
Inhoud
 
Vooruitblik 2 
�
In de lift 3 
�
Samen voor elkaar gekregen 4 
�

Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen het programma 

Samen voor elkaar? Wat hebben we de afgelopen maanden 

bereikt en welke activiteiten staan op stapel? Hoe staat het met de 

veranderbeweging in de stad en hoe gaat u Haarlemmers in hun kracht 

zetten? Met deze nieuwsbrief willen we alle professionals in het sociaal 

domein informeren en inspireren. 

Er is een fundamentele herinrichting 

nodig van de sociale infrastructuur als we 

Haarlemmers die dat nodig hebben, hulp en 

ondersteuning willen bieden, en er ook voor 

willen zorgen dat die hulp betaalbaar blijft. 

Duidelijk is dat er door de rijksbezuinigingen 

minder geld beschikbaar is en daar heeft de 

gemeente zorgen over. Hoe gaan we hier 

met elkaar aan werken?

Het laatste nieuws
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Eerste�ondersteuningsbeurs�jeugdwerkloosheid�uitgereikt
Kontext ontving in januari de eerste ondersteuningsbeurs van EUR 3.000,- voor de 

arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland & IJmond. Met de beurs kan een jongere zes 

maanden werkervaring opdoen in welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening aan-

sluitend op zijn of haar opleiding. De beurs is het resultaat van het regionale actieplan 

tegen jeugdwerkloosheid 2013-2014. Kijk hier voor het volledige persbericht.

  Kontext ontvangt eerste ondersteuningsbeurs jeugdwerkloosheid. Foto: Jurriaan Hoefsmit

https://www.haarlem.nl/nieuws/1e-resultaat-actieplan-aanpak-jeugdwerkloosheid-onderstreept-voordelen-regionale-samenwerking/
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Nota�specialistische�ondersteuning�vastgesteld
De Haarlemse gemeenteraad stelde op 23 januari 2014 het 

transitieplan specialistische ondersteuning vast. In deze nota 

staan de beleidskaders Zorg voor Jeugd, Awbz, Participatiewet 

en Wmo. De beleidskaders Jeugd en Awbz zijn voor een deel in 

samenwerking met de regio opgesteld en worden door iedere 

gemeente afzonderlijk vastgesteld. 

Download hier de nota. 

Langer�zelfstandig,�een�gedeelde�opgave�van�wonen,�
zorg�en�welzijn
Op 24 januari 2014 bood de Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuur het advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave 

van wonen, zorg en welzijn’ aan minister Blok en staatssecretaris 

Van Rijn aan. De raad constateert dat mensen langer de regie over 

hun eigen leven kunnen houden als zorg- en welzijnsorganisaties 

en woningcorporaties samenwerken.

V o o r u i t b l i k
Netwerkbijeenkomst�
innovatiebudget�2013
Op 1 april 2014 organiseert de gemeente 

tussen 9.30 en 13.30 uur een inspirerende 

bijeenkomst over de twintig projecten die in 

2013 uit het innovatiebudget gesubsidieerd 

zijn. Deelnemers zullen in workshops aan

de slag gaan om van elkaar te leren en 

inspiratie op te doen. Annemarie van Dalen 

is gastspreker. Er volgen persoonlijke 

uitnodigingen.

2014:�het�jaar�van�de�waarheid
Dit jaar wordt voor veel Haarlemmers duide-

lijk wat de transitie van het sociaal domein 

concreet betekent. Geen of minder huishou-

delijke hulp via de gemeente, geen traplift 

meer via de gemeente, een andere vorm van 

dagbesteding, wel of geen verplichte tegen-

prestatie bij een bijstandsuitkering en geen 

indicatie bij Bureau Jeugdzorg meer. De 

gemeente werkt er samen met u hard aan 

om de vragen naar hulp en ondersteuning 

goed in beeld te krijgen en daarop de juiste 

antwoorden te vinden. De werkelijkheid is 

dat er voor mensen iets verandert en dat ze 

het soms met minder moeten doen. Samen 

voor elkaar benadert Haarlemmers vanuit 

hun kracht en inspireert ze om vanuit die 

kracht anderen te helpen. Daarnaast starten 

we dit jaar met bewonersinformatie over de 

concrete veranderingen op het gebied van 

specialistische ondersteuning. Een realisti-

sche boodschap op maat gemaakt.

Participatiespel�Kans�en�Kracht
In 2013 speelden al 150 bewoners het par-

ticipatiespel Kans en Kracht. Het spelen 

van het spel is leuk en er ontstaan goede 

gesprekken. De wethouders krijgen nog voor 

de verkiezingen een rapport met de bevin-

dingen aangeboden. 

