
Bijlage bij 

Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 2016 tot en met 2019 ((2016/46463) 
 
 

Naam organisatie Samenvatting inzet van de 
organisatie 

Jaarlijkse 
subsidie1 

Doelen en meting Toelichting 

Stichting 
Meerwaarde 

Buurtbemiddeling: Met 
vrijwillige bemiddelaars 
worden bewoners in 
Haarlem ondersteunt  om 
verantwoordelijkheid te 
nemen voor het oplossen 
van hun eigen conflict en 
het herstel van de 
onderlinge communicatie.  

€ 40.280 -Burenoverlast wordt beperkt 
en vroegtijdig opgelost 
 
-Meting via tevredenheids-
formulieren bij iedere 
bemiddeling. 
Andere meetmethoden worden 
onderzocht. 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

Centraal Bureau 
Haarlem Effect 

Activiteiten met accent op 
vormgeven van de 
basisinfrastructuur, het 
versterken van de sociale 
samenhang en sociale 
netwerken, 
zelfredzaamheid, 
dagbesteding en invulling 
geven aan mantelzorg, 
jongerenwerk, deelname 
aan sociaal wijkteams en 
BUUV (sociaal makelaar). 

€ 2.580.557 
 

-Versterking van de sociale 
cohesie in de stad door kracht 
van de burgers aan te spreken.  
 
-Meting: HE concretiseert dit 
vanuit vier pijlers: zelfstandig 
wonen en veiligheid, versterken 
sociale cohesie, stimuleren van 
participatie, bevorderen 
persoonlijke ontwikkeling. 
Effecten inzet worden 
besproken in het 

Inzet grotendeels ongewijzigd. Nieuwe inzet uit 
2015 zoals dagbesteding en BUUV is 
structureel gemaakt.  
Jongerenwerk, zie toelichting bij Stichting 
Streetcornerwork.  
Haarlem Effect is onze subsidiepartner 
geworden voor alle zelfstandige speeltuinen2. 
 
 

                                                           
1 De subsidie 2016 is inclusief 0,7% compensatie voor loon- en prijsstijging. De hoogte van de compensatie voor loon- en prijsstijging wordt jaarlijks bij kadernota bepaald. 

2
 De speeltuinen van wie de subsidiëring nu via Haarlem Effect loopt zijn: Speeltuin Nieuw Leven, Speeltuinvereniging Kindervreugd, Speeltuinvereniging De Glasblazers, 

Speeltuinvereniging Elba, Speeltuinvereniging Haarlem Oost, Speeltuinvereniging Zaanenoord, Speeltuinvereniging Burcht ter Cleeff,  Speeltuin De Eenhoorn, Stichting 
Speeltuin De Trekpleister, Speeltuinvereniging D.V.S., SV Delftwijk. 



voortgangsoverleg. 

Humanistische 
Stichting Zorggroep 
Reinalda  
 

Buurtfunctie voor oudere 
wijkbewoners in Parkwijk, 
Zuiderpolder en het 
Rozenprieel. Activiteiten 
gericht op ontmoeting en 
zelfstandigheid, vitaliteit en 
bewegen en een 
mantelzorgcafé. 

€ 5384 -Versterken sociale netwerken 
zodat Haarlemmers elkaar 
kennen en eenzaamheid en 
discriminatie bestreden wordt. 
 
-Meting: 
Tevredenheid van de bezoekers, 
de sociale contacten van 
wijkbewoners die met de inzet 
bereikt worden en de inzet van 
het aantal vrijwilligers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Genoemd subsidiebedrag betreft 2016. De 
subsidie wordt in de rest van de looptijd 
afgebouwd. Dit soort activiteiten wordt op 
door meerdere organisaties in de stad 
aangeboden, maar daar niet door ons 
gesubsidieerd, met uitzondering van twee 
zorgorganisaties. Dit wordt vanaf nu 
gelijkgetrokken.  

Rode Kruis, Afdeling 
Haarlem e.o. 
 

Dagarrangement voor 
thuiswonende ouderen die 
vanwege (lichamelijke) 
beperkingen weinig tot 
geen mogelijkheden 
hebben om te participeren. 
 

