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1. Inleiding
De stichting Haarlem Effect voert in opdracht van het college welzijnswerk uit in de
stadsdelen Centrum, Zuid en West. Het college sluit jaarlijks met de instelling een
prestatieplan af over de prestaties en projecten in dat jaar. De gemeentelijke vraag
naar inzet van welzijnswerk is gebaseerd op de nota ‘Welzijnswerk klaar voor de
toekomst’ (2009/239237). Hierin staan richtinggevende uitspraken over te bereiken
doelgroepen en de focus op aandachtswijken.

2. Besluitpunten college.
1. Het college stemt in met het prestatieplan 2011 van de stichting Haarlem

Effect.
2. Het college besluit stichting Haarlem Effect voor de uitvoering van het

prestatieplan 2011 een budgetsubsidie toe te kennen van € 1.655.023,64.
3. Het college stemt in met de overheveling van € 33.232 uit het totaal van

€ 219.919,66 programma 10 ‘versterking peuterspeelzaalwerk’ naar
programma 4 voor de uitvoering peuterspeelzaalwerk. In de eerste berap
2011 meldt het college dit aan de Raad.

4. De instelling ontvangt daags na het besluit informatie.
5. Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie Samenleving

3. Beoogd resultaat
Participatie:
Inzet door opbouwwerk heeft geleid tot betrokkenheid van buurtbewoners op
onderdelen waar dat vanwege verschil in leefstijl niet vanzelfsprekend was. Onder
meer via het ‘trekkerschap’ van wijkcontracten in het Rozenprieel. Inzet vooral op
‘leefbaarheid’ met de bewoners ‘aan zet’. De ketenbenadering met
partnerinstellingen (stadsdeelregisseur, corporatie, politie) leidt tot sterker effect
van interventies waarna mensen weer (zelf) verder kunnen. Wijkcontracten krijgen
‘eigen’ voortzetting. Sprekende muren (historie Rozenprieel) is een goed voorbeeld.
Buuv is een vernieuwend zorgruilproject en –concept. Het verbindt mensen vanuit
eigen kracht met elkaar.
Kwetsbare groepen:
Omdat Haarlem Effect heeft veel expertise heeft opgebouwd is zij in staat
kwetsbare Haarlemmers te vinden en te ‘koppelen’ aan anderen sociale netwerken.
Haarlem Effect biedt dagbesteding voor bewoners die nog niet geïndiceerd zijn of
hun indicatie kwijt zijn. Zo ontstaat uitstel van gebruik van dure persoonsgebonden
voorzieningen.

Ouderen.
Er is inzet op maat met steun van veel vrijwilligers. In Haarlem West fungeert het
Steunpunt Ouderenwerk als verzamelpunt en vraagbaak (spreekuren) van waaruit
ouderen in centrum en west begeleiding ontvangen. Veel activiteiten zijn gericht op
het vergroten van zelfredzaamheid, eigen regie, gezondheid (bewegen), tegengaan
eenzaamheid en kennis en kunde (weerbaarheid, gebruik digitale informatie). Er is
goede samenwerking met zorginstellingen (huiskamers en project allochtone
ouderen). Ouderenadviseurs houden spreekuur op locatie. Vrijwilligers leggen
preventief huisbezoeken af bij ouderen van 75 jaar en ouder.
Jongeren:

Collegebesluit



Haarlem Effect bereikt jongeren via ambulante inzet en ook via Delftwijk City en
Flinty’s waar jongeren een ‘eigen’ plek hebben voor ontmoeting als ontwikkeling
van hun talenten. Naast inloop en vrije tijd ook coaching van en zelforganisatie
door jongeren. Ambulant jongerenwerk richt zich op gebruik van de openbare
ruimte, maar ook op overlast die jongeren veroorzaken. Het jongerentoezichtteam
biedt schooverlaters en werkloze jongeren een opleiding aan
(veiligheidsmedewerker).

4. Argumenten

1. Uitvoering van wijkgericht welzijnswerk sluit op de uitgangspunten van de
nota ‘Welzijnswerk klaar voor de toekomst’ en College Werk Programma.

