Gewoon in de Wijk - Het verhaal van VanHier Haarlem

Haarlem, 8 juni 2022
Deze samenvatting is bedoeld om partners inzage te geven in de inhoud van de aanbieding
van VanHier Haarlem. Vragen of meer informatie? Mail dan naar info@vanhierhaarlem.nl

Voorwoord
VanHier, Gewoon in de Wijk
‘Gewoon in de Wijk’. Het klinkt alsof het de
normaalste zaak van de wereld is. En dat moet
het ook zijn! Iedereen wil toch gewoon in de wijk
gezien worden, terechtkunnen, meedoen,
samenleven? Gewoon plezierig leven en gewoon
elkaar helpen als het tegenzit? Toch is juist dat
gewone niet altijd eenvoudig te realiseren. Als je
anno 2022 een vraag hebt, zou je zomaar
kunnen verdwalen in het Haarlemse
welzijnswoud…
Wij zijn: VanHier Haarlem. Een coöperatie
van professionals met hetzelfde verlangen voor
iedere Haarlemmer. Namelijk dat iedereen
gewoon in de wijk terecht kan in een
overzichtelijk en prettig Haarlems
ondersteuningslandschap!
DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens en
Stichting Ontmoeting schrijven in als
combinatie. Na gunning vormen ze samen met
Zorgbalans en Leger des Heils de nieuwe
organisatie VanHier. Over de toetreding van
Zorgbalans en Leger des Heils, die al deel
uitmaakten van het samenwerkingsverband, zijn
afspraken gemaakt. Na gunning stemmen we de
oprichting van de nieuwe organisatie af met de
gemeente. We delen onze jarenlange professie
en ervaring in welzijn en ondersteuning. En we

delen de ambitie en drive om dit in Haarlem
duurzaam anders te organiseren. Bovendien
delen we ons hart voor Haarlem en alle
Haarlemmers.
Onze ambitie maken we waar met
onderaannemers die 100 procent achter onze
visie en ambitie staan. Samen met Hattrick, HVO
Querido, Philadelphia Zorg, Sensa Zorg, SIG,
STAD Haarlem, SportSupport, Rebup, Roads,
Tandem, TripleThreaT, VWC/BUUV en anderen.
We gáán ‘gewoon’ voor alle Haarlemmers en we
realiseren met hen oplossingen voor de
toekomst. Dit doen we uiteraard in goed en
dynamisch partnerschap met Gemeente
Haarlem, Haarlemmers, instellingen en
ondernemers.
Dit zijn onze beloften aan Haarlemmers voor
Gewoon in de wijk:
• Als je contact zoekt met VanHier Haarlem,
dan word je gezien, gehoord en begrepen.
• Heb je een vraag? Dan helpen we je echt
duurzaam op weg. Onze professionals
maken het verschil voor de bewoners.
• De stad maken we samen.
• VanHier Haarlem is, online en in de wijk, je
gids naar passende ondersteuning.
• VanHier Haarlem is herkenbaar en vindbaar.
• We zetten extra in daar waar extra nodig is.

Over Coöperatie VanHier Haarlem
De naam VanHier doet denken aan
een familienaam. En dat is precies
de bedoeling. Coöperatie VanHier
Haarlem staat gaat voor verbinding
en gezamenlijkheid in de stad waar
we van houden. We verwijzen naar
hier; naar de wijk die ‘gewoon van
ons samen’ is. Want wij vertrouwen
in de kracht van de wijk. Als
professionals kennen we Haarlem
als geen ander. We doen wat voor de
toekomst nodig is en verliezen
daarbij niemand uit het oog.

VanHier heeft van de Gemeente Haarlem de
opdracht gegund gekregen om Gewoon in de
Wijk uit te gaan voeren. Het contract gaat in op
1 juli 2022, maar de nieuwe werkwijze zal
grotendeels pas starten op 1 januari 2023. Wat
hieraan vooraf ging, is een door de Gemeente
Haarlem georganiseerde dialooggerichte
aanbesteding. Dit proces begon in maart 2021,
en bestond uit 2 dialoogfases met
daaropvolgend de offertefase.
In dit document benoemen we allereerst de
hoofdlijnen van de opdracht vanuit de
Gemeente Haarlem. Dat gaat over de bedoeling,
de visie en het doel van Gewoon in de wijk.
Vervolgens geven we een samenvatting van ons
inhoudelijke verhaal. In juli 2022 publiceren we
het plan voor de aankomende transitiefase tot
aan 1 januari 2023.
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De bedoeling van Gewoon in de Wijk
Gewoon in de Wijk organiseert alle
ondersteuning, hulp en advies die inwoners
helpt zich te redden en mee te doen in het
dagelijks leven, gebundeld in samenhang met
elkaar. Daardoor worden die ondersteuning,
hulp en advies voor inwoners meer herkenbaar,
laagdrempelig en integraal; waar dat kan zoveel
mogelijk in de eigen wijk en leefomgeving. Op
die manier kan hulp, ondersteuning en advies
geboden worden aan alle inwoners van Haarlem,
van jong tot oud, van enkelvoudige tot complexe
hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat daarbij
om zowel informele ondersteuning als om
specialistische ondersteuning.

De hoofdopgave is het realiseren van een
toekomstbestendig en betaalbaar sociaal
domein dat duurzaam ondersteuning biedt aan
inwoners die dat nodig hebben. Uitgangspunt
daarbij is behouden wat goed gaat en
transformeren waar dat nodig is. Op die manier
creëren we een sociaal domein dat er is voor
inwoners van Haarlem, voor mensen – van alle
leeftijden, culturele achtergronden en sekse –
die een vraag hebben en mensen die iets voor
een ander willen betekenen. We willen dat
bereiken door in te zetten op laagdrempelige en
herkenbare ondersteuning in de wijken en
buurten van Haarlem, waar iedereen welkom is.

Waarom is het nodig?
•

•

We stellen vast dat we op dit moment nog
niet alle inwoners duurzaam helpen. Te vaak
zetten we duurdere vormen van
ondersteuning in waar een investering in het
versterken van de redzaamheid en het eigen
netwerk een duurzamer effect kan hebben.
In het huidige stelsel van gesubsidieerd en
gecontracteerd aanbod werken we samen
met een groot aantal organisaties. Elk met
hun specialisme en deskundigheid. Hierdoor

•

is het soms onduidelijk bij wie inwoners
terechtkunnen als ze ondersteuning nodig
hebben. Maar ook de aanbieders ervaren nu
niet altijd de ruimte om passende
ondersteuning te bieden en zijn veel tijd
kwijt aan administratieve taken.
Wijkteams (in dit stuk gebruiken we zowel
de term ‘Wijkteams’ als ‘Sociaal Wijkteam’)
merken dat zij steeds moeilijkere vragen
krijgen van inwoners, waardoor zij minder
tijd overhouden om echt actief te zijn in de
wijk.

Het is tijd voor het inzetten op structurele
verbeteringen en het afmaken van de
transformatie gericht op normalisatie: afwijkend
is niet onwenselijk, alledaagse oplossingen voor
alledaagse problemen, geïndiceerde
ondersteuning is de uitzondering en niet de
regel. Zo werken we aan een lokale, inclusieve
samenleving waar ruimte is voor eigen
oplossingen en de kosten van professionele
ondersteuning beheersbaar blijven: passend en
betaalbaar.

•

•

Door demografische ontwikkelingen (de
inwoners van Haarlem worden steeds
ouder). Een ‘dubbele vergrijzing’ en langer
thuiswonende ouderen vragen om andere
ondersteuningsvormen.
Vanwege de verdergaande ambulantisering
van de meer gespecialiseerde vormen van
ondersteuning, is de komende jaren een
nieuwe impuls nodig binnen het sociaal
domein.

¹ Uit: Uitnodiging tot inschrijving Gewoon in de wijk -maart 2022. Meer informatie is te vinden op https://www.haarlem.nl/gewoon-in-de-wijk/
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De visie van Gewoon in de Wijk
‘Herstellen’ of ‘zelfredzaam zijn’ is niet voor
iedereen altijd mogelijk. Het gaat erom dat
inwoners zich prettig voelen en veerkrachtig
zijn, dat zij kunnen omgaan met hun problemen
en beperkingen, zich kunnen redden in hun
omgeving en kunnen omgaan met tegenslagen in
het leven. Hulp of ondersteuning die
aangeboden worden, komen vaak ook uit die
omgeving en ontstaan door zelf iets te
betekenen voor de omgeving. Dit zorgt voor
wederkerigheid die voor iedereen betekenisvol
is. Op deze manier wordt het welzijn van
inwoners en de leefbaarheid in wijken vergroot.

Een dergelijke aanpak resulteert in duurzame
oplossingen voor inwoners en hun omgeving.
Hierin speelt ook preventie een belangrijke rol.
Door vroegtijdig vragen en problemen te
signaleren, zoals schuldenproblematiek of
laaggeletterdheid, kan voorkomen worden dat
uiteindelijk specialistische ondersteuning
ingezet moet worden. Omdat niet iedereen
hetzelfde is, of hetzelfde nodig heeft, zijn
oplossingen voor vragen en problemen niet
vooraf in een blauwdruk vast te leggen. In de
praktijk leidt dat tot verschillende oplossingen:
niet de procedures of beleidsregels zijn leidend,
maar het resultaat voor de inwoner. De vraag of

situatie van de inwoner is het vertrekpunt en de
oplossingen kunnen divers zijn. Hier hoort ook
bij dat ondersteuning voor alle inwoners
toegankelijk is, ongeacht sekse, geloof,
herkomst, leeftijd of seksuele voorkeur
(inclusief). De gemeente omarmt het
gedachtegoed van Positieve gezondheid en
Herstelgericht werken, waarin de
mogelijkheden en het versterken van de
omgeving van mensen centraal staan en niet een
probleem of wat men niet kan.

Doel van Gewoon in de Wijk

Leidende principes

Het primaire doel is dat ‘inwoners prettig samenleven’. Het gaat daarbij
om een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf
kan en mag zijn en oog heeft voor de medemens. ‘Prettig samenleven’
gaat verder dan de inzet via het sociaal domein. Het gaat bijvoorbeeld
ook over voldoende geschikte woningen en een toegankelijke en
aantrekkelijke openbare ruimte. Vanuit het sociaal domein dragen we
daaraan bij via de twee overkoepelende opgaven: redzaam zijn in het
dagelijks leven en meedoen in de samenleving. Tussen deze twee
opgaven zit ook een onderling verband: als iemand redzamer wordt, is de
kans om mee te doen (bijvoorbeeld in de vorm van werk en ontmoeting)
groter. Meedoen stimuleert de redzaamheid weer (bijvoorbeeld door het
bieden van een structuur en de opbouw van een sociaal netwerk). In
vrijwel alle thema’s is er aandacht voor alle inwoners (van jong tot oud)
én zijn er beleidsdoelen gericht op kwetsbare of specifieke groepen.

De gemeente Haarlem hanteert vijf leidende principes voor een
toekomstbestendig sociaal domein; deze zijn tevens de uitgangspunten
voor Gewoon in de Wijk:
1.
2.
3.
4.

Werken vanuit het perspectief van de inwoner.
Benutten van de kracht van de wijk.
Samenhangende aanpak zonder schotten en kolommen.
Samenwerken met alle betrokkenen, met respect voor ieders rol en
belang.
5. Organiseren van doelmatige inzet van ondersteuning en
kostenbewustzijn.
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Onze stip op de horizon: Haarlem in 2030
Het verhaal van drie Haarlemmers in 2030
Cato gaat zelfstandig wonen
Cato heeft een ingewikkelde jeugd en worstelt
zich op 18-jarige leeftijd los van haar gezin om
zelfstandig te gaan wonen. Ze heeft de nodige
trauma’s en kan hier zelf niet goed mee omgaan.
Ze heeft periodes van somberheid en weinig
vrienden. Tijdens haar opleiding komt ze zichzelf
tegen. Ze trekt zich steeds meer terug en krijgt
last van stemmingswisselingen. Eén van de
docenten die een cursus Mental Health First Aid
heeft gevolgd ziet Cato’s gedrag. Gelukkig is er
op de opleiding én bij het jongerenwerk een
community met ervaringsdeskundige jongeren.
Cato kiest voor de groep die ook een online
platform heeft, waardoor ze ’s avonds contact
kan hebben. Haar problemen zijn natuurlijk niet
direct opgelost, maar de ervaren steun,
herkenning en openheid dragen bij aan Cato’s
herstel. Het lukt haar om naar school te blijven
gaan. Via de buurt-app kan ze van betekenis zijn
in een kerk waar ze meehelpt met koken. Ook
kiest ze ervoor om therapie te volgen. Tijdens
haar vrijwilligerswerk merkt ze dat ze zich daar
niet voor hoeft te schamen; ze is de enige niet
die bezig is met haar mentale gezondheid. Ook
haar huisarts moedigt haar aan. Zij stimuleert
Cato ook om meer te bewegen. In de wijk is veel
groen; wandelen doet haar goed. Het leven van

Cato kent z’n ups en downs maar het is Cato
gelukt om, met steun van mensen in haar
omgeving, elke dag naar school te blijven gaan.
Daar is ze trots op! Wie weet kan ze binnenkort
zelf ervaringsdeskundige worden voor anderen
in de wijk.
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Daar ondersteunen mensen elkaar en wisselen ze ervaringen uit. De
huisarts heeft met toestemming van Joseph een melding gemaakt in het
datasysteem waardoor de wijkverpleegkundige al op de hoogte is. Het stel
kiest ervoor om meer samen te bewegen en ook hun ontspanning beter te
regelen. Dat is voor Remon net zo belangrijk als Joseph. Gelukkig zijn de
supermarkten in de buurt goed ingespeeld op onverwachte situaties. Het
komt nu ook goed uit dat er twee jaar geleden is geïnvesteerd in meer groen
in de buurt, duidelijke trottoirs en herkenbare elementen. Ook de woning is
verduurzaamd en het gasfornuis is vervangen door een kookplaat die
automatisch uitschakelt. Dat is een zorg minder. Remon schrijft zich in voor
een Tandem mantelzorgcursus bij de Wijkacademie. Fijn dat ze altijd kunnen
terugvallen op het team Sociale Benadering Dementie. Ze hebben er
vertrouwen in: samen met de wijk redden ze het wel.