€ 14.992 -Versterken sociale netwerken 
zodat Haarlemmers elkaar 
kennen en eenzaamheid en 
discriminatie bestreden wordt 
 
-Meting: 
Klanttevredenheidsonderzoek. 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

Stichting SHDH Buurtfunctie voor oudere 
inwoners van Schalkwijk 
met activiteiten  gericht op 
ontmoeting . 
 

€ 12.476 -Versterken sociale netwerken 
zodat Haarlemmers elkaar 
kennen en eenzaamheid en 
discriminatie bestreden wordt 
 
-Meting: 
Klanttevredenheidsonderzoek. 
 

Genoemd subsidiebedrag betreft 2016. De 
subsidie wordt in de rest van de looptijd 
afgebouwd. Dit soort activiteiten wordt op 
door meerdere organisaties in de stad 
aangeboden, maar daar niet door ons 
gesubsidieerd, met uitzondering van twee 
zorgorganisaties. Dit wordt vanaf nu  
gelijkgetrokken. 
 

Stichting 
Dorpscentrum 

Accommodatie beschikbaar 
stellen voor bevorderen 

€ 19.056 -Versterking van de sociale 
cohesie in de stad door kracht 

Nieuwe afspraken gemaakt over de vorm van 
de inzet: niet langer accommodatie gericht, 



Spaarndam 
 

sociale cohesie en 
versterken vrijwillige inzet. 

van de burgers aan te spreken. 
-Vrijwillige inzet blijft 
onverminderd hoog. 
 
-Meting: In ontwikkeling 
 

maar activiteitengericht. 

Stichting De Baan 
 

Vrijetijdsbesteding voor 
mensen met een 
verstandelijke beperking.  

€ 230.000 -Versterken sociale netwerken 
zodat Haarlemmers elkaar 
kennen en eenzaamheid en 
discriminatie bestreden wordt. 
 
-Meting: 
Tevredenheidsmeting onder 
deelnemers en enquêtes onder 
de achterban. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

Kontext Welzijn en 
Maatschappelijke 
Dienstverlening 

-Vrijwillige inzet (BUUV, 
Haarlemse keten, 
Formulierenbrigade, 
Verhuiscoach, Centrum 
voor levensvragen en ouder 
worden, mobiele 
thuisadministratie) 
 
-Ondersteuning kwetsbare 
Haarlemmers en Haarlemse 
gezinnen (Maatschappelijke 
dienstverlening en 
deelname Sociaal wijkteam) 
 
-Preventief advies en 
ondersteuning (inzet Loket 
Haarlem, Sociaal wijkteam) 

€ 2.173.159 De inzet van het 
maatschappelijke werk is breed 
en draagt bij aan veel doelen. 
De voornaamste zijn 
-versterken sociale netwerken 
-vrijwillige inzet 
-ondersteuning kwetsbare 
Haarlemmers 
-preventief advies en 
ondersteuning 
-zelfredzaamheid bi j schulden 
 
Methoden om de effecten van 
de inzet te meten worden de 
komende tijd ontwikkeld. De 
voortgang hiervan komt 
nadrukkelijk aan de orde in de 

Kontext heeft aangegeven dat de 
dienstverlening onder druk staat. De vraag van 
(kwetsbare) inwoners met vaak meervoudige 
problematiek neemt toe. De deelname aan 
verschillende netwerkverbanden (CJG, sociaal 
wijkteam) en de (komende) overdracht van 
taken met bijbehorende formatie naar andere 
organisaties heeft grote gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. Om dit te kunnen monitoren is 
afgesproken regelmatig te overleggen (1 tot 2 
maandelijks) over de wachtlijsten / wachttijden 
voor uw cliënten. Kontext vangt de 
toenemende vraag deels zelf op door het 
verder ontwikkelen van collectief aanbod,  
door de diensten van sociaal raadslieden 
breder in te zetten rond bijscholing, de 
samenwerking in de backoffice te verstevigen 



 
-Cliëntondersteuning voor 
integrale zorg en 
dienstverlening (juridische, 
financiële en materiële 
dienstverlening, 
deskundigheidbevordering, 
budgetcursussen, 
ontwikkelen preventieve 
aanpak) 
 

voortgangsgesprekken. 
 