2. Haarlem Effect levert zo bij aan de realisatie van de programmabegroting
2010-2014 (programma 3 Welzijn en Zorg).

3. Het beschikbare subsidie past binnen de huidige structureel gereserveerde
middelen voor de uitvoering van wijkgericht welzijnswerk.

4. Inzet richt zich op bewoners door hen ‘te leren zichzelf te helpen’. Het
ondersteunen en faciliteren gebeurt vanuit hun de eigen kracht van
bewoners.

5. Inzet vindt variabel plaats en sluit aan op de analyse uit het stadsdeel: meer
inzet waar sociale samenhang onder druk staat, minder (wel facilitair) waar
bewoners vanuit eigen kracht initiatieven opzetten en uitvoeren.

5. Financiële paragraaf.
De subsidieopbouw is als volgt:

Kostenplaats
Basissubsidie € 1.147.387, 64 2302-4756-1000
Peuterwerk tlv SSP € 75.848,05 2412.1125
Peuterwerk Zuid West € 119.220,76 2412.1130
Peuterwerk Centrum Zuid € 168.568,19 2412.1135
Extra peuterwerk € 11.724 2412.1140
Stelpost Conc.versterking psz € 33.232 1801.1041
Stedelijk jongeren werk Flinty € 50.551 2421.1000
Jongerenwerk Delftwijk City € 12.637 2421.1000
Jongerenwerk Til € 5.055 2421.1000
BDU centrum jeugd en gezin € 30.800 2422-4791-1155

Totaal € 1.655.023,64

Professionele medewerkers in het peuterwerk moeten de risico’s op een
taalachterstand in het Nederlands bij een peuter signaleren en effectief aanpakken.
Het doel is jonge kinderen een veilige, stimulerende omgeving te bieden. Dit staat
aangegeven in de septembercirculaire 2009, bijlage 18 en het collegebesluit
2009/185522.
Daarom heeft het Rijk aan Haarlem een bedrag van € 219.919,66 beschikbaar
gesteld onder de noemer ‘versterking peuterspeelzaalwerk‘. Dit is opgenomen in
programma 10. Om de inzet van Haarlem Effect te effectueren is het nodig €
33.232,- uit het totaalbudget 2011 van programma 10 over te hevelen naar
programma 4.



6 Uitvoering.
Uitvoering ligt in handen van de stichting Haarlem Effect. De organisatie baseert
zich hierbij op het College Werk Programma en de gebiedsbeschrijving (focus) uit
de nota ‘Welzijnswerk klaar voor de toekomst’. De actualisering van de focus is
voorzien in 2012. De instelling ontvangt hiervoor een feitelijke beschikking en
bevoorschotting. De ASV is hierop van toepassing

7. Bijlagen
Het prestatieplan 2010 ligt ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester







Offerte prestatieplan t.b.v. basissubsidie gemeente Haarlem

2011
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Rozenprieel : hoge inzet

Het Rozenprieel is door verschillende factoren zoals inkomen, etniciteit en sociale problemen een aandachtswijk:
Het Rozenprieel is de dichtstbevolkte buurt van Haarlem.
>40% sociale woningbouw
Er wonen 474 jeugdigen tussen 0-17 jaar.
25,5% is van allochtone afkomst.
4,8% is werkzoekenden tussen de 15-65 jaar
Besteedbaar inkomen 'werkenden': €21.200
Besteedbaar inkomen 'niet-werkenden':€ 12.800
4,4% van de mensen ontvangen een bijstanduitkering.