Joseph woont in een dementievriendelijke wijk
Joseph komt net bij de huisarts vandaan. Hij en zijn partner Remon hebben
gehoord dat Joseph beginnende dementie heeft. Dat is een moeilijke en
verdrietige boodschap. Ze wonen al zes jaar in het centrum van Haarlem. De
wijk is in die tijd getransformeerd naar een dementievriendelijke wijk. In
Haarlem is het aantal mensen met dementie in 2030 hoger dan ooit. Alle
betrokken partners uit zorg en welzijn, maar ook ondernemers, hebben hier
tijdig op ingespeeld. De Sociale Benadering Dementie is leidend. “Hoe we dit
doen, laat ook zien dat we een samenleving zijn met hart en ziel voor elkaar.
Welke leeftijd je ook hebt.” Dankzij deze ontwikkeling kunnen Haarlemmers
met dementie gewoon blijven meedoen in de samenleving. Remon en Joseph
maken een online afspraak met het wijkteam, dat een direct lijntje met het
team Sociale Benadering Dementie heeft. Snel komt Fatimah aan huis, die
met hen alle aandachtspunten en vooral mogelijkheden doorneemt.
Fatimahs moeder is helaas overleden en had dementie. Fatimah heeft
zodoende veel geleerd en zich aangesloten bij de bewonershub Centrum.

Salomé wordt geboren in een kansengelijk Haarlem
Het is 09.17 uur op 2 juni 2030 als Salomé wordt geboren. Haar ouders
wonen in Schalkwijk. Tien jaar geleden vertelden mensen nog dat geboren
worden in een wijk waar mensen wonen met een lagere sociaaleconomische
status, je al direct op een achterstand zet. Minder kansen, minder goed
onderwijs, slechtere woonomstandigheden, minder goede gezondheid.
Noem het maar op. Maar in 2030 plukt de kleine Salomé de vruchten van het
ongelijk investeren: de stad investeerde meer en extra daar waar de opgave
het grootst was. Samen met allerlei partners, met bewoners, met goede
plannen. Er kwamen meer wijkteams. Maar er was bijvoorbeeld ook een
goede samenwerking tussen huisarts, CJG en schuldhulpverleners. Juist
deze samenwerking zorgde ervoor dat haar ouders – nu schuldenvrij – veel
minder stress hebben. Salomés moeder had dit keer een redelijk zorgeloze
zwangerschap. Dat was bij Salomés broertje helaas wel anders. Wat een
stress als je eigenlijk geen goede voeding kan betalen. De buurt is sowieso
opgeknapt nu er een voedseltuin is gekomen waar diverse buurtgenoten bij
zijn betrokken. De woningcorporatie heeft hierin een belangrijke rol
gespeeld. Zelfs de basisschool heeft er tuintjes. Zo krijgen de kinderen al
jong inzicht in gezond eten en leven. De Citydeal van Haarlem was hierin ook
een belangrijke katalysator. Welkom in Haarlem, Salomé!
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In 2030 is Haarlem de stad:

Haarlems model als basis voor passende ondersteuning

•

Het overgrote deel van de Haarlemmers slaagt erin zelfstandig een
goede plek in de samenleving te vinden. Voor de inwoners voor wie dat
(tijdelijk) niet vanzelfsprekend is bieden wij verschillende vormen van
ondersteuning. Deze ondersteuning hebben we vanaf 2022
georganiseerd langs drie sporen: Sociale Basis, Wijkteams en
Aanvullende Ondersteuning. Samen met de vijf leidende principes van
de gemeente (zie tabel) vormen zij het Haarlems model.

•

•

•

Waar je net als Cato op tijd door mensen gezien wordt en je op een
passende manier kan omgaan met je problemen en beperkingen, met
steun van een netwerk.
Waar je je net als Joseph en Remon gesteund voelt door je wijk, in
huis en op straat. Met professionals die integraal werken en waar
partners en buurtbewoners krachten gebundeld hebben.
Waar je net als Salomé van jongs af aan merkt dat – ongeacht waar je
wieg staat– mogelijkheden optimaal zijn. Door dappere keuzes die
we als samenleving durven maken. Bijvoorbeeld met extra investeren
daar waar het extra nodig is.
Deze vergezichten zijn onze drijfveer om met hart en ziel te werken
aan het realiseren van de belofte van Gewoon in de Wijk. Het doel
dat ons voor ogen staat, is samenhangende dienstverlening die
aansluit bij het leven van elke Haarlemmer. Dat maakt de uitvoering
effectiever en efficiënter. En dat is hard nodig. In plaats van meer
bureaucratie en controle, leggen wij de focus op aandacht en
passende ondersteuning binnen heldere financiële kaders. Alleen op
die manier kunnen we goede ondersteuning blijven bieden aan meer
Haarlemmers tegen minder geld. Want dat is de opgave waar we
voor staan.

Waarmaken vraagt om een forse verandering van alle betrokkenen. Dat
kost tijd en aandacht. Dat is geen ‘quick fix’ maar een gedeeld
ontwikkelproces dat energie en volharding van ons allemaal vraagt. We
weten dat we te maken krijgen met dilemma’s, hobbels en moeilijke
keuzes. In al die gevallen blijft het belangrijk dat we elkaar weten te
vinden, delen wat ons bezighoudt en waar nodig, samen keuzes maken en
doorpakken. Zodat we in 2030 aantoonbaar kunnen zeggen: het is hier in
Haarlem prettig samenleven! Het Haarlems model (zie afbeelding) dient
daarbij als uitgangspunt. Het visualiseert op welke wijze we passende en
integrale ondersteuning bieden, aansluitend bij de leefwereld van de
Haarlemmer en hoe we ondersteuning normaliseren.

Spoor 1. Sociale Basis
Passende ondersteuning begint bij mensen zelf, bij hun netwerk en bij
voorzieningen en faciliteiten in de wijk. Mensen zijn gelukkiger als ze zelf
regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden, passend bij
hun cultuur en gewoontes. VanHier Haarlem faciliteert dit ‘omzien naar
elkaar in de wijk’ anno 2030 door een breed, laagdrempelig en vindbaar
aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt en wijk. Dit
aanbod – een combinatie van burgerinitiatieven, Huizen van de Wijk,
jongerenwerk, ontmoetingsactiviteiten en het bieden van Waardevol
Werk – noemen we de Sociale Basis. De Sociale Basis-voorzieningen
raken aan álle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, opvoeden
en opgroeien, werk, gezondheid, wonen en veiligheid. Typerend voor de
Sociale Basis is een focus op wat (nog) wél kan. Daarmee heeft de Sociale
Basis een intrinsieke waarde. Daarnaast heeft een sterke Sociale Basis
ook nog een preventieve werking. Door een vinger aan de pols te houden
bij kwetsbare groepen en hun mantelzorgers, kunnen problemen eerder
gesignaleerd worden. Dat helpt om kleine problemen klein te houden.
Er ligt een belangrijke uitdaging om ons stelsel toekomstgericht te
organiseren. Met een bevolking die steeds ouder wordt, met minder
mensen om ondersteuning te bieden en een groeiende groep
Haarlemmers die (weer) zelfstandig woont in de wijk, worden
normalisatie, inclusie en omzien naar elkaar nog belangrijker dan
voorheen. Een sterke Sociale Basis vervult anno 2030 daarin een
sleutelrol. Zoals in de verhalen van Cato, Joseph, Remon en Salomé. De
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•

•

•

voorzieningen in de Sociale Basis worden
integraal aangeboden. Binnen de Sociale Basis
zal opgavegericht worden gewerkt, altijd in
samenhang en zonder schotten, De
verschillende onderdelen binnen de Sociale
Basis maken daardoor meer impact.
•

Community Building: gericht op het
versterken van de netwerken in de wijk en

het ondersteunen van sociale initiatieven.
Met als stip op de horizon dat in 2030
bewoners- en buurtinitiatieven en het
formele ondersteuningsaanbod een
samenhangend geheel vormen in de
verschillende wijken van de stad. Om dat
mogelijk te maken, kunnen
bewonersinitiatieven vanaf 2023 via het
‘right to cooperate’ doorgroeien naar

•

‘regulier aanbod’. Vrijwilligerswerk is anno
2030 centraal georganiseerd vanuit VWC/
BUUV.
Welzijn: gericht op ontmoeten. Anno 2023 is
90% van de dagopvang gekanteld en
ondergebracht in de Sociale Basis. Op die
manier realiseren we voor een groeiende
groep (kwetsbare) Haarlemmers
laagdrempelige ontmoetingsplekken.
Jeugd: waar jongeren hun talenten kunnen
ontwikkelen, kunnen meedoen en gehoord
worden. In 2030 dragen jongerencommunities actief bij aan het terugdringen
van het beroep op specialistische jeugdhulp.
Waardevol Werk: gericht op activering en
meedoen voor mensen met (grote) afstand
tot de arbeidsmarkt en participatie. In 2030
heeft elke kwetsbare Haarlemmer een
passende werkplek naar vermogen. Het zijn
werkplekken met zingevende en zinvolle
activiteiten in het spectrum van
vrijwilligerswerk, buddy’s, mentoraten,
recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding,
beschut werk, betaalde arbeid en alles wat
daartussen zit. Mensen met wie het goed
gaat kunnen een stap vooruit maken, maar
bij terugval is er ook een veilige werkplek
beschikbaar.
Huizen van de Wijk: in 2030 staat er een
goed gespreid netwerk van Huizen van de
Wijk, Buurthuiskamers en Buurthubs, met
aandacht voor de specifieke behoeften van
de wijk.
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Spoor 2. Sociaal Wijkteams
Sinds 2013 werken we in Haarlem met Sociaal
Wijkteams. Wijkteams die goed bekend zijn in
de verschillende wijken van de stad. Hiermee
willen we niet zeggen dat er nu geen knelpunten
zijn in de uitvoering of met de
toekomstgerichtheid van het stelsel.
Integendeel. Maar wel dat de Wijkteams in de
basis goed functioneren. Daar bouwen we in de
periode tot 2030 graag op voort. De Wijkteams
werken in de wijk vanuit één voordeur. Achter
de schermen zijn de Wijkteams verdeeld in
generalisten, I&A-medewerkers en de Sociaal
Makelaars. Samen leveren zij hoogwaardige
basiszorg aan (kwetsbare) volwassenen én
hebben zij een centrale rol in het (voorkomen
van) collectieve problemen in de wijk en in het
versterken van de gemeenschappen en het
faciliteren van bewoners(initiatieven).
De ondersteuningsvragen van Haarlemmers
worden net als elders, steeds complexer. Bij
mensen met complexe problemen is het ene
probleem vaak verknoopt met het andere.
Vanuit hun perspectief naar (de volgorde van)
oplossingen kijken, is cruciaal voor maatwerk:
samen met hen belangen afwegen en bepalen
wat en wie het beste past. Passende
ondersteuning bieden vraagt steeds meer kennis
en expertise van de Wijkteams en samenspel
met anderen. Om daar op in te spelen
versterken we de Wijkteams. We ‘verdiepen’ de
kennis en expertise van de Wijkteams door 2/3
van de ambulante begeleiding naar de
Wijkteams te kantelen. We denken en handelen
vanuit de leidende principes. Hierdoor creëren
we werkplezier en ruimte voor onze

medewerkers om te doen wat nodig is. Zo
komen we sneller tot creatieve en echt passende
oplossingen, stoppen we met het denken in
hokjes en dringen we bureaucratie en
versnippering terug. Hierdoor is het anno 2030
vooral voor mensen met een brede
ondersteuningsbehoefte eenvoudiger om
passende ondersteuning, over de domeinen
heen, te krijgen.

over en weer consulteren, taakgericht invliegen
en regie overdragen. In het flexibele
arrangement gaat de samenwerking nog een
stap verder. Naast de consultatiefunctie blijven
hulpverleners samen verantwoordelijk en
stemmen de regie in de loop van een casus
steeds af. Zo hebben we het op- en afschalen van
ondersteuning effectief en efficiënt
georganiseerd.

De Wijkteams, het CJG, de huisartsen,
wijkverpleegkundigen en gezondheidscentra
vormen anno 2030 de spil in het dynamische
ondersteuningslandschap dat we voor ogen
hebben. Door wijkgericht preventie,
ondersteuning, activering en zorg te integreren
werken we aan duurzame integrale oplossingen
voor Haarlemmers en hun omgeving. Betere
samenhang, meer preventie, meer collectieve
arrangementen, vereenvoudiging van processen
en betere samenwerking met partners maken
dat het aantal Haarlemmers dat we helpen
toeneemt, dat hun tevredenheid groeit én dat
we meer tijd hebben per inwoner.
Spoor 3. Aanvullende Ondersteuning
Al in 2023 hebben we het overgrote deel van de
ambulante begeleiding en de dagopvang
gekanteld naar de Wijkteams en de Sociale
Basis. De Aanvullende Ondersteuning bestaat
uit de begeleiding van specifieke groepen die
specifieke inzet en aandacht vereisen. Anno
2030 is de Aanvullende Ondersteuning
gebiedsgericht georganiseerd in aansluiting op
de Wijkteams en in nauwe verbinding met
aanpalende domeinen zoals MO/BW. Er zijn
duidelijke afspraken over bilateraal afstemmen,
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De vijf beloften aan Haarlemmers en de
verschillende wijken in de stad:
1. VanHier Haarlem is, online en in de wijk, je
gids naar passende ondersteuning. VanHier
Haarlem is herkenbaar en vindbaar.
2. Als je contact zoekt met VanHier Haarlem,
dan word je gezien, gehoord en begrepen.
3. Heb je een vraag? Dan helpen we je echt
duurzaam op weg. Onze professionals
maken het verschil voor de bewoners.
4. De stad maken we samen
5. We zetten extra in daar waar extra nodig is.
VanHier Haarlem is, online en in de wijk, je gids naar
passende ondersteuning. VanHier Haarlem is
herkenbaar en vindbaar.
De term voordeur verwijst naar de
toegankelijkheid in brede zin. De Wijkteams zijn
vindbaar en herkenbaar op een centrale plek in

