Participatie en Inclusie na Corona: oproep aan de politieke partijen in
Utrecht
Ook Utrecht is ernstig getroffen door de coronapandemie. De gevolgen van deze crisis treffen iedere burger in onze
snelgroeiende stad. Snel groeiend in meerder opzichten. De ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied en welzijn
gaven positieve beelden in de monitoren voordat de pandemie zich voltrok.
Maar ook toen was zichtbaar dat een deel van de Utrechters daar niet in mee konden komen.
Er zijn grote verschillen tussen wijken wat betreft vertrouwen van inwoners in de toekomst en in andere mensen.
Ondanks de economische groei neemt het aantal huishoudens in langdurige armoede toe. (Monitor 2019)
Door achterstand in opleiding, werk, inkomen, woon- en leefomgeving was er al een groeiend deel van de Utrechtse
inwoners dat niet meer mee kon komen. En vervolgens ook niet meer meedoet met de Utrechtse samenleving. De
toenemende segregatie wordt zichtbaar. Met name deze in veel opzichten kansarme groep, waarvan het merendeel een
migratie achtergrond heeft, is bovenmatig getroffen door de gevolgen van corona.
In verschillende onderzoeken en ook de tweede trendrapportage van de Gemeente leest men de volgende
ontwikkelingen:
De effecten van corona zijn vooral van grote invloed op de inwoners die voor de uitbraak van corona al
kwetsbaar waren: ouderen, mensen die geen opleiding hebben gevolgd of alleen lager (beroeps)onderwijs
hebben afgerond, mensen met een laag inkomen en mensen met schulden. Daar komen nieuwe groepen bij die
worden getroffen, zoals zzp’ers, mensen met tijdelijke contracten of flexcontracten en jongeren. De scheidslijnen
tekenen zich in deze crisis versneld af vanwege de onvoldoende financiële reserves, de beperkte kansen op de
arbeidsmarkt en de snelle terugval naar bijstandsniveau. Een vergroting van de kansenongelijkheid en van
armoede liggen als gevolg daarvan op de loer.
Als wij niet willen dat er Utrechters zijn, die niet mee kunnen doen en afhaken zal er speciale aandacht en ondersteuning
voor deze burgers gerealiseerd moeten worden. Naast de keuzes en maatregelen voor alle getroffen burgers en de
verdere ontwikkeling van de stad.
Die aandacht en ondersteuning moeten zich richten op:
 inclusie en discriminatie
 eenzaamheid en armoede
 gezondheid
 huisvesting migrantengezinnen
 zorg voor migrantenouderen
 verdeling werk en inkomen
Dat vraagt duidelijke keuzes en maatregelen!
Maar in deze oproep vraagt Saluti vooral aandacht voor de kansarme jongeren in onze stad! Al onze waarnemingen en
onderzoeken geven aan dat zij het meest geraakt zijn door de coronapandemie. Met ernstige gevolgen:
onderwijsachterstand, jeugdwerkloosheid, eenzaamheid en psychische problemen.
Als we in Utrecht dit niet actief aanpakken dreigt een jarenlange achterstand en toenemende jeugdproblematiek, met
name bij de jongeren met een migratieachtergrond uit o.a. wijken als Overvecht en Kanaleneiland.
We vragen daarom de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma nadrukkelijk aandacht te besteden aan deze groep
jongeren waarvoor participatie en gelijke kansen niet vanzelfsprekend is. Als we er nu werk van maken voorkomt dat niet
alleen veel problemen, maar wordt een belangrijk groter aantal jongeren gelukkige en succesvolle Utrechters. Die hun
talenten kunnen ontplooien en bijdragen aan het welzijn in onze stad
Hoe kan de Gemeente Utrecht inclusie en participatie concreet realiseren? Door het opstellen van een eigen Utrechts
plan van aanpak voor jongeren met de volgende 5 speerpunten.
1.