Bron: jaarstatistiek 2009
Beeld Buurt van Haarlem Effect:
Een buurt die zich kenmerkt door een grote groep mensen met een laag inkomen, vaak met persoonlijke problemen, voor een deel
mensen uit de vroegere volksbuurt 'de Roos', meestal woonachtig in sociale woningbouw. Ook wonen in dezelfde buurt mensen met een
hogere opleiding, werk en wonen in koopwoningen. Daarnaast woont in de Roos een groep Turkse bewoners die al in de jaren ’80
goedkope woningen kocht. Deze groep eerste generatie migranten is inmiddels senior, maar zowel mannen als vrouwen spreken weinig
Nederlands.
In het midden van de wijk is een speelplein met een buurtcentrum, een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. Ook is in de wijk een
basisschool, waar de meeste kinderen van ouders met een lager inkomen uit de wijk naar toe gaan. De hoger opgeleide ouders brengen
hun kinderen naar school buiten de wijk.
In het Rozenprieel vindt 'civil society' plaats door hoger opgeleide buurtbewoners die zich willen inzetten voor de buurt. Zij brengen met
elkaar kwaliteit in de wijk (kunst en cultuur, groen). Er zijn initiatieven ontstaan en deze worden vorm gegeven via o.a. een wijkcontract
en vanuit een actieve wijkraad.
De kern van de wijk, met name de ouders met een laag inkomen en sociale problematiek, is via hun kinderen bereikbaar in de vorm van
een aanbod in het buurtcentrum. Het aanbodsgericht werken is met name voor deze groep jeugdigen en hun ouders uit de wijk van
belang. De activiteiten voor de jeugd zijn hierdoor een middel geworden voor signalering en contacten met deze specifieke groep.
Naast ouders weten andere wijkbewoners het buurtcentrum te vinden voor informatie, advies en ondersteuning, maar zijn niet voldoende
in staat zelf 'buurt' initiatieven te nemen. Voor de jeugd is het van belang dat zij elkaar in hun wijk kunnen blijven ontmoeten tijdens en
na de schoolperiode; er is in de loop der jaren een mix ontstaan tussen kinderen van allochtone en autochtone afkomst. Deze inzet is
nodig om voor nu en in de toekomst leefbaarheid tussen de diverse groepen mensen in de wijk te bevorderen. Immers, kinderen groeien
gezamenlijk op in de wijk.
Volwassenen met een beperking a.g.v. leeftijd, zoals allochtone ouderen, krijgen vanuit Haarlem Effect in samenwerking met zorgcentrum
De Roos naar behoefte een gericht aanbod. Daarnaast kunnen ouderen elkaar ontmoeten via een sociaal cultureel aanbod in het
buurtcentrum. Ouderen zijn belangrijk in het kader van het 'brengen' van de geschiedenis in de wijk. Een manier om bewoners (ouderen
en jongeren) met elkaar te verbinden in de wijk.
Samen met ketenpartners wordt vanuit signalen gewerkt aan individuele ondersteuning voor buurtbewoners die dit nodig hebben.
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Inzet van Haarlem Effect zal de komende jaren gericht zijn op een verdere samenwerking met diverse partijen in de wijk op fysiek en
sociaal gebied. Daarbij wordt ingezet op een integrale aanpak. `

Focus Jeugd:
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
- De jeugd en hun ouders ontmoeting aanbieden d.m.v. een wijkgericht aanbod.
- Het aanleren van sociale vaardigheden veilig opgroeien in de buurt via aanbod sociaal cultureel werk en SidW.
- Versterken van sociale weerbaarheid bij meisjes.
- Activeren oudere jeugd
- Bestrijding overlast op wijkniveau i.s.m. partners
Bron: wijkschets, ervaring Haarlem effect.
Verbinding leggen tussen professionals
- Peuters extra ontwikkelingmogelijkheden aanbieden d.m.v. VVE en Triple P:
- professionele ondersteuning in de wijk op het gebied van opvoeding ism o.a. JGZ, GGD rn SiDW.
Bron: signalering JGZ, peuterspeelzalen

Focus betrokken Haarlemmers:
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
- Contacten in de buurt verstevigen dmv initiatieven van buurtbewoners ism partners in de wijk. (algemene ondersteuning is gewenst in de

komende jaren, naast ondersteuning en inzet op projecten zoals het wijkcontract). Rekening houdend met gedifferentieerde inzet op kwaliteiten
van bewoners. In het Rozenprieel is het verschil tussen bewoners groot.