de buurt en ook online. We zijn inclusief en
daarmee ervaren Haarlemmers, natuurlijk ook
Haarlemmers met een beperking, geen drempel
om ons te benaderen. Wie contact met VanHier
Haarlem heeft, kan rekenen op een stadsbrede
uniforme kwaliteit. Technologische
mogelijkheden maken dat we beter en gerichter
kunnen helpen. Daarom staat er bij de start van
Gewoon in de Wijk een nieuw onlineconcept.
Daarmee geven we online ook invulling aan onze
persoonlijke benadering en gidsfunctie. Via een
vraaggerichte triage worden Haarlemmers
begeleid naar mogelijkheden voor passende
ondersteuning (zie de afbeeldingen hiernaast
voor meer informatie over dit concept).
Haarlemmers kunnen online als het ware een
gesprek voeren vanuit een gelaagde opbouw. Zo
kiezen ze zelf welke mate van interactie bij hen
past en ontsluiten we vanuit het systeem
relevante informatie. De eerste focus is op basis

van behoeften passende ondersteuning vinden.
Zelf bijdragen aan de gemeenschap wordt daar
nadrukkelijk aan verbonden. We laten
ervaringen en verhalen van anderen zien. Ook
kunnen Haarlemmers hun welzijn monitoren via
hun persoonlijke pagina met vragenlijsten.
VanHier Haarlem monitort de dienstverlening,
toetst die aan standaarden en is voortdurend in
gesprek met de stad om te leren en te
verbeteren.
Als je contact zoekt met VanHier Haarlem, dan
word je gezien, gehoord en begrepen
Waarmaken begint bij het contact dat we als
VanHier Haarlem hebben met de inwoners van
de stad. Bij de bijstandsmoeder die een
specifieke vraag heeft over schuldhulpverlening
en het gezin dat nieuw is in de stad, dat graag
mee wil doen maar niet weet hoe. De gewone
gang van zaken in 2030? We stellen vragen om
goed te begrijpen wat er aan de hand is, laten de
regie bij de Haarlemmers voor de oplossing. We
luisteren goed. We werken vanuit Positieve
Gezondheid en de presentiebenadering. De
kracht staat centraal, niet de beperking. We zijn
nieuwsgierig naar iemands probleem, stellen de
juiste vragen en helpen mensen om zelf naar
duurzame oplossingen te zoeken. We stellen de
bedoeling van Gewoon in de Wijk centraal in de
uitvoering, niet de regels of voorzieningen. We
gaan voor impact, op het leven van mensen, op
de wijken van de stad en op elkaar. Veel inzet
van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers is de
gewoonste zaak van de wereld. De
ervaringsdeskundigen hebben bijvoorbeeld een
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rol in de Wijkteams als ervaringscoach, om hun
collega’s op dit thema te ondersteunen. En we
vinden dit net zo belangrijk voor cultuursensitief
werken.
Heb je een vraag? Dan helpen we je echt duurzaam
op weg. Onze professionals maken het verschil voor
de bewoners.
We geven medewerkers ruimte om
verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze samen
met inwoners tot betere oplossingen komen. Als
dit nieuwe manieren van werken vraagt, geven
we ruimte om anders te werken en af te wijken
van gebaande paden. Dit kan doordat
professionals nauw samenwerken binnen en
buiten de grenzen van VanHier Haarlem,
doordat systemen ingericht zijn op oplossingen
op maat voor degene die een niet-enkelvoudige
vraag heeft. De inzet van maatwerkbudgetten is
grotendeels vervangen door passende
ondersteuning vanuit het Wijkteam en in de
wijk. Om een probleem duurzaam op te lossen is
het vaak zinnig afstand te nemen en de
achtergrond en dieperliggende oorzaken te
verkennen en te begrijpen. We hebben oog voor
de oorzaak achter de oorzaak zodat we niet aan
symptoombestrijding doen. Heb je een vraag,
dan word je echt en duurzaam geholpen. Wat de
citydeal Inclusieve Stad ons heeft geleerd is, dat
ruimte geven aan professionals om oplossingen
te realiseren met de inwoner niet voldoende is.
Net zo belangrijk, of misschien nog wel
belangrijker, is het dat medewerkers de ruimte
die er is, ook daadwerkelijk nemen. Uit ervaring
weten we dat dit in de praktijk niet
vanzelfsprekend is. Het vergt vaardigheden als
vasthoudendheid, vindingrijkheid en

onderhandelingsvaardigheden. Het
vakmanschap om per situatie een professioneel
oordeel te ontwikkelen.
De stad maken we samen
Elke buurt kent bevlogen mensen die samen een
netwerk vormen waarop de hele buurt kan
bouwen. In sommige wijken is dit netwerk
krachtiger dan in andere wijken. Wij zien de
Haarlemmer als partner – hun mening telt! – en
zien buurtcollectieven als de ruggengraat van de
wijk. Elke wijk heeft een ander profiel, een
andere populatie en gebiedsgerichte en
sociaaleconomische uitdagingen. Daar spelen
we op in met behulp van de methodiek
wijkprogrammering. De wijkprogrammering
verbindt data en onderliggende factoren aan
verhalen en krachtbronnen uit de wijk, om
daarmee samenhangende wijkplannen te maken
vanuit gedeelde visie en prioriteiten. En
vervolgens spreken we samen af wie wat doet.
Daarmee maken we een samenhangende
aanpak zonder schotten en organiseren we
commitment op wat we doen en welke keuzes
we met elkaar maken. Tegelijkertijd bouwen we
vanuit de wijkprogrammering binnen de wijken
aan democratisering. Dat doen we via de
Buurtbegroting door wijkbewoners een stem te
geven in hoe activiteitenbudgetten besteed
worden. En door talent van kinderen al jong te
benutten via de Kinderwijkraden en jongerencommunities. Zo maken rolmodellen,
ervaringsdeskundigen en bewonersinitiatieven
deel uit van de creatieve oplossingen op
maatschappelijke thema’s als eenzaamheid,
mentale gezondheid, onderlinge zorg en
ontmoeting.

We zetten extra in daar waar extra nodig is
In een veeleisende samenleving waarin mensen
zelf de regie over hun leven moeten voeren,
vinden sommigen beter hun weg dan anderen.
Wij zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen.
Ook voor groepen voor wie dat niet altijd
vanzelfsprekend is. Daarom investeren we
bewust ongelijk zodat iedereen de kans krijgt
om mee te doen en zelfredzaam te zijn. Dat
vertaalt zich in extra inzet vanuit Wijkteams en
de Sociale Basis in de stadsdelen Schalkwijk en
Haarlem Oost, Rozenprieel in Zuid-West en een
aantal specifieke buurten in Noord. En ook in
extra oog voor (kwetsbare) ouderen, mensen
met een beperking, mensen met psychische
problematiek en slachtoffers van huiselijk
geweld.
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Aan de slag met de beleidsdoelen van Gewoon in de Wijk
De twee overkoepelende opgaven van Gewoon in de Wijk: redzaam zijn in
het dagelijks leven en meedoen in de samenleving vragen om een meerjarige
aanpak in samenhang én in samenwerking met partners. Om deze
samenhang te realiseren clusteren we de zestien doelstellingen van Gewoon
in de wijk in zes thema’s, waar we vanuit de drie sporen van het Haarlems
model aan werken. We clusteren de beleidsdoelstellingen als volgt:
Thema’s

Beleidsdoelen Gewoon in de Wijk Haarlem

Geldzaken & Werk

Geldzorgenvrij leven, administratie,
rondkomen, waardevol werk

Ontmoeten & Initiatieven

Initiatief, ontmoeten, vrijwillige inzet

Gezondheid & Welzijn

Leefstijl, psychisch functioneren,
mantelzorg, duurzaam sociaal netwerk

Opvoeden & Opgroeien

Opvoeden en opgroeien, erbij horen en
ontwikkelen

Wonen

Wonen, mobiliteit

Veiligheid

Veiligheid

Juist in deze opdracht kunnen én moeten we meerjarig opgavegericht
werken. Hoe? Met een opgavegericht driejarenplan. Zo blijven we ons op de
toekomst richten en voorkomen we korte termijn-denken. We stellen in het
driejarenplan samen met de gemeente speerpunten vast. Die zijn gekoppeld
aan de opgaven die we zien en de doelstellingen van Gewoon in de Wijk.
Deze speerpunten worden vertaald naar jaarprogramma’s. Dit is het kader
voor de wijkprogrammering en de hiervan afgeleide contractafspraken met
onderaannemers. Op deze manier combineren we ‘herijken en bijstellen’ met
een meerjarige koers en inzet. Daarbij is het belangrijk oog te houden voor
ketensamenwerking en daaraan doelen te verbinden. De doelstellingen van
Gewoon in de Wijk haalt geen van ons immers alleen. Aan de hand van twee
voorbeeldenschetsen wij hoe we onze voorgestelde aanpak voor het werken
aan de beleidsdoelen van Gewoon in de Wijk concreet invullen:

Voorbeeld 1: Psychisch functioneren. Het aantal mensen met psychische
problemen groeit. Ook bij jongere generaties. De impact van psychische klachten is
hoog. Zowel in de privésituatie als in het werk. Daarom zetten we stevig in op
preventie, zodat we er vroeg bij zijn en erger voorkomen, maar ook om bepaalde
klachten tijdig te normaliseren. Het leven kent immers ups en downs. Sommige
Haarlemmers krijgen gedurende hun leven te maken met zwaardere psychische
klachten. In dat geval zetten we in op er tijdig bij zijn met passende integrale
ondersteuning. Hoe we dat doen? We bouwen aan de Haarlemse gemeenschap door
hen de tools te geven om beter om te gaan met mentale gezondheid. We werken
samen aan het versterken van de veerkracht. Dat doen we met en via onderwijs,
werkgevers, ouders en informele organisaties. Eén van de instrumenten die we
daarvoor inzetten is het geven van cursussen Mental Health First Aid voor
professionals en buurtgenoten. Maar ook communities en mentoren waar mensen
makkelijk terechtkunnen om elkaar te helpen, zowel online als offline. De Sociaal
Makelaars hebben daarin een belangrijke rol. In de Sociale Basis is anno 2030
ruimte in de programmering voor expressie, sport, manieren van bezinning en rust,
zoals mindfulness en yoga. Voor mensen die te maken hebben met blijvende
psychische klachten zien we dat de zwaarte en impact van de klacht in de levensloop
kunnen verschillen. Onze ondersteuning vanuit de Wijkteams en Aanvullende
Ondersteuning is erop gericht om daar passend en tijdig op in te spelen. Iemand met
een psychose helpen we bijvoorbeeld met een tijdelijke logeerplek in een huis in de
buurt; mantelzorgers ondersteunen we extra met passende begeleiding of een
vraagbaak. Er is in een dergelijke situatie één aanspreekspunt waar zowel
begeleiding, behandeling en mogelijkheden vanuit de wijk samenkomen. Zo bieden
we een heldere en eenduidige ondersteuningsstructuur, waardoor er zo goed
mogelijk gewerkt wordt aan herstel of aan een acceptabele mate van leven met deze
aandoening.
Voorbeeld 2: Geldzorgenvrij leven. Veel huishoudens die voor steun aankloppen
bij de Wijkteams, hebben problemen met de basisbehoeften. Ze leven in armoede,
hebben schulden of gebrekkige huisvesting. Onze ervaring is dat mensen pas
openstaan voor begeleiding rond opvoeding, participatie en werk als deze basale
problemen zijn opgelost. De Wijkteams hebben dan ook een cruciale rol in het in
samenhang werken aan de doelstellingen van Gewoon in de Wijk. Als het gaat om
geldzorgenvrij leven ondersteunen Wijkteams bij het op orde brengen van de
administratie en het in balans brengen van inkomen en uitgaven. Dit is vereist om in
aanmerking te komen voor een schuldregeling of schuldhulpverlening. Maar ook als
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het nog niet zover is, ter preventie van schulden. Er vindt een inkomenscheck plaats.
We ontwikkelen collectieve voorzieningen in de wijk zoals de ‘Werkplaats inkomen
op orde’, de ‘Buurtplaats geldzorgen en administratie’ in bibliotheken, sorteergroepen
en DigiD-groepen. Daarbij geldt: we investeren extra in de wijken waar de opgave het
grootste is. Maar hoe belangrijk de rol van de Wijkteams ook is, het realiseren van
een geldzorgenvrij leven mag niet beperkt blijven tot de competenties van de sociaal
werkers of inzet vanuit Gewoon in de Wijk. Het gehele systeem moet zich inrichten
op ‘doen wat nodig is’. Dit is een grote zoektocht, die een continu leerproces met zich
meebrengt en een goed samenspel tussen alle actoren vereist. Op tal van vlakken is

er al samenwerking. Binnen ‘Vroeg Eropaf’, tussen gemeente, nutsbedrijven en
woningcorporaties, tussen CJG en Wijkteam. Dit is een goed fundament waar we op
voortbouwen. Samen met gemeente, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en
landelijke uitvoeringsinstanties willen we een professionaliseringsslag maken. De
casuïstiek van de Wijkteams biedt een unieke kans om zicht te krijgen op hoe hun
beleid en dienstverlening uitpakt in de praktijk. Samen kunnen we werkenderwijs
komen tot nieuwe en effectievere manieren van ondersteuning. Alleen dan kunnen
we de ambitie van een geldzorgenvrij leven in Haarlem een stap dichterbij brengen.

Samenhangende aanpak zonder schotten

Zo werken wij aan samenwerking:

De meeste professionals en hun organisaties in
de stad zijn het met elkaar eens dat de
verbinding op wijkniveau en in de keten
versterkt moet worden. In de
samenwerkingspraktijk is nog wel een aantal
hordes te nemen. Onze ervaring is dat veel
professionals elkaar alleen kennen op het niveau
van ‘doorverwijzen naar elkaar’. Er is vaak
onvoldoende inzicht in elkaars werkveld. Dit
leidt tot een gebrek aan vertrouwen en
ongelijkwaardigheid in de samenwerking. Het is
dan ook belangrijk om écht te investeren in
samenwerking. De basis daarvoor is een
gezamenlijke visie, een taal, methodiek,
samenwerkingsafspraken en een
signaleringssysteem. En niet alleen in de
uitvoering, maar op alle ‘niveaus’.