Onderwijsachterstand.
Alleen al het thuisonderwijs heeft een aantal jongeren op achterstand gezet: door kleine woonruimte,
onvoldoende IT-middelen, ouders die niet goed kunnen begeleiden, geen uitwisseling met klasgenoten. Extra
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ondersteuning is nodig voor leerlingengroep 7 en 8 Basisschool en Onderbouw Voortgezet onderwijs.
Investering: attractieve huiswerkklassen waarin ook andere activiteiten plaatsvinden als bewegen en
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expressie. En voor iedere jongere toegang tot IT-middelen zoals een laptop en internettoegang: Voor het
voortgezet onderwijs: persoonlijke uitleg en begeleiding door studenten Hbo en Universiteit. En meer leertijd!
Jeugdwerkloosheid.
Veel van de jongeren zijn hun bijbaantjes of ook hun flexbanen kwijtgeraakt. (Voor veel een noodzakelijke
aanvulling op het gezinsinkomen0 Stageplaatsen zijn opgeheven. En ook hier hadden jongeren met een
migratieachtergrond al een achterstand. Niet alleen het verlies van hun inkomen is een probleem maar ook het
missen van het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.
Het kost jaren om een slechte start op de arbeidsmarkt in te lopen, als dat al lukt. Aanpak: Voor met name
praktisch en middelbaar opgeleide jongeren is inspanning nodig om passend werk te krijgen (zonder
discriminatie), en te houden (met begeleiding), aan een stage te helpen of terug naar school te krijgen.
Sport.
Ook voor de coronacrisis was bekend dat deze kansarme jongeren (veel) minder bewegen, deelnemen aan
sportactiviteiten. Vaak hebben deze kinderen en jongeren fysieke klachten. In de lockdown bewegen de
kinderen en jongeren veel minder daarvoor. Hun motorische ontwikkeling is achteruitgegaan en overgewicht
komt vaker voor. Ook bijziendheid is toegenomen. Het vele binnen zitten leidt tot veel meer beeldschermtijd en
te weinig frisse lucht. En dat zijn slechts fysieke effecten. Het laagdrempelig, toegankelijk maken van sport is
deels een financiële kwestie maar heeft ook te maken met opvoeden.
Wonen
Voor adolescenten is het zo goed als onmogelijk om zelfstandig te gaan wonen. Dit geldt in sterkere mate voor
jongeren met een migratie-achtergrond. Dat betekent dat zij langer thuis blijven wonen. En kleine behuizing
weinig ruimte biedt voor eigen ontwikkeling en vorming van identiteit. Het legt ook extra druk op gezinnen in
kleine woningen. Een betaalbaar huurhuis is niet te krijgen. Het komt nu al voor dat drie generaties in een
huurhuis wonen. Betaalbare huurwoningen voor jongeren bouwen moet hoogste prioriteit krijgen van het
nieuwe college.
Psychische ondersteuning. De Jeugdhulpverlening slaat alarm: een grote groep jongeren is eenzaam en heeft
psychische problemen, een deel zit zelfs tegen burn-out aan. Uit monitoring blijkt dat ook hier weer de groep
met een migratieachtergrond hoog vertegenwoordigd is: moeilijk bespreekbaar met ouders en peergroep.
Nodig: hulpprogramma voor scholen om het bespreekbaar te maken in de klas. Inzet jongerenwerkers en
studenten om zowel in groepsverband als individueel aandacht te besteden aan het beter omgaan met stress en
depressieve gevoelens. Alleen al het uitwisselen helpt: je bent niet de enige en het is niet gek.

In veel van de agenda’s en plannen van aanpak worden jongeren vermeld. Maar weinig met de specifieke aandacht die
hier nodig is. De programma’s die gericht zijn op jongeren staan vaak los van elkaar. Deze moeten deel uitmaken van een
totaalplan. De kracht moet zitten in een integraalplan waarin alle betrokken partners, en vooral de jongeren zelf,
meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering.
Door bovenstaande punten op te nemen in Uw (verkiezings)programma draagt uw partij bij aan een gezondere en
succesvolle toekomst in inclusief Utrecht!
Saluti wil graag met u meedenken en gaan graag met u in gesprek
Namens het bestuur,
Hanneke Haaksma, vice voorzitter
Saluti Utrecht <salutiutrecht@gmail.com
Said Bouddouft 06-49766472

‘Samen staan we voor onze jongeren op de Utrechtse manier’
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