
Rachel Streefland 

Wethouder voor Maatschappelijke Ondersteuning,  

Welzijn, Asiel en Integratie, Sport, 

Wijk Vleuten de Meern 

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl/ 

 
 

 
 
 

 

Maatschappelijke organisaties in Utrecht 

  

  

 

 

 

Behandeld door P. Budding Datum 28 maart 2022 

Doorkiesnummer  Ons kenmerk  

E-mail pascal.budding@utrecht.nl Onderwerp Hulp gezocht voor coördinatie en 

begeleiding vluchtelingenopvang 

Oekraïne 

Bijlage(n)   

Uw kenmerk  Verzonden  

Uw brief van   

 

 

  

 

 

Geachte maatschappelijke partners, 

 

De gemeente Utrecht is met spoed op zoek naar locatiemanagers en begeleiders voor een aantal 

nieuw te openen opvang- en verblijfslocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Door de grotere 

toestroom van vluchtelingen uit de Oekraïne en dus te openen nieuwe locaties is hiervoor op dit 

moment meer personele inzet nodig. Daarom benaderen we met deze oproep onze maatschappelijke 

partners met verzoek om hieraan een bijdrage te leveren en ons te helpen in deze situatie.  

 

Aanleiding 

De instroom van vluchtelingen uit de Oekraïne plaatst ons voor een grote opgave. Op dit moment 

arriveren dagelijks vluchtelingen uit de Oekraïne in Utrecht. Zij worden in eerste instantie opgevangen 

in de Jaarbeurs en worden van daaruit tijdelijk geplaatst in hotels of kortdurende verblijfsplekken. Van 

daaruit zoeken we plekken waar mensen voor minimaal 6 maanden kunnen verblijven. Deels gebeurt 

dit in gastgezinnen, deels in opvanglocaties. De (vervolg)begeleiding en zorg voor de vluchtelingen 

zoals leefgeld, onderwijs voor kinderen etc. wordt vanuit de gemeente georganiseerd. Vooralsnog is 

het de bedoeling om in Utrecht stad 800 plekken voor minimaal 6 maanden te organiseren.  

De aard van de opvangplekken zal variëren van grootschalige opvanglocaties die volledig ingericht en 

bemenst moeten worden met begeleiding, tot locaties waarin een aantal zelfstandige studio’s 

beschikbaar zijn voor vluchtelingen. Het gaat in de meeste gevallen om moeders met kinderen.  

De gemeente kan zorgdragen voor de locaties en de benodigde inrichting en faciliteiten. Vanuit de 

gemeente wordt ook de matching en plaatsing van de vluchtelingen op deze locaties verzorgd.  

Per locatie is echter ook begeleiding en sociaal beheer nodig. Uitgangspunt is dat de mensen zo snel 

mogelijk zo zelfstandig mogelijk functioneren, zodat dagelijkse begeleiding afgeschaald kan worden. 

Dit kan per locatie verschillen.   
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Stand van zaken en oproep 

De eerste opvanglocaties zijn al geopend of de voorbereidingen worden hiervoor getroffen. Hierin 

spelen onze maatschappelijke opvang-organisaties Leger des Heils en Tussenvoorziening een rol. 

Voor nieuwe locaties zijn deze partijen beschikbaar voor ondersteuning en advies.  

Bemensing voor de coördinatie en begeleiding op de locaties zelf, kan door deze partijen niet voor 

elke nieuwe locatie worden georganiseerd. We verwachten op korte termijn 10 tot 15 locaties te 

openen, voor het merendeel kleinschalige, ingerichte voorzieningen waar alleen de coördinatie en 

begeleiding georganiseerd moet worden. Wij voorzien dat dit deels kan gebeuren met vrijwillige inzet, 

maar voor coördinatie en, soms, permanente aanwezigheid zijn professionele krachten 

(locatiebeheerders/coördinatoren) nodig. Voor de coördinerende functie op een locatie gaan we zeker 

in eerste instantie uit van minimaal 20 uur per week beschikbaarheid. 

 

Op korte termijn nodig: locatiebeheerders/coördinatoren  

 

Per locatie zoeken we een professionele locatiebeheerder/coördinator die de locatie (tijdelijk) onder 

hoede kan nemen en de benodigde (vrijwillige of professionele) inzet voor die locatie coördineert.  

De kosten hiervan worden door de gemeente aan de organisaties die menskracht kunnen leveren 

uiteraard vergoed.  

 

Wij vragen jullie als partners om hieraan vanuit jullie expertise en ervaring een bijdrage te leveren, 

door tijdelijk personele capaciteit beschikbaar te stellen. We verwachten deze extra inzet enkele 

maanden nodig te hebben. Maar vooral de komende dagen/weken zal de benodigde inzet groot zijn. 

 

Door middel van deze oproep willen we inventariseren welke mogelijkheden er bij jullie zijn en komen 

we graag snel in contact om praktische afspraken te maken. We vragen jullie om hiervoor contact op 

te nemen met vluchtelingenvragen@utrecht.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.  

Alvast veel dank voor uw medewerking! 
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