•

•

•
•

Om integraal te kunnen werken is het nodig
om eerst eenduidig te identificeren voor
welke bewoners een integrale aanpak
lonend is en vervolgens samen te bepalen
waar de urgentie ligt.
Duaal sturen op die urgentie, is één van de
kernen, wat je gezamenlijk moet leren. Het
begrip urgentie vervult in de
doorontwikkeling van professionaliteit en
samenwerking een essentiële rol.
We zien kansen voor innovatie en
ontwikkelen al doende.
Er is een moment waarop bottom-up
(samen) ontwikkelen zijn grens bereikt. Op
dat moment begint borging: het
implementeren van de afspraken over inzet
van mensen en middelen en inzichten in de
werkprocessen van de afzonderlijke
organisaties en in de samenwerking.

•

De realisatie van Gewoon in de wijk staat of
valt met optimale kennisdeling, focus en
effectieve samenwerkingsrelaties, zowel
intern als extern. Samen werken aan
samenwerking doen we niet alleen op het
niveau van de uitvoering. We werken ook
strategisch samen: wat zien we met elkaar
en wat betekent dit voor onze organisaties
en bijdrage? Dit gesprek gaan we met
diverse partners aan. Met als uitgangspunt
dat we wijkgericht kijken - wat zien we in de
wijk - om hier de ambitie en bijdrage met
partners op af te stemmen. Daarbij benutten
we data en betrekken we Haarlemmers.
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Partnerschap met de gemeente
Hoe kun je samen bouwen aan succesvol
partnerschap? Concreet werken we vanuit
bouwstenen gebaseerd op het sturingsmodel
van Simons (zie afbeelding 1):
1. Gedeelde visie en waarden zijn het fundament
onder ons partnerschap. We zijn eerlijk over wat
we willen bereiken, hoe we daar willen komen
en wat dit eventueel lastig maakt of wat in de

weg zit. We werken met Themahouders:
aanspreekpunten voor de gemeente en partners
met voldoende mandaat. Zij zorgen ervoor dat
iedereen bij VanHier Haarlem goed weet hoe wij
partnerschap willen invullen en dat men daar
ook naar handelt.
2. Samenwerkingsafspraken en spelregels. We
besteden aandacht aan het bouwen van
(persoonlijke) relaties. We kiezen voor een
helder overlegmodel waarin formele en

informele contactmomenten een plek krijgen.
Verschillen zijn er. Ken en erken deze van elkaar.
We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn,
maar we leggen wel in samenwerkingsafspraken
vast wat we in zo’n geval doen
(escalatieafspraken). We gaan in gesprek over
onvermijdelijke hobbels, bij knelpunten,
onduidelijkheden en ontevredenheden. En we
maken heldere (financiële) afspraken inclusief
worst-case scenario’s. De Criterium 3.
Partnerschap 29-afspraken die VanHier
Haarlem en de gemeente maken, zijn leidend
voor de afspraken die VanHier Haarlem maakt
met onderaannemers en partners in het kader
van Gewoon in de Wijk.
3. Transparant. We delen én koppelen frequent
data om daarvan te leren en/of op te
anticiperen. We doen dat op een veilige manier,
binnen de kaders van privacy en AVG.
4. Voortdurend in gesprek én in ontwikkeling.
We evalueren en reflecteren onderling, met de
gemeente én samen met Haarlemmers, partners
en stakeholders op onze aanpak van Gewoon in
de Wijk. Daarin stellen we ons open en lerend op
én houden we elkaar vast. Zo blijven we scherp
op onze onderlinge relatie en de verbinding met
de stad.
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De Wijkteams
De urgentie om de Wijkteams anders in te richten komt voort uit de ervaring
dat het nu onvoldoende lukt om alle inwoners duurzaam te helpen. De
oorzaak hiervan is niet zozeer gelegen in het functioneren van de huidige
Wijkteams, maar veeleer de schotten tussen Wijkteam, Sociale Basis en
Aanvullende Ondersteuning. Hierdoor worden eigen kracht en netwerk van
de bewoner en de kracht van de Sociale Basis onvoldoende benut. Te vaak
worden duurdere vormen van ondersteuning ingezet. Omdat de vraag groeit
en de vragen van Haarlemmers – net als elders - steeds complexer worden
staan de duurzaamheid en betaalbaarheid van de ondersteuning onder druk.

We verdiepen de Wijkteams:
•

•
•

We verstevigen de I&A-functie. Hierdoor
hoeven inwoners maar één keer hun verhaal
te vertellen en krijgen ze snel de juiste
ondersteuning.
We kantelen tweederde van de ambulante
begeleiding.
We werken met een expertiseschil rondom
de Wijkteams.

Wijkprogrammering en verbinden zo het
aanbod van het Wijkteam, de Sociale Basis
en de kracht van de wijk
(bewonersinitiatieven, vrijwilligers, sociaal
ondernemers).
We versterken de herkenbaarheid van de
Wijkteams, online en in de wijk:
•

We verbreden de Wijkteams:
•

•

Sociaal Makelaars brengen we onder in de
Wijkteams. Generalisten en Sociaal
Makelaars hebben hierdoor een verstevigd
perspectief: vanuit de inwoner en vanuit de
wijk.
We introduceren de methodiek van

Ons antwoord hierop is een andere werkwijze en inrichting van de Sociale
Basis, de Wijkteams en Aanvullende Ondersteuning. Ons Haarlems model
voor Gewoon in de Wijk werkt als een ‘ecosysteem’ waarin informele
ondersteuning en de Sociale Basis een stevige ‘tegenhanger’ vormen voor de
complexere en groeiende zorgvraag en het toenemende beroep dat wordt
gedaan op specialistische ondersteuning. De Wijkteams zijn de spin in het
web van dit model.

•

De Wijkteams werken vanuit één voordeur.
Onze dienstverlening ontwikkelen we
samen met wijkbewoners, waarbij we de
kracht van de wijk optimaal benutten.
We denken en handelen vanuit de leidende
principes. Zo komen we sneller tot creatieve
en echt passende oplossingen, stoppen we
met het denken in hokjes en dringen we
bureaucratie en versnippering terug.

De dienstverlening van het Wijkteam
Bij de ingang van het Wijkteam komt de
Haarlemmer in contact met een
Wijkteammedewerker die een kort
ontvangstgesprek met hem voert. Belangrijkste
onderwerp van het ontvangstgesprek is het
scherp krijgen van de vraag. Volwassenen met
meervoudige problematiek komen via het
ontvangstgesprek in contact met de
generalisten. Inwoners kunnen ook voor advies
en informatie terecht bij het Wijkteam en als zij
iets willen betekenen voor anderen of hun wijk.
We werken in deze paragraaf uit met welke
vragen Haarlemmers terecht kunnen bij het
Wijkteam. De dienstverlening van de Wijkteams
heeft echter ook betrekking op een aantal
andere zaken.

14

Laagdrempelige informatie en advies (I&A)
De enkelvoudige informatie- en adviesvragen
worden direct afgehandeld door vrijwilligers of
door gespecialiseerde professionals (Sociaal
Raadslieden) die nauw samenwerken met de
generalisten van het Wijkteam. De I&Amedewerkers kennen als geen ander de
(digitale) sociale kaart. Zij maken bewoners
wegwijs en vervullen een belangrijke
gidsfunctie. De I&A-medewerkers signaleren
herhaald bezoek, meervoudige of complexe
opgaven en zetten die direct door naar de
generalist. Vanuit de I&A-functie organiseren
we in de wijk onder de noemer Buurtplaats
formulierenbrigades, collectieve trainingen,
workshops, (online) budgetcoaching,
voorlichtingen in de Sociale Basis op het gebied
van geld, belastingen, administratie, regelingen
en digitale vaardigheden. Hierbij betrekken we
getrainde stagiairs en vrijwilligers. Deze
kortdurende eenvoudige en collectieve
ondersteuning wordt met de partners in de
Sociale Basis en vrijwilligersorganisaties
georganiseerd.
Preventie en signaleren
Voor preventie en vroegsignalering
introduceren we in de teams de Haarlemse
Hands-on preventiebenadering. Doordat we
nabij zijn in de buurt op plekken waar mensen
toch al komen horen we de verhalen, pikken we
signalen op. We kennen de netwerken, de
informele hulpbronnen, bewonersinitiatieven en
zelforganisaties. We weten wat er leeft en
speelt. We analyseren de ondersteuningsvragen.
Die analyses gebruiken we om samen met de

Sociale Basis, maar ook met buurtbewoners en
partners in de preventie en signalering op de
verschillende leefgebieden te verbeteren. En om
samen nieuwe collectieve activiteiten op te
zetten. Met als doel te voorkomen of er eerder
bij te zijn. Of het nu gaat om bewoners die
ondersteuning nodig hebben, jeugdoverlast of
een ongezonde leefstijl.
Vroegsignalering vanuit de Wijkteams
Vroegsignalering verzorgen we op de
verschillende leefdomeinen. Een goed voorbeeld
is de vroegsignalering van
betalingsachterstanden bij schulden. Hoe
eerder deze in beeld zijn, hoe beter. Onze
generalisten gaan op huisbezoek bij grote en/of
meervoudige achterstanden. Aanvullend op de
al gemaakte afspraken in het convenant
Vroegsignalering willen we met de gemeente en
andere partners binnen ‘Vroeg Eropaf’ een
‘Pauzeknop incassokosten’ voor bewoners met
betalingsachterstanden. Ook stellen we voor dat
Haarlem deel gaat nemen aan ‘Schuldenrust’
voor het afkopen van kleine schulden. We
nemen een volgende stap in de ‘Vroeg erop
af’samenwerking met partners. Wat in onze
ogen ontbreekt, is een ‘tafel’ waar partijen hun
inspanningen gezamenlijk richten (wijk, straat,
doelgroepen) en ook systeemhobbels
identificeren en wegnemen.
Generalistische begeleiding
De Wijkteams bieden naast Informatie en
Advies generalistische begeleiding aan
Haarlemmers die zelfstandig wonen en op
meerdere leefgebieden een vraag om
ondersteuning hebben. Met als doel dat mensen

redzamer worden en gaan meedoen. Er geldt
geen scherpe afbakening in de tijd. De
generalisten zijn er zowel voor mensen die na
een bepaalde periode weer zelf verder kunnen
(kortdurende ondersteuning), als voor mensen
die structureel begeleiding nodig hebben
(langdurige ondersteuning). Een deel van de
mensen die bij het Wijkteam komt voor
begeleiding heeft daarnaast nog andere
ondersteuning nodig. De generalisten vervullen
een rol in de toegang tot deze ondersteuning
wanneer de extra ondersteuning in het
verlengde van de begeleiding van het Wijkteam
ligt.
Een voorbeeld is de specialistische ambulante
begeleiding en dagopvang. Het Wijkteam beslist
in die gevallen over het wel of niet inschakelen
van de Aanvullende Ondersteuning. Dit gaat
altijd gepaard met een onderzoek en duidelijke
afspraken over (het overdragen van) de
regiefunctie. De werkwijze van de generalisten
rust sterk hun professionaliteit en
deskundigheid. Zij hebben de
verantwoordelijkheid en ook de ruimte om
passende begeleiding te bieden die nauw
aansluit bij de mogelijkheden van elk individu.
Bij mensen met complexe problemen zijn de
problemen vaak verknoopt. Vanuit hun
perspectief naar (de volgorde van) oplossingen
kijken, is cruciaal voor passende ondersteuning,
samen met hen belangen afwegen en bepalen
wat en wie het beste past. Passende
ondersteuning bieden vraagt steeds meer kennis
en expertise van de Wijkteams en samenspel
met anderen. Er wordt in de begeleiding dan ook

15

nauw opgetrokken met partners, vanuit één
huishouden, één (gedragen) plan, waaronder
mantelzorgbegeleiders, trajectcoaches van
Waardevol Werk en CJG-coaches. Ook werken
we nauw samen met de “Oco’s”, de
onafhankelijke cliëntondersteuners in Haarlem.
Bij complexe ondersteuningsvragen kan het
Wijkteam terugvallen op de expertiseschil.
De doelstellingen van Gewoon in de Wijk zijn te
vangen in zes thema’s: Geldzaken & werk,
Ontmoeten & initiatieven, Gezondheid &
welzijn, Opvoeden & opgroeien, Wonen en
Veiligheid. We schetsen per thema de
dienstverlening vanuit de Wijkteams.
Geldzaken & werk
Haarlemmers met geldzorgen die hun
administratie niet goed kunnen bijhouden,
kunnen bij het Wijkteam terecht. Bij
schuldenproblematiek duurt het vaak lang
voordat hulp wordt ingeroepen. De kunst is om
preventief te werken en escalatie te voorkomen.
Door de Haarlemmer in een vroeg stadium in
beeld te krijgen en ondersteuning te bieden, kan
worden voorkomen dat de situatie uit de hand
loopt.
Hoe we dat doen?
•

•

Versterken en ontwikkelen van
vaardigheden, via budgetcoaching en op
orde leren brengen van administratie en
inkomen (I&A).
Toeleiding naar de juiste activiteit, (leer)plek,
vrijwilligerswerk of werkplek bij Waardevol
Werk en contactonderhoud met
trajectcoaches.

•

•
•
•

Brede vraagverheldering, problematiek in
kaart brengen en regieondersteuning
(generalisten).
Sociaaljuridische ondersteuning en Benefit
Counseling (Sociaal Raadslieden via I&A).
Stabiliseren van de financiële situatie bij
geldzorgen.
Psychosociale ondersteuning vanuit een
generalistische aanpak op diverse
leefdomeinen.

Ontmoeten & initiatieven
Haarlemmers kunnen bij het Wijkteam terecht
als ze behoefte hebben aan contacten,
ontmoetingsactiviteiten zoeken of overbelast
zijn in hun zorgtaken. Maar ook als ze iets willen
betekenen voor een ander en daar wegwijs in
gemaakt willen worden. Sociaal Makelaars en
I&A-medewerkers helpen Haarlemmers op weg.
Hoe we dat doen?
•

•
•
•
•
•

We zoeken mensen outreachend op in de
wijk en signaleren behoeften, kansen en
vragen.
We bouwen wijknetwerken en hebben
daarbinnen een verbindende rol.
We participeren in netwerksamenwerking
rondom opgaven.
Begeleiden van initiatieven in de wijk en de
Sociale Basis van vrijwilligers(organisaties).
Ondersteuning bij subsidies en
fondswerving.
Matchen vraag en aanbod i.s.m. VWC-BUUV.