 
 
 
-Meer ontwikkelkansen jeugd 

en meer aandacht te genereren voor 
signalering. De gemeente beziet of zij voor de 
uitwerking hiervan eenmalig ene bijdrage kan 
verstrekken. 
 
De inzet van Kontext voor de doelgroep jeugd 
wordt alleen in 2016 gesubsidieerd voor 
€ 499.403. De inzet betreft het CJG (stedelijk 
en gebiedsteams en projectleiding huisvesting 
kwetsbare jongeren). De subsidie van het 
onderdeel jeugd stopt per 1 januari 2017. De 
CJG-coaches kunnen vanaf dat moment in 
dienst worden genomen door de CJG-
organisatie. 
 

Stichting DOCK Activiteiten met accent op 
vormgeven van de 
basisinfrastructuur, het 
versterken van de sociale 
samenhang en sociale 
netwerken, 
zelfredzaamheid, 
dagbesteding en invulling 
geven aan mantelzorg, 
jongerenwerk, deelname 
aan sociaal wijkteams en 
BUUV (sociaal makelaar). 
 

€ 2.883.921 Versterking van de sociale 
cohesie in de stad door kracht 
van de burgers aan te spreken. 
 
-Meting: Evaluatiemetingen 
(klanttevredenheid), interviews 
onder deelnemers, inzet van 
zelfredzaamheidstesten, 
invoeren van klankbordgroep  
per accommodatie, externe 
audit om HKZ 
kwaliteitscertificaat te 
behouden. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. Nieuwe inzet uit 
2015 zoals dagbesteding en BUUV is 
structureel gemaakt.  
Jongerenwerk, zie toelichting bij Stichting 
Streetcornerwork.  
 
 

Stichting 
Streetcornerwork 

Accommodatie verbonden 
jongerenwerk, ambulant 
jongerenwerk en 
straathoekwerk. 

€ 300.000 -Preventie, vroegsignalering en 
vroegtijdige interventie om 
(dreigende) ontsporing van 
jeugdigen te voorkomen. 

Inzet onderdeel  van het Samenwerkings-
verband Jeugd.  Het jongerenwerk is herijkt. Er 
is meer inzet op straathoek-/ambulant 
jongerenwerk;  op talentonwikkeling en  



  
-Meting: Effectmeting wordt de 
komende tijd ontwikkeld. De 
voortgang hiervan komt 
nadrukkelijk aan de orde in de 
voortgangsgesprekken. 
 

initiatieven van en voor jongeren; op   
preventie bij  risicojongeren en op 
zwerfjongeren / spookjongeren.  Kleine 
bezuiniging. 
 

Leger Des Heils Accommodatie verbonden 
jongerenwerk, ambulant 
jongerenwerk en 
straathoekwerk. 
 

€ 38.500 -Preventie, vroegsignalering en 
vroegtijdige interventie om 
(dreigende) ontsporing van 
jeugdigen te voorkomen. 
 
-Meting: Effectmeting wordt de 
komende tijd ontwikkeld. De 
voortgang hiervan komt 
nadrukkelijk aan de orde in de 
voortgangsgesprekken. 
 

Zie toelichting bij Stichting Streetcornerwork. 

Youth for Christ / 
The Mall 

Accommodatie verbonden 
jongerenwerk, ambulant 
jongerenwerk en 
straathoekwerk. 
 

€ 29.500 -Preventie, vroegsignalering en 
vroegtijdige interventie om 
(dreigende) ontsporing van 
jeugdigen te voorkomen. 
 
-Meting: Effectmeting wordt de 
komende tijd ontwikkeld. De 
voortgang hiervan komt 
nadrukkelijk aan de orde in de 
voortgangsgesprekken. 
 

Zie toelichting bij Stichting Streetcornerwork. 

Stichting Talent and 
Dreams  

Accommodatie verbonden 
jongerenwerk, ambulant 
jongerenwerk en 
straathoekwerk. 