- Ondersteuning bewonersgroepen (wijkraad) bij buurtinitiatieven gericht op verbinden van gemeenschappelijke belangen en ontmoetingen tussen
culturen.

- In het belang van de sociale samenhang in de buurt, bewoners die niet actief zijn betrekken bij initiatieven.
Bron: wijkschets, ervaring professionals in de wijk.

Focus Haarlemmers met een beperking tbv leeftijd
Verbinding leggen tussen bewoners onderling:
Het tot stand brengen van ontmoetingen tussen ouderen (van allochtone afkomst) in de wijk. Het streven daarbij is een verbeterde leefomgeving.
Ouderen zijn brengers van informatie over de wijk.
Verbinding leggen tussen professionals
Op individueel niveau signalen uit de wijk brengen bij professionele hulpverlenende organisaties (via o.a. sociaal team).
Op groepsniveau in het kader van kwetsbaren netwerk tbv ouderen in de wijk.
Bron: ervaring HaarlemEffect, netwerk sociaal team
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Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Gemeente vraagt in deze buurt 32
peuterplaatsen waarvan 16
doelgroepkinderen. Dwz 49
peuterplaatsen Ontmoetingsplaats
peuters en hun ouders;preventie
ontwikkelingsachterstanden,
methodiekontwikkeling

(Beertje Bas)

1 Peuterspeelzaal continuering
VVE 2010 laagdrempelige
opvoedingsondersteuning

Invoering Triple P

Prestatieindicator

Bereik 16 doelgroep
kinderen met 4 dagen
taalondersteuning per week

2 gediplomeerde
leidsters.

Bezig met erkende
opleiding Piramide
als VVE methode

Inzet op
coördinatie koppel
school-
peuterspeelzaal

Voortzetting
personele inzet

Ontmoetingsplaats allerkleinsten
en hun ouders;preventie
ontwikkelingsachterstanden

Speelgroep 1 x per week in de
wijk waarin welzijn en JGZ ten
behoeve van vragen van ouders
samenwerken en elkaar
aanvullen.

35% van de deelnemende
ouders is woonachting in het
hart van het Rozenprieel.
Significante doorstroom
naar peuterspeelzaal BB

Korte video impressie zodat
ervaren baat naar voren
komt

1 vakkracht 100 u
per jaar, 2
vrijwillige
groepshulpen en
coördinatie

Voortzetting 2010

ontmoetingsplaats (buurtcentrum
de Tulp) voor jeugd (en ouders)

Activiteitenaanbod regulier,
vakanties en grote activiteiten,
zowel workshops als open
inloop, aanbod gericht op
gezonde leefstijl: bewegen,
eten. specifiek aanbod meisjes.

Prestatie-indicator:
Bereik deelnemers
50% van de jeugdigen uit
het hart van het Rozenprieel
per jaar bij diverse
activiteiten en daarnaast
25% van de deelnemers uit
andere sectoren. 25%
bereik van ouders voor of
na een activiteit.

1035 uren sociaal
cultureel werk 1 en
516 u scw 3

Verlaagde inzet

Meer kinderwerk in
SidW- activiteiten

830 u scw 1
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Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

School in de Wijk Coördinatie SiDW in
samenwerking met partners;
ondersteuning bieden aan de
ontwikkeling van kinderen uit
de buurt.

Minimaal 25% activiteiten
sidw brengt kinderen/ouders
van verschillende scholen in
de wijk bij elkaar. Dan wel
de scholen dichter bij elkaar
in belang van kinderen in de
wijk.

Coördinatie SiDW:
middelen SiDW

Voortzetting 2010

Ontmoetingsplaats oudere jeugd:
activeren tieners/jongeren,
bestrijding overlast in de wijk.

Activiteitenaanbod ambulant
werken: toeleiding naar
activiteiten ism netwerk-
partners.

Bereik deelnemers 25% uit
de wijk. Deelname van
jeugd aan sport is vergroot.