Gezondheid & welzijn
Positieve Gezondheid gaat over veerkracht en
een goed, zinvol leven. Het gaat bij Positieve
Gezondheid om persoonlijke afwegingen over
verschillende levensdomeinen. En om het
vermogen van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven
om te gaan. Hierbij is eigen regie heel belangrijk,
net als verbinding met anderen. VanHier
Haarlem gaat uit van de behoeften van de
Haarlemmer om passende ondersteuning te
borgen zodat we optimaal bijdragen aan de
Positieve Gezondheid van de Haarlemmers als
individu en de stad als geheel.
Hoe we dat doen?
•
•
•
•

•
•

Signaleren, doorverwijzen en (bilateraal)
afstemmen met 1e lijn gezondheidszorg.
Welzijn op recept uitvoering en regie op
voortgang.
Netwerkparticipatie domeinen GGZ en
medisch voor lichte ondersteuning.
Objectief en onafhankelijk onderzoek naar
de behoeften aan Aanvullende
Ondersteuning.
Mantelzorgondersteuning en kortdurende
ondersteuning bij life events (I&A).
Begeleiding statushouders na eerste jaar
inburgering in praktische- en
regieondersteuning.

Opvoeden & opgroeien
De Wijkteams signaleren vragen en behoeften
vanuit ouders rondom opvoeding en leggen de
verbinding met het CJG en het netwerk van
jeugdpartners. Het begeleidt 18-plussers die
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niet meer in aanmerking komen voor verlengde
jeugdhulp.
Hoe we dat doen?
•

•
•

Signaleren en outreachend contact ter
voorkoming van jeugdhulp (sociaal
makelaars).
Met het CJG bepalen wie regie voert bij de
begeleiding 18-/18+.
Verbinding leggen bij
ondersteuningsbehoeften met jeugd en
jongerenwerk.

Wonen
Veel woonproblematiek wordt veroorzaakt door
oplopende huur- en energieschulden. De
Wijkteams hebben een signalerende rol en
trekken daarin samen op met de
woningcorporaties Ymere, Pré Wonen en Elan
Wonen. Wijkteams werken samen bij overlast
situaties, in het voorkomen ervan, en het
herstellen van de onderlinge relaties in de flat of
straat. Rondom langer thuis wonen en
ambulante begeleiding, biedt het Wijkteam
zowel praktische ondersteuning als een
verbindende rol naar de wijkactiviteiten.
Hoe we dat doen?
•
•

•
•

Regie en doorgeleiden naar praktische
ondersteuning in Sociale Basis en wijk (I&A).
Op huisbezoek bij meldingen i.v.m. de
aanpak vroegsignalering
betalingsachterstanden.
Samenwerking met woningcorporaties bij
ondersteuningsplannen bij Zachte landing.
Inzet Community Building, verbindend

•
•

gezag of buurtbemiddeling (Sociaal
Makelaars).
Doorzetten ernstige woonoverlast in nauwe
afstemming met woningcorporaties.
Ambulante woonbegeleiding, door aanleren
van (financiële/woon) vaardigheden,
psychosociale ondersteuning en
ondersteuning bij uitvoering
ondersteuningsplannen (generalist/ab’ers).

Veiligheid
Het Wijkteam onderhoudt een breed netwerk
aan partners op de grensvlakken, in de
signalering, preventie en nazorg. Hoe we dat
doen?
•
•
•

•

•

Preventie ter voorkoming inzet samen met
MOBW en vrouwenopvang.
Signalering en samenwerking CJG, Veilig
Thuis en verbinding met de crisisketen.
Probleemverkenning en ondersteuning, en
begeleiding tot aan de start van een
hulptraject bij situaties Veilig Thuis.
Begeleiding nazorg vrouwen uit
vrouwenopvang, jeugdhulp en MOBW via
generalistische ondersteuning.
De Wijkteams zijn er voor alle Haarlemmers.
Er zijn vijf doelgroepen die extra aandacht
vragen van het Wijkteam: (L)VB, (O)GGZ,
dementie, kwetsbare ouderen,
Statushouders en NAH.

Ouderen
Als er sprake is van sociale problematiek kan het
Wijkteam kortdurende begeleiding bieden en zo
nodig doorgeleiden naar algemene en/of
maatwerkvoorzieningen. Mensen met dementie
zijn in het bijzonder kwetsbaar. Zij en hun

directe omgeving zullen ook op sociaal gebied en
in hun dagelijkse leven begeleiding nodig
hebben bij financiën, administratie en dergelijke.
Dat doen we in verbinding met de Sociale
Benadering Dementie.
Mensen met (O)GGZ-problematiek
Haarlemmers met (O)GGZ problematiek vragen
extra aandacht. Zeker ook in de overgangsfase
naar het wijkteam. Het wijkteam begeleidt 2/3
van de mensen met een (O)GGZ-achtergrond,
die zelfstandig in de wijk wonen. De
ondersteuning richt zich op alle levensgebieden
waarin inwoners minder zelfredzaam zijn en op
ondersteuning bij praktische zaken. Vaak is er
vraag naar meer dagstructuur. De Wijkteams
wijzen Haarlemmers hierin de weg en
stimuleren hen om in hun eigen tempo stappen
te zetten in hun maatschappelijk en persoonlijk
herstel.
NAH
We verwachten dat de Wijkteams 1 op de 5
mensen met NAH kunnen begeleiden. Het
Wijkteam beschikt over voldoende kennis, zodat
het hersenletsel wordt herkend. De Wijkteams
laten zich daarbij ondersteunen, voorlichten en
scholen door de experts van MEE uit de
expertiseschil. Met en in de Sociale Basis
organiseren we ontmoeting, bijvoorbeeld naar
voorbeeld van de Amsterdamse
Vriendenkringen.
Statushouders
Haarlem heeft te maken met grote toestroom
van statushouders. En in het licht van de situatie
in Oekraïne ziet het ernaar uit dat de komende
jaren nog veel meer nieuwkomers zich in onze
17

stad zullen vestigen. Vanwege de
taalachterstand en onbekendheid met de
Nederlandse voorzieningen en gewoonten, is
een achterstand snel opgebouwd.
Gezondheidsproblemen bij statushouders
blijven vaak nog verborgen. Armoede en

schulden vormen een groot risico, na het eerste
jaar inburgering. Een goede overgang naar de
begeleiding vanuit de Wijkteams is belangrijk,
en vereist specifieke kennis, vaardigheden over
de verschillende groepen en regelingen.

In contact: outreachend en uitnodigend
Wij trekken erop uit: outreachend werken
Wijkteammedewerkers zijn aanwezig in de wijk op de logische plekken waar
mensen veel komen. In de supermarkt, moskee, sportvereniging, speeltuin,
huisarts of gezondheidscentrum tot bibliotheek, scholen en gewoon op
straat. Daarmee versterken we de (vroeg)signaleringsfunctie van de
Wijkteams. We spreken Haarlemmers aan en we zijn herkenbaar en
aanspreekbaar voor Haarlemmers. De Sociaal Makelaar vervult in eerst
instantie deze rol, maar we beleggen deze ook bij onze I&A-medewerkers en
generalisten. Zo blijven ook zij aangesloten op de buurt. Waar het kan,
helpen we Haarlemmers met een vraag of aanbod ter plekke. Vanuit de
aanpak Krachtige Basiszorg werken we aan de gezondheidsopgaven in
Boerhaavewijk, Meerwijk en Parkwijk. In de andere wijken werken de
wijkverpleegkundigen van VanHier Haarlem verspreid over meer dan
honderd huisartsenlocaties. Zij vormen een belangrijke verbindende schakel
tussen de Wijkteams en het medisch domein. Net zoals de
praktijkondersteuner. Wij zijn vindbaar en bereikbaar, via één voordeur. We
organiseren één herkenbare digitale, telefonische en fysieke voordeur voor
Haarlemmers met (ondersteunings)vragen en voor Haarlemmers die iets
willen doen voor de wijk en/of medebewoners. Hierin werken we nauw
samen met Sociale Basispartners en CJG volgens het ‘no wrong door’principe. In de nieuwe online omgeving vinden Haarlemmers snel passende
ondersteuning én relevante informatie en activiteiten passend bij hun
interesse. Met de online afsprakenmodule is een afspraak snel gemaakt. We

(L)VB
De Wijkteams herkennen een inwoner met een
(licht) verstandelijke beperking en sluiten
daarbij aan bijvoorbeeld in de wijze van
bejegening.

ontwikkelen een persoonlijke omgeving waar naast de vragenlijsten over
hun welzijn ook opdrachten en hulpmiddelen opgenomen worden. Via
‘Digitaal Sterk’ helpen we Haarlemmers die dit nodig hebben hun digitale
vaardigheden te vergroten.
Bereikbaarheid
We optimaliseren onze telefonische bereikbaarheid door een algemeen
telefoonnummer en een Whatsapp-functie voor de hele stad voor de I&Afunctie. Geen keuzemenu, maar direct doorverbinden of een
(terugbel)afspraak. Zo zijn we ook voor andere verwijzers en
samenwerkingspartners goed bereikbaar. Buiten kantoortijden werken we
met roulerende bereikbaarheidsdiensten en inloopmomenten. Ook is er de
mogelijkheid om buiten kantoortijden af te spreken. Haarlemmers kunnen
fysiek bij de Wijkteams terecht in de Huizen van de Wijk en de diverse
‘buurthubs’: kleinere, flexibele, herkenbare satellietlocaties. Deze zijn van
buiten duidelijk herkenbaar als Wijkteamlocatie. De locaties zijn voor
iedereen fysiek toegankelijk en we zorgen achter de voordeur voor een
warme ontvangst. We houden rekening met de verschillen tussen bewoners
en buurten: zo vraagt het I&A-spreekuur in de Huiskamer van Oost een
andere benadering dan hetzelfde spreekuur in de Stookkamer in Zuidwest.
Het is onze ambitie om fysieke bereikbaarheid te realiseren op maximaal 10
minuten afstand voor elke Haarlemmer.
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Hoe werkt het Sociaal Wijkteam
In de Sociaal Wijkteams staat de dienstverlening
aan de Haarlemmer centraal. In alle taken (I&A,
ondersteuning, wijkversterking) is het
perspectief van de Haarlemmer ons
vertrekpunt. Het beantwoorden van die vraag
doen we vanuit de leidende principes: zo licht als
mogelijk, zo zwaar als nodig, uitgaan van de
mogelijkheden van de Haarlemmer en zijn
netwerk, benutten van de kracht van de wijk en
wederkerigheid.
Vraagverheldering
De Haarlemmer komt bij het Sociaal Wijkteam
via de outreachende aanpak of zelfstandig via de
voordeur. Daar vindt de eerste triage plaats om
te beoordelen of er sprake is van crisis of spoed
of een meer reguliere ondersteuningsvraag. We
helpen direct of starten een kortdurend traject.
Als dat niet lukt, dan volgt een afspraak met een
generalist van het Wijkteam om samen met de
Haarlemmer en zijn eventuele eigen netwerk de
vraag helder te krijgen. Samen oplossingen
vinden, betekent ook dat we samen het gesprek
voeren daar waar mensen zich op hun gemak
voelen.
De vraagverheldering gebeurt door onze beste
mensen met de competenties om goed te
luisteren en door te vragen, afwegingen te
maken en beslissingen te nemen. We steken de
vraagverheldering breed op alle leefdomeinen.
Dit betekent uitgaan van perspectief, zelfregie
en meedoen. Daarbij werken we vanuit het
gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Het
gaat om wat de bewoner wil en kan en niet om
beperkingen. De nadruk ligt op het versterken

van het welbevinden en de veerkracht. Het doel
is de eigen regie van bewoners over hun leven
maximaal te versterken. In het
vraagverhelderingsgesprek stellen we samen
met de Haarlemmer (en netwerk) een
ondersteuningsplan op met het gewenste
toekomstperspectief, doel, acties en
ondersteuning. Als Aanvullende Ondersteuning
nodig is, dan is dat onderdeel van het plan. De
Haarlemmer (of iemand uit zijn netwerk) is de
regisseur van dit plan.
De Haarlemmer houdt in dit proces steeds
dezelfde contactpersoon. Iemand hoeft maar
één keer zijn verhaal te doen en wordt niet
doorgestuurd maar begeleid. In het proces
leggen de Wijkteammedewerker en
Haarlemmer zorgvuldig een dossier aan, waar
de Haarlemmer altijd zelf toegang toe heeft.
Daarmee is eigen regie beter mogelijk.
Samenhangende aanpak
We begeleiden Haarlemmers en hun netwerk en
omgeving met een gedragen plan. Naast de
Haarlemmer, het eigen netwerk en de
Wijkteammedewerker, wordt iedereen die gaat
bijdragen aan de aanpak bij het opstellen
betrokken. Waar nodig ook partners ‘buiten de
opdracht’. We gebruiken de methodieken van
het gedragen plan (via de Nieuwe Route): de
Omgekeerde Toets, Krachtwerk,
oplossingsgericht coachen, Sociale Netwerk
Strategie en motiverende gespreksvoering. Dit
zijn de “Basics VanHier Haarlem”, die zitten in de
gereedschapskist van de Wijkteams. We
bewaken de kwaliteit van de plannen door
interne en externe collegiale toetsing. Bij
Aanvullende Ondersteuning of een beroep om

gemeentelijke regeling en fondsen hanteren we
daarnaast het ‘vier ogen-principe’.
In het opstellen en uitvoeren van de
ondersteuningsplannen gebruiken we de
volgende uitgangspunten:
•

•

•

•

•

Regie bij de bewoner. We laten de regie bij
de bewoner of iemand uit het eigen netwerk.
De Wijkteammedewerker heeft allereerst
een coachende rol. Soms is overnemen van
regie in een periode nodig om iemand weer
op de been te krijgen. Dit doen we zo kort en
krachtig mogelijk. We begeleiden inwoners
in het zelf vinden van oplossingen en
stimuleren onderlinge uitwisseling zodat zij
van betekenis kunnen zijn voor elkaar.
First things first. Al tijdens het maken van
het plan zetten we in op het stabiliseren van
de situatie en wegnemen van
belemmeringen die meer structurele
oplossingen in de weg zitten.
Herstel zelfregie en eigen kracht. We nemen
samen met de Haarlemmer de
belemmeringen weg voor zelfredzaamheid
en meedoen door te versterken wat goed is
en te ontwikkelen wat kan helpen. Niet alles
is te repareren. In dat geval begeleiden we
bij het omgaan met de uitdagingen,
beperkingen en kwetsbaarheden en de
acceptatie hiervan.
Het plan biedt perspectief. We werken met
doelen en deze zijn concreet, realistisch en
haalbaar. Stap voor stap wordt gewerkt aan
de doelen. Iedere stap is een resultaat dat
telt.
Versterken van het eigen netwerk. Veel
Haarlemmers die bij het Wijkteam komen,
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•