€ 63.000 -Preventie, vroegsignalering en 
vroegtijdige interventie om 
(dreigende) ontsporing van 
jeugdigen te voorkomen. 

Zie toelichting bij Stichting Streetcornerwork.  



 -Jongeren zetten zich in voor de 
samenleving vanuit hun eigen 
leefomgeving en bouwen aan 
hun netwerk. 
 
-Meting: Effectmeting wordt de 
komende tijd ontwikkeld. De 
voortgang hiervan komt 
nadrukkelijk aan de orde in de 
voortgangsgesprekken. 
 

Stichting Unie Van 
Vrijwilligers 
 

Ondersteuning langer 
zelfstandig wonen. 
-Maaltijden en 
bibliotheekboeken aan huis 
door vrijwilligers. 
-Signalerende functie.  
-Vergroten welbehagen van 
burgers in het ziekenhuis. 
 

€ 231.950 -Preventie en vroegtijdige 
signalering. 
-Versterken sociale netwerken. 
-Samenwerking vrijwilligers en 
professionals. 
-Vrijwillige inzet blijft hoog en 
versterkt sociale netwerken. 
 
In de voortgangsgesprekken 
wordt met name het effect van 
de signalerende functie aan de 
orde gesteld. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. Mogelijkheden 
om burgers te activeren (naar de bibliotheek 
brengen in plaats van boeken thuis bezorgen) 
worden onderzocht.  

Vrijwilligerscentrale 
Haarlem 

Activiteiten gericht op 
adviseren aan en 
ondersteunen van 
vrijwilligers en organisaties. 
Gilde Samenspraak  voor 
nieuwkomers en 
oudkomers die de 
Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen om 

€ 394.785 -Vrijwillige inzet blijft 
onverminderd hoog.  
-Vrijwillige inzet is voldoende 
divers.  
-Haarlemmers zetten zich in 
voor de samenleving, zodanig 
dat hun eigen netwerk en dat 
van anderen wordt versterkt. -
Vrijwilligers en professionals in 

De inzet is verminderd door het wegvallen van 
de Rijksmiddelen voor maatschappelijke 
stages.  
 



zelfredzaam te zijn.  
Deelname BUUV (sociaal 
makelaar/ 
vrijwilligerscoördinator). 
 
 

de zorg werken samen zodanig 
dat de inzet van vrijwilligers 
toeneemt en van professionals 
afneemt. 
 
-Meting: In de komende jaren 
wordt instrumenten ontwikkeld 
om meer met resultaatgerichte 
indicatoren te werken. 

Stichting SIG Voorkomen van seksueel 
gedrag bij minderjarigen en 
mensen met een 
verstandelijke beperking in 
de omgang met en 
begeleiding door 
vrijwilligers.  
 

€ 2.014 Vrijwillige inzet blijft 
onverminderd hoog. 

Inzet ongewijzigd. 

Zorgbalans 
-Tandem 
-BUUV 
-Meer bewegen 
voor ouderen 

Tandem: Mantelzorg-
ondersteuning door 
adviseren en begeleiden 
van mantelzorgers, 
versterken netwerken, 
deskundigheidsbevordering, 
lotgenotencontacten en 
voorlichting. Extra inzet op 
jonge mantelzorgers,  
mantelzorgers van 
dementerende mensen en 
het beter toegankelijk 
maken van respijtzorg. 
 
BUUV: Inzet sociaal 
makelaar 

€ 499.621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 39.587 
 

-Haarlemmers die mantelzorg 
verlenen worden gesteund 
zodat zij niet overbelast raken 
c.q. blijven. 
 
-Meting: Onafhankelijke 
uitgevoerde interviews met 
mantelzorgers om te 
onderzoeken  of de 
mantelzorger zich beter in staat 
voelt de zorg op een duurzame 
wijze vol te houden.  
 
 
-Haarlemmers zetten zich in 
voor de samenleving, zodanig 

Oorspronkelijke budget is verhoogd voor 
versterken structurele investering in 
ondersteuning . Inzet met name op jonge 
mantelzorger, respijtzorg en mantelzorg bij 
dementie.  