Ook na de verkiezingen blijft het spel voor de 

stad beschikbaar. Er zijn partnerorganisaties 

die het spel niet alleen met bewoners, maar 

ook met medewerkers spelen. Ook worden 

de mogelijkheden onderzocht om het spel 

op te nemen in de lesprogramma’s van de 

Hogescholen in Haarlem.

Heeft u belangstelling om het spel te spelen? 

Neem contact op met 

samenvoorelkaar@haarlem.nl 

NL�Doet
Op 21 en 22 maart 2014 organiseert het 

Oranje Fonds NL Doet de grootste vrijwil-

ligersactie van ons land. Ook in Haarlem 

doen we mee. Bedrijf & Samenleving, 

BUUV, gemeente Haarlem, Vrijwilligerscen-

trale Haarlem en omstreken en de Werkwin-

kel RIBW-KAM nodigen organisaties uit om 

achterstallige klussen door te geven. Uit alle 

aangemelde klussen kiezen zij één of meer-

dere klussen waar zij vervolgens gezamen-

lijk vrijwilligers voor werven. 

De klus en de vrijwilligers worden samen 

aangemeld bij NL Doet. Stuur een e-mail 

naar info@vwc-haarlem.nl om een klus aan 

te melden.

www.samenvoorelkaar.nl
Samen voor elkaar krijgt half maart een 

eigen campagnewebsite met inspirerende 

verhalen en inspirerende praktijkvoorbeel-

den. Ook gaan we meer gebruik maken van 

social media zoals Facebook, Twitter en 

LinkedIn om kennis te delen en met elkaar in 

gesprek te gaan. Wordt vervolgd!

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/zoeken/transitieplan
http://www.wmowonen-nh.nl/documenten/publicaties/advies-rli-langer-zelfstandig-een-gedeelde-opgave-van-wonen-zorg-en-welzijn
http://www.wmowonen-nh.nl/documenten/publicaties/advies-rli-langer-zelfstandig-een-gedeelde-opgave-van-wonen-zorg-en-welzijn
mailto:samenvoorelkaar%40haarlem.nl?subject=samenvoorelkaar%40haarlem.nl
mailto:info%40vwc-haarlem.nl?subject=info%40vwc-haarlem.nl
www.samenvoorelkaar.nl


3

Met veelvuldig overleg en ‘werkstages’ leren gemeente en de SIG, die 

mensen met een verstandelijke beperking begeleidt, elkaar beter kennen. 

Jan Kroft, algemeen directeur van de SIG: 

“Hoe langer we met elkaar bezig zijn, hoe 

meer de ideeën opborrelen over hoe we 

samen de zorg aan onze doelgroep met een 

behoorlijke korting – de bezuinigingen komen 

neer op zo’n 25% – gaan aanpakken.”

“Het is interessant, dat gemeente en instel-

lingen als de SIG door de decentralisatie ge-

dwongen worden hun middelen zo effectief 

mogelijk in te zetten. Onze cliënten hebben 

baat bij een goede begeleiding en een ac-

tieve, nuttige deelname aan de maatschap-

pij, zoals onze minister-president ook graag 

wil. En als zij op hun beurt een tegenpresta-

tie leveren, ontstaat een win-winsituatie.” 

Zo zijn er ideeën voor het nieuwe park in 

Delftwijk. Als cliënten van de SIG in dat park 

afval verzamelen en een oogje houden op 

eventuele hangjongeren, betekent dat én 

een nuttige dagbesteding voor henzelf én 

een kostenbesparing voor de gemeente. 

Dat is op zichzelf geen nieuwe gedachte: al 

vanaf de jaren ’90 worden mensen met een 

verstandelijke beperking gestimuleerd om, 

waar mogelijk, in de maatschappij bezig te 

zijn. Zij profiteren van (het contact met) hun 

omgeving, én andersom. Jan Kroft: “Veel 

van onze mensen bezorgen boodschappen 

aan ouderen of werken in winkeltjes van ver-

zorgingshuizen. Zonder hen zouden die win-

kels niet kunnen bestaan – want personeel 

is duur – en ze hebben lol in wat ze doen, 

mede omdat ze het vaak prima kunnen vin-

den met ouderen. Een flinke groep cliënten 

is in staat om werk te doen wat moeilijk op 

een andere manier gefinancierd kan worden 

en wat tot een goed resultaat leidt.”

De decentralisatie heeft die beweging rich-

ting maatschappij dan wel niet veroorzaakt, 

maar stimuleert haar zeker. “Toen de AWBZ 

nog volop van kracht was, waren oplossin-

gen veelal geïsoleerd – met aparte woon-

groepen, werkplaatsen en dagbesteding,” 

zegt Jan Kroft. “Nu gaan zaken door elkaar 

lopen, wat een positieve verandering is.” Wel 

vindt hij het heel jammer dat die verande-

ring meteen onder druk komt te staan door 

de aanstaande bezuinigingen en het hoge 

tempo waarin ze moeten plaatsvinden.  