•

hebben nauwelijks een netwerk of hebben
een netwerk dat juist onderdeel is van hun
problemen. De ondersteuning richt zich
altijd ook op het versterken en vergroten
van iemands. Soms coachen we systemisch
op de verhoudingen binnen het eigen
netwerk. Als het doel is om een nieuw
netwerk op te bouwen, dan kijken we naar
interesses van mensen en verbinden we
mensen via activiteiten.
Benutten kracht van de wijk. We
introduceren een ‘wijkcheck’ als onderdeel
van het opstellen van de aanpak.
Wijkteammedewerker en Haarlemmer
verkennen samen de mogelijkheden in de
directe leefomgeving en de Sociale Basis.
De aanpak zelf: met licht als het nieuwe
normaal. Het vertrekpunt is wat de bewoner
zelf kan en doet met het eigen netwerk.
Aansluitend daarop zetten we in wat er
binnen bestaande voorliggende
voorzieningen en wet- en regelgeving
(bijvoorbeeld Haarlempas, Jeugdfonds)
mogelijk is. De Wijkteammedewerker
ondersteunt zo nodig bij het benutten van
deze voorzieningen en de begeleiding naar
collectief aanbod (inkomen op orde). Dit
vullen we aan met collectieve voorzieningen
en activiteiten in de wijk en de Sociale Basis.
Zo nodig kijken we daarbij ook over de
grenzen van de wijk heen. De
Wijkteammedewerker helpt iemand zo
nodig over de drempel en houdt de vinger
aan de pols. Als er dan nog Aanvullende
Ondersteuning nodig is, dan biedt de
Wijkteammedewerker dat in de eerste
plaats zelf. Voor een echt specialistische of

•

hoog intensieve ondersteuningsvraag kan de
Wijkteammedewerker Aanvullende
Ondersteuning inzetten van binnen of
desnoods buiten de opdracht Gewoon in de
Wijk. Daarvoor werken we samen in de
verschillende ketens.
De flexibiliteit van de inzet. De inhoud van
de aanpak beweegt mee met de situatie van
de Haarlemmer. De inzet en het doelbereik
worden door de Haarlemmer en
Wijkteammedewerker gemonitord en
geëvalueerd. Werkt de aanpak niet, worden
de doelen niet bereikt of dreigt de
Haarlemmer af te haken dan wordt de
aanpak bijgesteld. Er wordt afgeschaald
zodra het kan, maar ook opgeschaald als
escalatie dreigt.

Regieondersteuning en regievoering als
meerdere partijen betrokken zijn
De Wijkteammedewerker voert altijd de regie
op de inzet en de samenwerking van partijen
wanneer de opgave complex is of meerdere
partijen betrokken zijn en er op veel borden
tegelijk geschaakt wordt. Vanuit die regierol
spreekt hij de Haarlemmer en betrokken
partijen aan op het nakomen van afspraken,
informeert naar voortgang en stelt afspraken bij
wanneer onvoldoende resultaat wordt geboekt.
De Wijkteammedewerker is en blijft daarnaast
het eerste vertrouwde aanspreekpunt voor de
Haarlemmer en de professionals die bijdragen
aan de ondersteuning.
Alleen als het zwaartepunt van de inzet van
derden in het ondersteuningsplan buiten de
opdracht ligt, kan - in overleg met de

Haarlemmer - de regie belegd worden bij een
andere partij. Maar ook dan blijft de
Wijkteammedewerker in contact met de
Haarlemmer en bewaakt de medewerker de
uitvoering van het ondersteuningsplan. Hij of zij
acteert op signalen, ziet toe op overlap en
tegenstrijdigheden en initieert zo nodig de
bijstelling van de afspraken. De afspraken over
regieondersteuning en regievoering worden
vastgelegd in het ondersteuningsplan. Via
samenwerkingsafspraken stemmen we
afspraken en regievoering bij specifieke
doelgroepen af.
Continuïteit van de ondersteuning staat altijd
centraal. Ook bij overdracht naar passende zorg
binnen de Zorgverzekeringswet, de Wet
langdurige zorg of vanuit de Jeugdwet. Waar de
situatie dat toelaat blijven we (lichte)
ondersteuning bieden in de wijk. Voor jongeren
vanuit de Jeugdhulp die 18 worden en geen
verlengde Jeugdhulp krijgen, zorgen we voor
passende overdracht en begeleiding.
Samenwerking met andere verwijzers en
gemeentelijke loketten
Goed en eenvoudig contact en verbinding met
andere verwijzers en gemeentelijke
toegangsloketten, is essentieel voor
laagdrempelige, passende ondersteuning en
een goede regievoering. Wij maken daarover
afspraken met deze partijen en we
onderhouden het contact. Daarmee houden we
de lijnen kort, ook als er personele wisselingen
zijn. We zetten verschillende acties in om het
samenspel met de verschillende partijen zo
goed mogelijk te organiseren en de vragen van
Haarlemmers te stroomlijnen. Hieronder
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schetsen we onze aanpak daarin aan de hand
van een aantal voorbeelden.
CJG: We spreken met het CJG af hoe we samen
optrekken in de wijk. We werken met vaste
aanspreekpunten per Wijkteam. De CJG-coach
en Wijkteamcoach schuiven over en weer aan
bij casusoverleggen om ‘één gezin – één plan’ te
borgen. Onderling consulteren ze elkaar, sluiten
ze aan bij een casus of trekken ze intensief
samen op. Als er zorgen zijn rondom een gezin,
waarbij het Wijkteam beoordeelt dat er meer
nodig is dan kortdurende ondersteuning, wordt
de Verwijsindex gebruikt. We houden vingeraan-de-pols-contact indien er bij aanmelding bij
het CJG sprake is van een wachtlijst. Want
samen zijn we verantwoordelijk voor de goede
ondersteuning en de continuïteit ervan. Zodra
we signaleren dat er ontwikkelingen zijn in de
wijk rondom jeugd en het gezin, delen we dat
met elkaar en betrekken we bijvoorbeeld de
jeugdpartners om waar nodig tot nieuwe
oplossingen te komen.
Huisartsen: De huisartsen staan net als het
Wijkteam in de frontlinie. Voor de korte
verbinding en goede onderlinge verwijzing,
hebben we relaties met de huisartsen en hun
praktijkondersteuners in de wijk. Met
samenwerkingsafspraken zoals met huisartsen
die aangesloten zijn bij de Krachtige Basiszorg
in Schalkwijk en Oost, geven we de
samenwerking handen en voeten. Met het
leefgebiedenformulier dat we samen gebruiken,
borgen we dat bij overdracht een bewoner niet
opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. Wij maken

de verbinding en verwijzing zo makkelijk
mogelijk mede door binnen de teams
aandachtsfunctionarissen te benoemen voor
Krachtige Basiszorg en (nog) niet aangesloten
huisartsen. Bij overdracht houden we contact
en koppelen de voortgang terug. De
Wijkverpleegkundigen vervullen daarin een
belangrijke brugfunctie.
Gemeentelijke afdelingen Werk en Inkomen,
Wmo en Schulddienstverlening: De
gemeentefunctionarissen binnen het Wijkteam
vervullen de brugfunctie voor de gemeentelijke
loketten. Zij doen dit vanuit de expertiseschil.
Binnen de Wijkteams benutten we hun kennis
actief en zij leggen de lijnen naar collega’s
buiten het Wijkteam. Hun meedenken en advies
is belangrijk, zij kunnen checken of iemand al
bekend is bij schulddienstverlening, doen het
voorwerk voor effectieve inzet van curatieve
schulddienstverlening en kunnen checken
hoever een lopende aanmelding is in het proces.
We organiseren een actieve verbinding met
Waardevol Werk en de afdeling Werk en
Inkomen van de gemeente. Zo benutten we
optimaal de lijnen voor het ‘simpel switchen’
tussen werk en Waardevol Werk. De Wijkteams
staan altijd in verbinding met de
trajectbegeleiders van Waardevol Werk.
Trajectbegeleiders maken de match met
aanbieders en staan in nauw contact met
verschillende partnerorganisaties, waaronder
Spaarne Werkt, Beschermd Wonen, FACTteams en schuldhulpverlening.

Benutten en versterken van de kracht van
de wijk en aansluiting op de Sociale Basis
Faciliteren, verbinden en inzetten
initiatieven
De Sociaal Makelaars in het Wijkteam
faciliteren en verbinden het formele en
informele aanbod in de wijken en de stad. Ze
verbinden de Sociale Basis en informele
netwerken aan de opgaven van de wijk. Ze
brengen de Sociale Kaart onder de aandacht
van wijkbewoners en Wijkteams.
Veel wijken zijn veerkrachtig. Er zijn actieve
maatschappelijk betrokkenen,
ervaringsdeskundigen, informele netwerken,
zelforganisaties met een specifieke achterban
en sociaal ondernemers. We kunnen én willen
onze opdracht niet zonder hen organiseren. De
kracht van de één biedt kansen voor de ander.
Contacten van lotgenoten en buren die naar
elkaar omkijken zijn essentieel en maken de
behoefte aan professionele ondersteuning
kleiner en de rol van de sociaal makelaar als
facilitator en verbinder des te belangrijker.
Bewoners voelen zich gezien, gewaardeerd en
uitgenodigd om zelf actief een rol in te nemen in
de buurt en in de gemeenschapsvorming.
VanHier Haarlem waardeert de eigenheid van
initiatieven en behoudt en verrijkt de
aanwezige diversiteit. We organiseren en
faciliteren en prikkelen buurtinitiatieven,
wijknetwerken, dialoog, en wijktafels, Lief en
Leed, BUUV, burennetwerken zodat de mensen
elkaar vinden en verbinden. We nemen niet
over.
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Voor activiteiten van bewonersinitiatieven en
vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan de
opdracht van Gewoon in de Wijk zijn budgetten
beschikbaar. Samen met bewoners en
vrijwilligersorganisaties en met de gemeente
ontwikkelen we hiervoor een eenvoudige,
toegankelijke, eerlijke en transparante
werkwijze.
Nu al zien we overal in de stad bewoners die er
voor elkaar zijn. Vrijwilligers die helpen met
formulieren, koken in het Huis van de Wijk,
maatje zijn, toezicht houden op de speeltuin,
elkaar helpen met vervoer, klussen
energiebesparing. De ondersteuning vanuit het
Wijkteam sluit hierop aan.

Planmatig versterken kracht van de Sociale
Basis en van de wijk
Het versterken van de Sociale Basis en de
ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven
pakken de sociaal makelaars op via de ABCDbenadering. Deze Asset Based Community
Development is een benadering waarbij het
vertrekpunt ligt bij de wijk en haar bewoners.
We gaan op zoek naar aanwezige capaciteiten

en vaardigheden van de buurt en bewoners, wat
uitmondt in een individueel en collectief
toekomstplan voor en door de buurt. De wijk
kan rekenen op professionals die presentie,
sociaal makelaarschap, wijkverbinding en
ondernemerschap laten zien. We werken daarin
nauw samen met wijkpartners als Pré Wonen,
Ymere, Elan, wijkagenten, handhaving en
Spaarnelanden.

Straks zien we in de wijk onder meer:
•
•
•
•

•
•

Gemengde, vervlochten vormen van formele
en informele ondersteuning.
Vrijwilligers die collectieven organiseren en
Huizen van de Wijk en Buurthubs beheren.
Fijnmazige krachtige buurtnetwerken.
BUUV’s, maatjes, mantelzorgers en
zorgzame buurtbewoners die zich gezien,
gewaardeerd en gesteund voelen.
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
die gewoon meedoen in de wijk.
Sociaal ondernemerschap en Waardevol
Werk in de wijk die elkaar versterken.
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Voor het versterken van de kracht van de wijk
werken we met Wijkprogrammering naar
Rotterdams voorbeeld. Samen met alle
betrokkenen in de wijk (formeel en informeel)
brengen we de opgave in beeld. Wat leeft er in
de wijk, wat willen we bereiken, wat gaat goed
en kunnen we gebruiken en wat moet echt
beter? Data van de gemeente, de vragen die bij
het Wijkteam binnen komen, wat we zien op
straat en vooral de verhalen en signalen van

bewoners vertalen we samen met alle
betrokkenen naar wijkplannen.
Onderdeel van de vertaling naar wijkplannen, is
de door Platform 31 ontwikkelde werkwijze
voor de Buurtagenda. In deze werkwijze
bouwen we voort op de start die al is gemaakt in
Haarlem met de Sociale gebiedsdriehoeken met
gebiedsmanagement als belangrijke partner. De
wijkplannen sturen op de inzet van het
Wijkteam en het versterken van de Sociale

Basis. We spreken af wat we willen bereiken,
hoe we dat gaan doen en wie wat doet. Daarbij
kijkt VanHier Haarlem eerst wat
bewoners(initiatieven) en sociaal ondernemers
kunnen en willen doen. We introduceren
mogelijkheden voor bewoners(initiatieven) en
sociaal ondernemers om een deel van de
opdracht uit te voeren. Met onze partners
maken we heldere, toetsbare afspraken.

Samenwerken met inspraak

Bouwen aan Wijknetwerken

In de wijk zien we bovendien goed georganiseerde inspraak en
tegenmacht van de bewoners en informele netwerken als een
belangrijke versterking van hoe we met elkaar vanuit andere
verhoudingen, de ‘ogen op de bal houden’ en impact te maken tijdens
ons werk. Zeker in meervoudig kwetsbare wijken als Schalkwijk, Oost,
het Rozenprieel, Delftwijk en Transvaal is het risico dat er te veel
professioneel geïntervenieerd wordt en te weinig vertrouwd wordt op
het versterken van de kracht van de wijk. Om te doen wat nodig is en
aan te sluiten bij de vraag van de wijk bouwen we in deze wijken met
voorrang aan de Nieuwe Democratie-beweging in partnerschap met de
gemeente en wijkraden.