 
 
 
 
 
 
Meer bewegen voor 
ouderen: 
Beweegactiviteiten voor 
ouderen en valpreventie. 
 

 
 
 
 
 
 

€ 39.314 
 

 

dat hun eigen netwerk en dat 
van anderen wordt versterkt. 
 
-Meting: BUUV-evaluatie. 
 
 
-Minder gezondheidsverschillen 
tussen groepen. 
-Haarlemmers weten dat 
gezondheid belangrijk is om 
zelfredzaam te blijven. 
 
-Meting: Deelnemersevaluatie 
over de ervaren baat. 
 

Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten 
Midden- en Zuid 
Kennemerland 
 

Vrijwillige thuiszorg voor 
kinderen met een beperking  
ter ontlasting 
mantelzorgers.  
 

€ 55.905 -Haarlemmers die mantelzorg 
verlenen worden gesteund 
zodat zij niet overbelast raken 
c.q. blijven. 
 
-Meting: Klantevaluatie. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

Stichting Scouting 
Regio Haarlem 
 
 

Scoutingactiviteiten € 30.000 -Jongeren zetten zich in voor de 
samenleving vanuit hun eigen 
leefomgeving en bouwen aan 
hun netwerk. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

Stichting Spaarne 
Peuters 
 

Stadsbreed, toegankelijk  en 
kwalitatief hoogwaardig 
aanbod van (VVE) 
peuterspeelzaalwerk. 
 

€ 1.849.256 -Meer ontwikkelingskansen van 
kinderen 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd.. 



Stichting 
Jeugdsportfonds 

Voor jeugd van ouders met 
een minimaal inkomen, 
persoonlijke ontwikkeling 
via sport mogelijk maken.  
 

€ 50.350 Bevorderen maatschappelijke 
participatie van Haarlemmers en 
Haarlemse gezinnen met een 
minimuminkomen. 

Inzet grotendeels ongewijzigd. Tevens bijdrage 
verstrekt uit de minimanota (armoedegelden) 
en door overheveling oude HaarlemPas-gelden  
waardoor prestatieafspraken vergroot zijn.  

Stichting 
Jeugdcultuurfonds 
 

Voor jeugd vanouders met 
een minimaal inkomen 
persoonlijke ontwikkeling 
via een kunstdiscipline 
mogelijk maken.  

€ 50.350 Bevorderen maatschappelijke 
participatie van Haarlemmers en 
Haarlemse gezinnen met een 
minimuminkomen. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd.  Steeds meer 
kinderen worden bereikt en de extra inzet kan 
worden vooralsnog door de organisatie 
worden bekostigd uit de reserve. 
 

Stichting 
Ontdekplek Jonge 
Onderzoekers 
 

Stimuleren kennis van 
techniek. 

€ 8.000 -Alle jongeren doen mee in de 
maatschappij d.m.v. studie, 
activiteiten, werk  ongeacht hun 
beperking op het voor hen 
hoogst haalbare niveau. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. Subsidiebedrag 
verhoogd in verband met locatiewijziging. 

RIBW K/AM 
-BUUV 
-Maatjes GGZ 
-Catch-It 
-Passant 
-Computerpassie 

Sportmaatjes en 
contactmaatjes: Doelgroep 
GGZ activeren, te laten 
participeren en 
eenzaamheid bestrijden. 
 
BUUV: Inzet  sociaal 
makelaar. 
 
 
 
 
Inloop GGZ: 
-Catch-It: laagdrempelige  
bijeenkomsten voor 
ontmoeting voor en deels 
door een kwetsbare 

€ 77.588 
 
 
 
 
 

€ 43.704 
 
 
 
 
 
 

€ 12.000 
 
 
 

-Bevorderen zelfredzaamheid. 
 
-Meting: 
Tevredenheidsonderzoek onder 
cliënten. 
 
-Haarlemmers zetten zich in 
voor de samenleving, zodanig 
dat hun eigen netwerk en dat 
van anderen wordt versterkt. 
 
-Meting: BUUV-evaluatie. 
 