Mits goed aangepakt, biedt de decentralisa-

tie kansen. Daar plaatst Jan Kroft wel een 

duidelijke kanttekening bij: “Bij het woord 

‘kans’ denken mensen meteen: dat komt 

wel goed. Maar het komt niet vanzelf goed 

met deze doelgroep, die heeft een duidelijke 

steunstructuur en zorgvuldige begeleiding 

nodig. Die kun je niet zomaar de wijk in kie-

peren. Maar geef je ze de juiste begeleiding, 

dan gebeurt er ook wat. Het park is schoon, 

de boodschappen worden bezorgd, er is een 

contactmoment. Dat zorgt voor meer samen-

hang in de wijk.”

I n  d e  l i f t

Jan Kroft

Minister-president
Prima band met ouderen

Hangjongeren

Positieve verandering

Meer samenhang in de wijk

Een nieuwe samenwerking
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S a m e n  v o o r  e l k a a r  g e k r e g e n

Colofon�•�Februari�2014
Dit is een uitgave van de gemeente 
Haarlem. Voor meer informatie 
www.haarlem.nl/samenvoorelkaar 

Vragen?�
Stuur een email naar  
samenvoorelkaar@haarlem.nl
 

Redactie: Gemeente Haarlem
Fotografie: Jurriaan Hoefsmit,
Productie�en�vormgeving:�
Mediabureau Haarlem

Bezoek�Tweede�Kamerleden
Op 31 januari ontvingen we drie Tweede 

Kamerleden in De Ringvaart, de uitvals-

basis van één van de sociaal wijkteams. 

Daar hoorden ze verhalen uit de dage-

lijkse praktijk van de wijkteams en de 

CJG-coaches. Ook kregen ze informatie 

over de Haarlemse voorbereiding op de 

decentralisaties per 2015. Er zijn geluiden 

om de invoering van die nieuwe wetten 

uit te stellen. De aanwezige wethouders 

maakten duidelijk dat Haarlem dat niet 

wenst. Niet voor niets bereiden wij ons 

sinds 2012 voor op deze nieuwe taken!

Jongeren�aan�zet
Hoe krijg je jongeren in beweging en 

betrokken bij de samenleving nu er een 

einde komt aan de verplichting tot maat-

schappelijke stages? De Vrijwilligers-

centrale Haarlem e.o. ontwikkelde een 

campagneplan om jongeren in Haarlem 

meer te betrekken bij vrijwilligerswerk en 

vrijwillige inzet. Kijk hier voor één van de 

ideeën: 24.000 hours.

Ontwikkelprogramma�frontoffice�
Hoe ga je uit van de kracht van burgers 

wanneer zij met een hulpvraag aan-

kloppen? In 2013 namen alle frontof-

ficemedewerkers van de verschillende 

gemeentelijke loketten deel aan een 

ontwikkelprogramma over de transitieop-

gave en de veranderingen voor burgers. 

In 2014 wordt dit traject vervolgd met een 

training gespreksvaardigheden en een 

intervisietraject. Ook worden er trainingen 

gegeven aan medewerkers die met het 

systeem MensCentraal gaan werken.

BUUV�winnaar�Best�Gejat�Prijs�
2013
De gemeenten Haarlem en Zaanstad 

wonnen in januari met BUUV de KING 

Best Gejat Prijs 2013. KING is het Kwali-

teitsinstituut van en voor gemeenten. 

Het idee achter de Best Gejat Prijs is dat 

gemeenten van elkaar leren. Zo hoeven 

zij niet steeds zelf het wiel uit te vinden 

en besparen zij tijd en geld. 

www.haarlem.buuv.nu.

KG�deelt�Samen�voor�
elkaar-mutsjes�uit
Samen voor elkaar begint bij het begin, 

bij de geboorte. In samenwerking met het 

Kennemer Gasthuis (KG) krijgen daarom 

alle baby’s die in het KG worden gebo-

ren een mutsje met daarop het logo van 

Samen voor elkaar. 

Het eerste mutsje was voor Nils van der 

Wissel, geboren op 12 december, zoon 

van mw. Terpstra en dhr. Van der Wis-

sel. Op de felicitatiekaart voor de ouders 

staat: Hoera! Een nieuw leven begint. 

Opvoeden en opgroeien in Haarlem. We 

zijn er samen voor elkaar. Van harte gefe-

liciteerd met uw kindje.

U kunt deze nieuwsbrief verspreiden binnen uw netwerk. Nieuwe lezers kunnen zich aanmelden via samenvoorelkaar@haarlem.nl.

www.haarlem.nl/samenvoorelkaar
www.24000hours.nl
http://www.haarlem.buuv.nu
mailto: samenvoorelkaar@haarlem.nl.