We bouwen wijknetwerken van partners in elk gebied. Via
themabijeenkomsten, laagdrempelige ontmoetingsbijeenkomsten en
online partneroverzichten (“wie is wie en doet wat in de wijk”) is dit
netwerk een groeiend partnerplatform. Samenwerken gaat over
kennen en gekend worden, duidelijkheid over hoe je wie voor wat kunt
benaderen. Daarom combineren we de netwerkbijeenkomsten met
laagdrempelige ontmoeting: elke maand ‘Soep met een thema’,
bijvoorbeeld. Daarnaast is er in elk gebied regelmatig een Wijktafel:
een bijeenkomst waarin professionals uit de wijk elkaar ontmoeten,
een aantal belangrijke nieuwe informatiezaken met elkaar delen
(what’s new) en met elkaar afstemmen. Aan de Wijktafel schuift onder
andere zowel de generalist aan, de woonconsulent, de wijkagent en
praktijkondersteuner. Het Wijkteam organiseert de Wijktafels en
bouwt en faciliteert het netwerk. Partners communiceren
laagdrempelig via whatsapp groepen, voor algemene praktische vragen
en info.
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De organisatie van de Wijkteams
a. Formatie en spreiding over de stad
We richten 10 krachtige Wijkteams in, verspreid
over de stad, die beschikken over de benodigde
kennis en expertise. Het overgrote deel van de
medewerkers werkt voor ‘het eigen wijkteam’ in
de ‘eigen wijk’. We verbinden de Wijkteams
binnen een gebied in een gebiedsorganisatie en
organiseren een aantal zaken bovenwijks. Dit
doen we om de kwaliteit van de dienstverlening
en de beschikbaarheid van (specialistische)
kennis en expertise in de uitvoering te borgen.
Ze stemmen het aanbod in de verschillende
wijken af en ondersteunen elkaar op het gebied
van kennis en expertise.
We sluiten zoveel mogelijk aan op de indeling
van de gemeente in gebieden en wijken, de
natuurlijke grenzen van wijken en buurten en de
huidige inzet. Deze verdeling is geen blauwdruk.
We werken de komende jaren stapsgewijs toe
naar een nieuwe verdeling van de Wijkteams.
We anticiperen daarbij op de meerjarige
opgaven rondom de preventie jeugdzorg,
bouwen aan dementievriendelijke wijken en een
sterke en efficiënte personele bezetting. In
partnerschap met de gemeente en met gebruik
van monitoring van effecten, de gebiedsanalyses
van de gemeente en data over
populatiekenmerken werken we aan een ptimale
samenstelling en verdeling over de stad,
afgestemd op de (verwachte) vraag in de wijk.
De inzet en grootte van de Wijkteams sluiten
altijd aan bij de behoefte van de wijk. Dat
betekent dat we in Schalkwijk accenten leggen

op sociaal-economische gezondheidsverschillen
en op de groeiende groep statushouders en in
Haarlem Noord we juist focussen op inclusiviteit
en sociale redzaamheid van ouderen in
Delftwijk. Afhankelijk van de behoefte en de
specifieke opgaven per wijk, voegen we op
onderdelen capaciteit en/of expertise toe. Dit
kan een verschuiving betekenen over de
Wijkteams heen. Op basis van de huidige
situatie, inwonersaantallen, wijkkenmerken,
sociale opgaven en prognoses, zijn we tot een
verdeling gekomen die we als uitgangspunt
nemen voor de teamsamenstelling- en omvang.
Het budget voor de Wijkteams bestaat uit het
huidige gemeentelijke budget, aangevuld met de
Sociaal Makelaars als opbouwwerk,
maatschappelijk werk en Sociaal Raadslieden
budget uit de Sociale Basis en het deel van het
budget gekoppeld aan de kanteling van de
Ambulante Begeleiding. We schalen de
medewerkers in conform de CAO Sociaal werk.
Op basis van de gemiddelde loonsom
inclusiefopslagenkomen we zo tot een inzet van
circa 110 fte in de Wijkteams, exclusief de
gebiedscoördinator en teamcoaches. Die sturen
op de opgavegerichte teams.
b. Samenstelling van de Wijkteams
Binnen de Wijkteams onderscheiden we
generalisten, medewerkers I&A en Sociaal
Makelaars. Gezamenlijk werken ze als team aan
de opdracht in de wijk. Figuur 1 laat zien wie wat
doet. We sturen op een goede match tussen de
wijkopgaven en de samenstelling van de
gerichte expertises van de Wijkteammedewerkers.

Wmo-consulenten, wijkverpleegkundigen,
inkomensconsulenten en schulddienstverleners
werken voor meerdere Wijkteams ‘in hun eigen
gebied’. Hetzelfde geldt voor de Sociaal
Raadslieden die de I&A-functie in de teams
coördineren en de complexe problematiek in de
wijk oppakken, bijgestaan door generalisten,
stagiairs, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
Binnen ieder Wijkteam zijn
aandachtsfunctionarissen, zowel op de
verschillende leefgebieden als op specifieke
thema’s zoals dementie en huiselijk geweld. Zij
zijn op hun onderwerpen aanspreekpunt voor
de partners in de wijk. Hun rol in het team en de
manier waarop kennis wordt gedeeld, komt
terug in de volgende paragraaf. Als onderdeel
van de expertiseschil zetten we
trajectbegeleiders, ervaringsdeskundigen,
mantelzorgondersteuners en
wijkverpleegkundigen in. De gebiedscoördinator en teamcoach werken voor alle
Wijkteams in één gebied. Samen borgen ze de
verbinding tussen de verschillende opgaven in
stad en met de stedelijk opererende partners.
Onze professionals in het Wijkteam
Onze professionals zetten de visie van VanHier
Haarlem om in daden. Ze bieden passende
ondersteuning aan alle inwoners die dit nodig
hebben. Meedoen, erbij horen en ertoe doen,
gaan hand in hand met iemands redzaamheid.
Professionals hebben een attitude en
competenties aansluitend bij de waarden vanuit
Presentie en Positieve Gezondheid en Krachten herstelgericht werken. Zij zijn ondernemend
en creatief en benutten hun professionele
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ruimte. Ze verhelderen vragen en behoeften, versterken eigen kracht en
zelfregie, zijn zichtbaar en gaan op mensen af. Ze stimuleren
verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag en bewegen zich tussen en
verbinden zich met verschillende culturen en werelden. Ze sturen aan op
betrokkenheid en participatie, verbinden individuele en gemeenschappelijke
vragen en potenties. Ze signaleren en spelen in op veranderingen, werken
samen en verbinden netwerken.

Onze generalisten begeleiden Haarlemmers zoveel mogelijk zelf. Ze sluiten
aan op behoeften en begeleiden vanuit wat mensen wél kunnen en willen
leren, en brengen daar het geduld voor op en scheppen ruimte om dat te
doen. Ze verbinden ondersteuning met oplossingen in de Sociale Basis. Dat
levert meer op voor de inwoner én vraagt een andere rol en
verantwoordelijkheid van onze professionals. Daar investeren we in vanaf
de start met een uitgebreid onboarding programma. Hun werk wordt
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daardoor afwisselender, het draait niet (meer)
om het helpen invullen van formulieren of het
vaststellen en uitvoeren van een bepaald aantal
begeleidingsuren per week. Er is minder
bureaucratie, ze oefenen echt hun vak (weer)
uit. Ze maken verschil. Ze leren en ontwikkelen
nieuwe mogelijkheden vanuit de praktijk, en
wisselen deze uit met collega’s.
Kortom, de werkinhoud en werkwijze maakt dat
mensen graag bij het Wijkteam werken, het is
‘teamwork, to make a dream work’. De impact op
de inwoners met een (blijvende)
ondersteuningsbehoefte is groot: dankzij de
verbreding aan assende
ondersteuningsmogelijkheden, ontvangen zij
meer kwalitatieve ondersteuning die aansluit op
hun behoeften en welzijn.
Kennis en expertise in het Wijkteam
In de Wijkteams is bij iedere professional een
brede kennis over lichamelijke gezondheid,
dagelijks functioneren, financiën (Werk en
Inkomen en schulden), participatie, opvoeden en
opgroeien, veiligheid, huiselijk geweld en
kindermishandeling, en mentale gezondheid
geborgd. Medewerkers zijn T-shaped
professional met een brede basiskennis
(horizontaal) en daarbinnen een diepteprofiel
met specifieke expertise (verticaal). Er is
ervaring met collectieve en individuele
begeleiding. Meerdere professionals per
Wijkteam hebben expertise in de begeleiding
van multiproblematiek en specialistische
expertise, bijvoorbeeld op gebied van autisme,
(licht) verstandelijke beperkingen, (O)GGZ, NAH
of verslaving. Ook voor de verschillende
expertises zijn er aandachtsfunctionarissen die

hun collega’s adviseren, zorgen dat hun
(specialistische) kennis op peil blijft en nieuwe
ontwikkelingen binnen de expertiseschil
adresseren (zie volgende paragraaf).
Expertise in het Wijkteam is afgestemd op de
behoefte in een wijk. Dit kan zijn rondom
ouderen, opvoedondersteuning, activering, of
statushouders. De teams van Zorgbalans voor
de Sociale Benadering Dementie zijn verbonden
met de Wijkteams om de dementievriendelijke
wijk te bevorderen. De Sociaal Raadslieden
hebben expertise rond Belastingtechnische en
sociaaljuridische wet- en regelgeving,
beslagvrije voet en Benefit counseling. Samen
met de Herstelacademie bouwen we een
stadsbrede pool van ervaringsdeskundigen rond
verschillende leefgebieden, waar de teams een
beroep op kunnen doen bij triage en aanpak.
Afhankelijk van de mogelijkheden nemen we
ervaringsdeskundigen in dienst. Met de
onderwijsinstellingen (MBO en HBO) maken we
afspraken over het bieden van voor de
studenten en wijkteams nuttige stages. We
benutten daar de huidige stevige relaties voor
met onder andere het Nova College en
InHolland.
Expertiseschil
De expertiseschil bestaat uit:
•
•
•

De gemeentelijke medewerkers Werk en
Inkomen, schulddienstverlening en Wmo.
Sociaal Raadslieden.
Trajectbegeleiders Waardevol Werk,
ervaringsdeskundigen,
mantelzorgondersteuners, Sociale
Benaderingsteams Dementie,

•

Wijkverpleegkundigen.
Aandachtsfunctionarissen uit de Wijkteams
en specialistenuit de Aanvullende
Ondersteuning. De
aandachtsfunctionarissen binnen de
Wijkteams zijn in ieder geval gericht op de
doelgroepen(O)GGZ, LVB, VVT (dementie,
NAH), statushouders.

Samen vormen ze een schil rondom de
Wijkteam, met als doel de basiskennis op de
specifieke doelgroepen en thema’s van de Tshape generalisten actueel en beschikbaar te
maken. Het is onze ambitie om op deze manier,
in overleg met de gemeente, de huidige
versnipperde ketensamenwerking te clusteren,
bijvoorbeeld van de GGZ. De professionals die
deelnemen aan de expertiseschil, zijn op hun
vakgebied degenen die binnen de Wijkteams in
hun gebied de teamkennis up to date houden en
aansluiten bij casusbesprekingen waar deze
expertise bij nodig is. Collega’s kunnen hen
consulteren bij vragen. Als expertiseteam zijn zij
ook degenen die signaleren waar kennis
ontbreekt, welke patronen er ontstaan. Dit
wordt omgezet in training en kennisuitwisseling.
Daarmee borgen we het leren in de praktijk.
We kiezen er bewust voor om de expertiseschil
te laten bestaan uit een mix van aandachtsfunctionarissen uit de Wijkteams en specialisten
van buiten de opdracht. Daarmee werken we
toe naar een groeiend netwerk waarin iedereen
zich verantwoordelijk voelt om de kennis van de
Wijkteams zo goed mogelijk te faciliteren. We
hebben een aantal partijen binnen onze
coöperatie, zoals de (O)GGZ via het Leger des
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Heils, Stichting Ontmoeting, HVO en perMens, VVT via Zorgbalans, en de
VG via het SIG en Philadelphia en de Sociaal Raadslieden van DOCK
Haarlem. Daarnaast willen we ambtenaren van Werk en Inkomen en
Schulddienstverlening in deze schil, via duidelijke afspraken, positioneren.
Onze ambitie is om met het neerzetten van de expertiseschillen rondom de

Wijkteams, een actief gebiedsgericht netwerk te organiseren van
vakspecialisten die elkaar kennen en uitwisselen, samen leren en
ontwikkelen. De huidige (crisis)ketensamenwerking binnen de clustering
van bijvoorbeeld GGZ kan binnen een termijn van drie jaar ingebed worden
in deze nieuwe structuur.