-Bevorderen zelfredzaamheid 
(De laagdrempelige 
inloopvoorzieningen GGZ zijn 
nieuw binnen de 

 
 
Inzet gezamenlijk met Roads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzet inloop GGZ grotendeels ongewijzigd voor 
de pASSant en Catch-It.  
 
 



doelgroep (o.a. GGZ).  Zo 
veel mogelijk in of samen 
met algemene 
voorzieningen.  
- Passant: 
Inloopactiviteiten, 
lotgenotencontact en 
informatieve bijeenkomsten 
(trainingen) voor de 
doelgroep (jongeren) met 
autisme( ASS). Eerste stap 
naar herstel, activering en 
participatie. 
- ComputerpASSie betreft 
een werkproject voor 
mensen met een indicatie/ 
beschikking voor (groeps-) 
begeleiding als 
maatwerkvoorziening.  
 

 
 
 
 

€ 29.419 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 12.500 

basisinfrastructuur 
ondergebracht. Hiervoor zijn 
geen specifieke doelen 
benoemd in de matrix.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ComputerPASSie alleen subsidie voor een 
zorgvuldige afbouw van het project. Activiteit 
betreft een maatwerkvoorziening waarvoor de 
begroting niet sluiten d gemaakt kan worden.  
 

Stem in de Stad 
-Spreekuren 
-Aanloopcentrum 
 

Spreekuren Loket in de Stad 
voor een doelgroep die 
normaliter moeilijk de weg 
naar de hulpverlening weet 
te vinden (bezoekers  
Aanloopcentrum; oud-
cliënten Release) 
  
Het Aanloopcentrum is een 
laagdrempelige inloop voor 
mensen in Haarlem die 
thuisloos zijn, zich eenzaam 
voelen en/of te kampen 

 
 

€ 12.000 
 
 
 
 
 

€ 8.257 

-Ondersteuning kwetsbare 
Haarlemmers 
 
-Meting: 
Analyse aantallen en soorten 
vragen en type cliënten. 
 
 
-Versterken sociale netwerken 
zodat Haarlemmers elkaar 
kennen en eenzaamheid en 
discriminatie bestreden wordt. 
 

Stem in de Stad heeft bij de subsidieaanvraag 
aangegeven dat de kosten voor Loket in de 
Stad na het eerste jaar van uitvoering 
aanzienlijk hoger blijken te zijn. Dit wordt met 
hen besproken en in overleg wordt gezocht 
naar een oplossing. 
 



hebben met psychische 
problematiek. 
   

 

Roads BV -BUUV: Inzet sociaal 
makelaar 
 
- Inloopactiviteiten gericht 
op laagdrempelige 
ontmoeting kwetsbare 
doelgroep GGZ als eerste 
stap naar herstel, activering 
en participatie. 
Begeleiding, ondersteuning 
en coaching. 

€ 0 
 

€ 352.034 

 
 
-Bevorderen zelfredzaamheid 
(De laagdrempelige 
inloopvoorzieningen GGZ zijn 
nieuw binnen de 
basisinfrastructuur 
ondergebracht. Hiervoor zijn 
geen specifieke doelen 
benoemd in de matrix.) 

Inzet gezamenlijk met RIBW, subsidie loopt via 
RIBW. 
 
Deze vernieuwde inzet is een integratie van 
inzet die uit verschillende bronnen werd 
gefinancierd. Hierdoor is een kleine 
efficiencywinst geboekt.  
 

Combiwel/Ecosol Inloopactiviteiten gericht op 
laagdrempelige ontmoeting 
kwetsbare doelgroep GGZ 
als eerste stap naar herstel, 
activering en participatie. 
 

€ 113.370 -Bevorderen zelfredzaamheid 
(De laagdrempelige 
inloopvoorzieningen GGZ zijn 
nieuw binnen de 
basisinfrastructuur 
ondergebracht. Hiervoor zijn 
geen specifieke doelen 
benoemd in de matrix.) 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. Focus op 
doorstroom van maatwerkvoorzieningen  naar 
basisinfrastructuur. 
 
 

Stichting Kikid Preventieve  
gezondheidzorg: 
 
 -Uitvoeren van theater-
voorlichtingsprogramma’s 
op gebied van social 
media/(cyber)pesten, 
seksualiteit en 
genotmiddelen. 

€ 99.900 De jeugd is zich bewust van de 
schadelijke effecten van het 
gebruik van alcohol en drugs en 
van de risico's van overgewicht. 
 
Meting: Effectief bewezen 
interventies worden zo veel als 
mogelijk ingezet. Op onderdelen 
van het aanbod wordt een start 

De inzet is een onderdeel van het project 'Wijs 
en weerbaar'.  De keuze welke inzet wordt 
gedaan is meer bij de scholen neergelegd. De 
behoefte aan inzet bij de scholen is veel groter 
dan door subsidie mogelijk is. Aan de scholen 
wordt een eigen bijdrage gevraagd. 
 



 
-Weerbaarheidstrainingen 
‘Ik hou van mij’. 
 
-Signalering en melden 
opvallende situaties/ 
leerlingen en doorver-
wijzing. 
 

gemaakt met effectmeting. 

GGD Kennemerland  -Advisering, coördineren en 
uitvoeren Gezonde School 
methodiek,  
 
- Deskundigheids-
bevordering partners Wijs 
en Weerbaar  
 
-Themabijeenkomsten en 
verbinding leggen en 
stimuleren met 
gemeentelijk beleid. 
 

€ 53.071 De jeugd is zich bewust van de 
schadelijke effecten van het 
gebruik van alcohol en drugs en 
van de risico's van overgewicht. 
 
Meting: Effectief bewezen 
interventies worden zo veel als 
mogelijk ingezet. Op onderdelen 
van het aanbod wordt een start 
gemaakt met effectmeting. 

De inzet is een onderdeel van het project 'Wijs 
en weerbaar'.  De Gezonde school-methodiek 
wordt gehanteerd, maar is meer op de 
achtergrond. 
 

Brijder 
Verslavingszorg 
 

Preventie voor kinderen, 
jongeren en hun ouders op 
alcoholgebruik, roken, 
(soft)drugsgebruik, gokken 
en gamen. Inzet op de grens 
tussen collectieve en 
individuele preventie 
 
 
 
 

€ 100.700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jeugd is zich bewust van de 
schadelijke effecten van het 
gebruik van alcohol en drugs en 
van de risico's van overgewicht. 
 
Effectief bewezen interventies 
worden zo veel als mogelijk 
ingezet. Op onderdelen van het 
aanbod wordt een start 
gemaakt met effectmeting. 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collectieve preventie op dit 
onderwerp,  via 
bijvoorbeeld uit ouder-
avonden en trainingen 
signalering en 
ondersteuning op maat. 
 

€ 24.900 
 

Onderdeel project 'Wijs en weerbaar'.  Inzet 
grotendeels ongewijzigd. Wel meer keuze bij 
de scholen over welke inzet zij willen binnen 
Wijs en weerbaar. Behoefte aan inzet bij de 
scholen veel groter dan door subsidie mogelijk 
is. Aan scholen wordt een eigen bijdrage 
gevraagd.   
 

Bureau 
Discriminatiezaken 
Kennemerland 
 

Verzorgt de wettelijke taak 
waarbij iedere burger van 
Haarlem toegang heeft tot 
een antidiscriminatie-
voorziening. Het BD biedt 
bijstand aan slachtoffers 
van discriminatie en de 
registratie van meldingen 
van discriminatie.    
 

€ 48.638 Bestrijding discriminatie. 
 
Meting: Jaarlijkse 
klachtenrapportage. 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

Prezens  GGZ 
inGeest 
 

Collectieve preventieve 
inzet in de geestelijke 
gezondheidszorg (lokaal en 
bijdrage aan regionale 
inzet). 
 

€ 60.243 -Haarlemmers weten dat 
gezondheid belangrijk is om 
zelfredzaam te blijven. 
 
-Meting: Verhalende 
rapportages. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

L&F 
Advies&voorlichting 

Preventieve 
gezondheidszorg 
 
-Weerbaarheidstrainingen 
Rots en Water. 
-Voorlichtingslessen gericht 
op alcohol en drugs.  
-Signalering en 

€ 33.000 De jeugd is zich bewust van de 
schadelijke effecten van het 
gebruik van alcohol en drugs en 
van de risico's van overgewicht. 
 