Gebied

Aandachtthema’s

Wijk

Hoofdlocaties/satellieten

Haarlem
Noord

•

Eenzaamheid en vergrijzing/Netwerkversterking/
Hoog zorggebruik/Samenhang in leefstijlen
Veilig en gezond opgroeien
Participatie /Bestaanszekerheid

Noord Noord en
Spaarndam West

Buurtcentrum De Gijs/ Buurtwinkel Marsmanplein, Hof van Eden,
bibliotheek Noord, Dorpshuis Spaarndam

Noord-Zuid en
Sportheldenbuurt
(Waarderpolder)

Huis van de Wijk De Horizon/ Buurtwinkel 1A, optie voor 1B, De Fjord,
bibliotheek Noord

Eenzaamheid/ Netwerkversterking
OGGZ doelgroep concentratie/Overlastsituaties
binnenstad
Woonvragen particuliere huur/ondermijning
Vraagverlegenheid/weerbaarheid
Participatie/Wijkaanpak/ sociale samenhang

Centrum en
Rozenprieel

Huis van de Wijk de Tulp/ Stem in de Stad & Binnensteeds, Flinty’s voor
spreekuren met CJG, bibliotheek centrum

Sociale woningbouw ontwikkeling/ samenhang in
leefstijlen
Verminderde zelfredzaamheid/ Verborgen
eenzaamheid
Veilig en gezond opgroeien/kwetsbaarheid gezinnen

Zuid-West

Huis van de Wijk Trionk / De Baan, De Stookkamer, de Til (met CJG
samen) Badhuis

Stapeling in problematiek:
• Schulden/Armoede/ Werkloosheid/
Laaggeletterdheid en taal/zorgmijding/gezondheid
• Polarisatie/leefstijlconflicten/sociale samenhang
• Veilig en gezond opgroeien
• Gebiedsontwikkeling sociale voorzieningen

Parkwijk-Zuiderpolder

De Sprong / Huis van de Wijk Alleman, Reinaldahuis (bij huisarts
praktijk), Huiskamer van Oost (Zuiderpolder), Selimiye moskee

Amsterdamse buurten

Huis van de Wijk Broederhuis/ Speeltuin de Papegaai

Slachthuisbuurt van
Amsterdamse buurten

Ontwikkelen/ Hof van Leijh, Speeltuin Kindervreugd

Stapeling in problematiek:
• Schulden/Armoede/Werkloosheid/taal en
laaggeletterdheid/ gezondheid/zorggebruik
• Samenleven met (culturele) diversiteit/ Psychische
kwetsbaarheid/eenzaamheid/netwerkversterking
• Veilig en gezond opgroeien, woonvragen

Meerwijk

Huis van de Wijk Da Vinci/ Gezondheidscentrum Schalkwijk,
Wereldhuis VMGH

Boerhaavewijk

Huis van de Wijk De Ringvaart/ Gezondheidscentrum ZOED, Het Open
Huis, toekomstige woon-zorglocatie Sint Jacob

Europawijk

Huis van de Wijk De Wereld/ Basisschool de Piramide, ZOED Italiëlaan

Molenwijk satelliet
van parkwijk

Ontwikkelen/ Het Open Koffiehuis/ Kringloopwinkel, bibliotheek en
ZOED Frieslandlaan

2 teams

Haarlem
Centrum en
Rozenprieel
2 teams

Haarlem
Zuid-West
1 team

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Haarlem Oost
2 teams +
satelliet

Schalkwijk
3 teams +
stalliet
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Van de stip op de horizon naar concrete doelen in 2025²
Spoor 1 De Sociale Basis
We organiseren een integrale Sociale Basis, zonder schotten en in
samenhang. We stellen doelen op vijf onderdelen binnen de Sociale Basis,
die in synergie met elkaar worden behaald.
Doelen Community Building

5. Wijken met een groot aandeel ouderen zijn dementievriendelijk inclusief
aanwezigheid van team Sociale Benadering, maatjesprojecten,
deskundigheidsbevordering van mantelzorgers en vrijwilligers en
stevigere straat en buurtnetwerken.
Doelen Welzijn

Over 8 jaar (2030):

Over 8 jaar (2030):

1. Versterken van wijknetwerken.
2. Ondersteunen sociale initiatieven, o.a. d.m.v. Right to cooperate.
3. Bewoners- en buurtinitiatieven vormen met het formeel
ondersteuningsaanbod een samenhangend geheel in de wijken.
4. Vrijwilligerswerk vanuit VWC-BUUV.

1. Ontmoeten stimuleren, focus op bevorderen van het welbevinden en de
factoren die daarop van invloed zijn (geldzorgen in relatie tot leefstijl,
psychische gezondheid en participatie bijv.).
2. 90% dagopvang gekanteld naar laagdrempelige ontmoetingsplekken.
3. We organiseren een welzijnsaanbod bestaande uit laagdrempelige
ontmoetingscentra en plekken voor sociaal kwetsbare Haarlemmers,
bijv. met autisme.
4. We richten het aanbod op terugdringen van laaggeletterdheid en
taalachterstand en het stimuleren van bewegen en een gezonde leefstijl.

Over 3 jaar (2025):
1. Het aantal Haarlemmers dat vrijwilligerswerk doet en het aantal
matches tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk is toegenomen
ten opzichte van 2022.
a) VWC-BUUV: meer dan 10.000 matches per jaar, meer dan 15.000
deelnemers in Haarlem.
2. Er is een samenhangend netwerk van en voor mantelzorgers en
lotgenotengroepen dat kan inspelen op actuele ondersteuningsvragen
3. Het trainings-/cursusaanbod van de Vrijwilligersacademie is wijkgericht
opgezet.
4. Kwaliteit en deskundigheid van vrijwilligers zijnversterkt ten opzichte
van 2022 en voldoen aan kwaliteitssystemen als Veilig Vrijwilligerswerk/
Onafhankelijke vertrouwenspersoon, Keurmerk Goed Geregeld en een
Onafhankelijke Klachtencommissie.

Over 3 jaar (2025):
1. Kantelen van de dagopvang geslaagd. 90% van de deelnemers van de
dagopvang krijgt in de loop van 2023 ondersteuning vanuit de Sociale
basis. Op die manier realiseren we voor een groeiende groep
(kwetsbare) Haarlemmers laagdrempelige ontmoetingsplekken.
2. Minimaal 80% van de ondervraagde deelnemers aan de
ontmoetingsactiviteiten geeft aan passende ondersteuning te
ontvangen.
3. In elke wijk is een laagdrempelige mogelijkheid voor ontmoeting voor
mensen met enige vorm van kwetsbaarheid.
² Alleen de doelen zijn opgenomen uit het driejarig uitvoeringsplan.
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4. Er is in alle wijken samenhangend aanbod voor ontmoeting en
dagstructuur, afgestemd op de wijk en vertaald naar overeenkomsten
met partners. Coalitie Haarlem Ontmoet, Platform Basisvaardigheden,
Thuis in Haarlem, Preventieakkoorden, Zachte landing.

Doelen Waardevol Werk
Over 8 jaar (2030):

1. Inzet op jeugd en gezinnen met focus op: talentontwikkeling, meedoen
en gehoord worden je gezond en veilig voelen, prettig samenleven en
actief bijdragen aan je omgeving.
2. Jongeren-communities dragen actief bij aan het terugdringen van het
beroep op specialistische jeugdhulp.
3. We bieden een laagdrempelig wijkgericht aanbod voor Haarlemse jeugd
van 0-23 jaar en hun opvoeders.
4. We continueren aanbod dat goed gaat met de huidige jeugdaanbieders.
5. We pakken kansen om mee samenhang en samenwerking te
organiseren.
6. We combineren de inzet met een(preventieve) aanpak jongerenoverlast,
waardoor we de veiligheid in de stad vergroten.

1. Activering en meedoen voor mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt
en participatie:
a) Talenten ontwikkelen en benutten.
b) Werk als beste vorm van zorg.
c) Participatie als middel voor welbevinden en
gezondheidsbevordering.
2. Elke kwetsbare Haarlemmer heeft een passende werkplek naar
vermogen:
a) Zingevende en zinvolle activiteiten in spectrum van
vrijwilligerswerk, buddy’s mentoraten, recreatieve en arbeidsmatige
dagbesteding, beschut werk, betaalde arbeid en alles ertussen.
3. Mensen kunnen stappen vooruit en weer terug maken bij terugval.
Werkplekken zijn veilig om die switch te maken.
4. Medewerkers-skills: Iedere medewerker is gericht op het activeren van
de Haarlemmer.
5. Wijkgericht integraal voorzieningenaanbod ontwikkelen voor activering
en meedoen voor mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.

Over 3 jaar (2025):

Over 3 jaar (2025):

1. In ieder gebied een Wijkprogrammering jeugd op basis van behoeften
van de wijk en maatschappelijke opgaven.
2. Driehoeksrelatie Wijkteams-CJG- Sociale Basis staat met een
eenduidige aanpak en korte lijnen en een gezamenlijke (online) voordeur.
3. Kinder- en jongerenwerk is actief betrokken bij minstens 75% van de
scholen.
4. Meerdere cross-overs ontwikkeld met extra financiering uit andere
bronnen (NPO, OAB, Maatschappelijke diensttijd, Jeugdhulp).
5. Aanpak Jongerenoverlast is doorontwikkeld.
6. Verbinding Sociale Basis- Sociaal makelaars verstevigd.
7. Aanpak verbindend Gezag in Oost en Schalkwijk.
8. VanHier Haarlem is 24/7 bereikbaar voor crisis(opvang) en politie.

1. Haarlemmers kunnen simpel switchen op de participatieladder binnen
één keten van Waardevol Werkplekken voor ontmoeting, vrijwillige
inzet, gesubsidieerd werk en betaald werk.
2. Goede spreiding van het Waardevol Werk-aanbod over de stad.
Herkenbaar en laagdrempelig, uitgaande van circulaire wederkerigheid.
3. De integratie van Werkdag BV en Buurtbedrijf Haarlem is gerealiseerd.
4. Additionele financiering beschikbaar voor nieuwe Waardevol
Werkplekken en -vormen in de wijk.

Doelen Jeugd
Over 8 jaar (2030):
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Doelen Huizen van de Wijk

Spoor 2 Wijkteams

Over 8 jaar (2030):

Over 8 jaar (2030):

1. Goed gespreid netwerk van Huizen van de Wijk, buurthuiskamers en
buurthubs, met aandacht voor specifieke behoeften van de wijk.
2. Aangesloten op de toekomstvisie 2040: Alle Haarlemmers kunnen in
de Huizen van de Wijk terecht en deelnemen aan of organiseren van
activiteiten en ontmoeting. Ook voor de Wijkteams kun je hier
terecht.

1. Integrale passende ondersteuning aan volwassenen en gezinnen,
kinderen vanuit één huishouden, één plan, één regisseur. Of de vraag
nu via CJG of Wijkteam komt, of ambulant traject nodig is of niet.
2. We zetten in op zoveel mogelijk eigen regie door alle gezinsleden in
het huishouden. We laten hen participeren in de zorg en
ondersteuning door hen te betrekken in overleg, planvorming en
uitvoering.
3. De wijkteams bieden laagdrempelige, toegankelijke en outreachende
ondersteuning bij eenvoudige en complexe ondersteuningsvragen en
de versterking van de buurt. Alle Haarlemmers kunnen hier terecht.
4. Vanuit 1 voordeur passende ondersteuning bieden:
a) Investeren in kennis en expertise, en samenspel met anderen.
5. Werken en handelen vanuit de leidende principes.
6. Hoogwaardige basiszorg aan kwetsbare volwassenen bieden:
a) Team generalisten, I&A en Sociaal Makelaars.
7. Voorkomen van collectieve problemen in de wijk.
8. Versterken van gemeenschappen.
9. Faciliteren van bewoners(initiatieven).
10. Kennis en expertise verdiepen:
a) Kantelen 2/3 ambulante begeleiding.
11. Wijkteams, CJG, huisartsen, wijkverpleegkundigen en
gezondheidscentra vormen de spil in ondersteuning:
a) Wijkgerichte preventie, ondersteuning, activering en zorg
integreren we aan duurzame integrale oplossingen.
12. Toename hulp aantal Haarlemmers en groei tevredenheid, en meer
tijd per inwoner:
a) Betere samenhang, meer preventie, meer collectieve
arrangementen, vereenvoudiging van processen en betere
samenwerking met partners.

Over 3 jaar (2025):
1. In ieder gebied is minimaal één Huis van de Wijk en een aantal
satellietlocaties in de vorm van buurthubs en buurthuiskamers (zoals
Hof van Leijh, de buurtwinkel en Cronjé) als bruisend en
aantrekkelijk centrum van de wijk.
2. Bezettingsgraad van de locaties door wijkactiviteiten is hoger dan in
2022 en het aantal vierkante meters voor kantoorgebruik is
verminderd.
3. De verhouding tussen lasten van de vastgoedexploitatie en de
maatschappelijke impact is verbeterd ten opzichte van 2022.
4. Stedelijke voorzieningen zijn waar mogelijk omgezet naar
wijkvoorzieningen.
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Over 3 jaar (2025):

Spoor 3 Aanvullende Ondersteuning

1. De Wijkteams zijn verankerd in de wijk en staan stevig binnen de
gebiedsorganisaties:
a) Alle medewerkers zijn getraind in de nieuwe werkwijze,
b) Onderscheid en verbinding tussen I&A, generalisten en Sociaal
makelaars is expliciet gemaakt en geborgd.
c) Ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid is geborgd.
d) Er is één voordeur in de wijk voor CJG en Wijkteams, zowel
online, telefonisch als fysiek.
e) 90% van de Haarlemmers laat via clientervaring onderzoeken
weten dat ze het Wijkteam makkelijk kunnen vinden.
f) Alle medewerkers werken volgens het ‘gedragen plan’.
2. Kanteling van ambulante begeleiding naar de Wijkteams is
gerealiseerd en de toegangsfunctie voor aanvullende ondersteuning
(begeleiding en dagopvang) is geborgd:
a) De wijkteams vangen minimaal 80% van de
ondersteuningsvragen zelf op.
3. Het proces van Wijkprogrammering staat de cyclus is in ieder gebied
minimaal 1x doorlopen.
4. Verbinding tussen Wijkteams en het medisch domein is ingericht:
samenwerkingsafspraken, een overlegmodel en
casuïstiekbesprekingen.
5. Het concept Welzijn op recept is versterkt en uitgebreid met een
breed verwijsnetwerk binnen de gezondheidszorg.

Over 8 jaar (2030)
1. Begeleiding specifieke groepen met specifieke inzet en aandacht.
2. Gebiedsgericht georganiseerde AO in aansluiting op de Wijkteams
en nauwe verbinding met MOBW en andere domeinen.
3. Duidelijke afspraken over bilateraal afstemmen, over en weer
consulteren, taakgericht invliegen en regie overdragen.
4. Op- en afschalen van ondersteuning efficiënt organiseren:
a) Flexibele arrangementen met gezamenlijke verantwoordelijkheid
en afstemming van de regie per casus.
5. Aanbod voor (activerende) dagbesteding en dagstructuur vindt
plaats vanuit de Sociale Basis.
Over 3 jaar (2025):
1. Overdracht van latende partijen naar VanHier Haarlem aanbieders
afgerond (eind 2023).
2. Specialistische ambulante begeleiding is georganiseerd in
expertiseschil inclusief goede samenwerkingsafspraken met de
Wijkteams.
3. Er is een breed collectief aanbod binnen Huizen van de wijk waar
mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen meedoen en
herstellen.
4. Netwerken en ketenafspraken sluiten aan op de beoogde werkwijze
en inrichtingskeuzen van het Haarlems model.
5. e-Health/blended care. Begeleiding via online omgeving wordt
toegepast op een kwalitatief goede manier, waardoor bereik- en
beschikbaarheid maximaal kan worden ingezet in de wijken en de
Haarlemmers altijd accuraat geholpen kunnen worden.
6. Specialistische dagopvang is ingericht, gebruik is gemiddeld 30
cliënten, ondersteuningsduur is gemiddeld 6 maanden.
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