Meting: Effectief bewezen 
interventies worden zo veel als 
mogelijk ingezet. Op onderdelen 

De inzet is onderdeel van het project 'Wijs en 
weerbaar'.  
 



doorverwijzing. 
 

van het aanbod wordt een start 
gemaakt met effectmeting. 

Stichting 
SportSupport 
Kennemerland 
 

Stimuleren van sport en 
beweging, versterken van 
de sociale 
sportinfrastructuur, 
ondersteuning van  
verenigingen, buurten, 
groepen en indviduen. 

€ 409.063 -Sportverenigingen worden 
gestimuleerd hun 
maatschappelijke rol in de wijk 
en de stad in te vullen. Sport 
heeft een positieve kracht, zoals 
gezondheid en participatie voor 
mens en buurt. 
-Sportverenigingen worden 
ondersteund met kennis en 
advies. 
Meer Haarlemmers sporten of 
bewegen regelmatig, zodanig 
dat de positieve kracht daarvan 
zoals gezondheid en 
participatie, wordt benut. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 

Mee Noordwest 
Holland 

Inzet in Loket Haarlem, 
sociaal wijkteams, Brede 
Centrale Toegang, Centra 
voor Jeugd en Gezin (team 
en informatie/advies), 
cliëntondersteuning, BUUV 
(sociaal makelaar) 
 
 
 
Bijdrage in regionale inzet  
voor onder meer Paswerk, 
Regionaal Autisme 
Centrum, Multi Disciplinair 
Centrum 

€ 1.457.406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 208.172  

-Onafhankelijke 
cliëntondersteuning zodat 
dienstverlening in het sociaal 
domein zo integraal mogelijk is. 
 
-Meting: Cliënttevredenheid en 
verdere uitwerking van het 
meten van de ervaren baat bij 
cliënten. 

Lokale inzet grotendeels ongewijzigd. Van de 
regionale inzet is integrale vroeghulp niet meer 
afgenomen omdat dit een taak van het CJG is, 
en zijn een aantal prestaties niet meer 
afgenomen  (delen van de inzet op cursussen, 
expertise en onderzoek). 
 



Kindermishandeling 
 

Clienten Belangen 
Bureau en 
Clientenraden 

Cliëntondersteuning in de 
vorm van diverse 
activiteiten voor psychisch 
kwetsbare burgers die 
worden begeleid door 
vrijwilligers met 
cliëntervaring.  
 

€ 30.704 -Haarlemmers met een 
beperking ((sociaal)psychisch of 
fysiek) zijn zoveel mogelijk 
zelfredzaam en participeren 
zoveel mogelijk , in de eigen 
leefomgeving. 
 
-Meting: 
Evaluatie op individueel niveau, 
van de ervaren baten bij 
deelname aan/uitvoering van de 
activiteiten. 
 

De aanvraag van CBB is ongeveer een kwart 
lager dan voorheen. Zij hebben kritisch 
gekeken naar hun inzet in relatie tot de doelen. 
   

Stichting AVZK Vervoer van met name 
rolstoelgebonden personen 
met een team van 
vrijwilligers.  
 

€ 40.320 Haarlemmers met een 
beperking ((sociaal)psychisch of 
fysiek) zijn zoveel mogelijk 
zelfredzaam en participeren 
zoveel mogelijk , in de eigen 
leefomgeving. 
 

Inzet grotendeels ongewijzigd. 
 

Draagnet Wijkgerichte zorg voor 
kwetsbare ouderen, 
waaronder ouderen met 
dementie, waardoor zij zo 
lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. 
 

€ 100.000 Preventie en vroegtijdige 
signalering zijn geborgd in de 
wijken. 
 
 
 

Nog geen subsidie verleend in verband met 
nieuwe opzet ondersteuning thuiswonende 
dementerenden en hun omgeving. Geld 
gereserveerd voor subsidiëring nieuwe opzet. 
 

 
 



 
 