700 uren
jongerenwerk
SCW 2

Voortzetting 2010

Ontmoetingsplaats wijkbewoners;
Individuele ondersteuning
wijkbewoners bij problemen;
signalering in de wijk.

Signalerende functie
betreffende individuele
ondersteuning, informatie en
doorverwijzing.
Onderhouden Netwerk partners
in de wijk, sociaal team.
Buurtservice Loket heeft vorm
gekregen.

Effectindicator:

Minstens 10 effectieve
verbindingen gelegd met
bestaande voorzieningen en
nazorg geboden.
Betrokkenen geven aan
welk baat er was.

scw 1 50 u

scw 3: 50 u

scw 4: 20 u

Toename inzet
Buurtopbouwwerker

470 u

Ondersteuning bewonersgroepen
in buurtinitiatieven gericht op
verbinden van gemeenschappelijke
belangen.

Projecttrekkersschap in het
kader van het wijkcontract.

Ervaren baat:

rapportages

opbouwwerk: 150
uur

scw 3: 100 uur.

Gestopt Einde
wijkcontracten

Algemene ondersteuning wijkraad
en andere bewonersgroepen.

Opbouwwerk: bemiddelende en
coördinerende rol (sociaal
makelaarschap) in het belang
van bewoners en ter
ondersteuning van
bewonersgroepen.

Ervaren baat:

Rapportages van
deelnemende bewoners

100 uur
opbouwwerk om
buurtinitiatieven te
ondersteunen
gericht op niet
actieve burgers
vervolg
wijkcontracten.
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Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Interculturele ontmoeting. Specifieke
ontmoetingsactiviteiten
georganiseerd.

3 x per jaar een gezamenlijk
activiteit georganiseerd.

1x Project met externe
financiering tbv uitvoering,
in planvorm.

Scw 3: 50 uur

Scw 1: 50 uur

Voortzetting 2010

Sociale activering van vrijwilligers Ouders en andere
volwassenen betrekken bij de
activiteiten voor de jeugd.

aantal vrijwilligers is
substantieel verhoogd t.o.v.
2009. In 2009, 5 actieve
vrijwilligers.

Uren scw 3: 40 uur Voortzetting 2010

Bewoners verbinden met
collectieve voorzieningen
Bewoners onderling verbinden

Huiskamer Turkse ouderen, 1e

generatie: Programma met
ontmoeting en informatie

15 ouderen bezoeken
huiskamer
10 ouderen gebruiken
reguliere voorzieningen
Netwerkbijeenkomsten,
corporatie, zorgcentrum en
welzijnsorganisatie

75 uur via FOB en
medefinanciering
Reinalda-de Roos

Scw 4: 20 uur

Voortzetting 2010

Samenwerking in het belang van
de wijkbewoners.

Actieve rol in het tot stand
komen van een
samenwerkingsverband in het
kader van een integrale
wijkaanpak. (o.a.Ymere,
Gemeente, Politie, Wijkraad)

Prestatie-indicator:

In 2010 de eerste stappen
gezet om tot een
samenwerkingsvorm te
komen met uitgangspunten.

Integrale inzet Project” Rozenpad”

Inzet: 40 u
manager
wijkgericht

Ontmoetingsplaats Ouderen

(buurtcentrum De Tulp en
zorgcentrum De Roos)

Activiteitenaanbod voor ouderen
in de Tulp

Loket deelname: Spreekuur
voor ouderen in de Roos

Prestatie-indicator:

Aantal vrijwilligers

Aantal deelnemers

Scw 1 300 uur

Scw 2 60 uur

Verhoogde inzet
door deelname
vanuit loket 120 u
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Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Bewoners verbinden d.m.v.
informatie geschiedenis in de wijk

Ouderen brengen hun
geschiedenis d.m.v. het project
levensverhalen

10 Ouderen 75 plus zijn
betrokken

Projectmw 80 uur

Scw 3: 20 uur

Verhalenproject
input hoger 250 u
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Inzet : Leidsebuurt/Leidsevaartbuurt: hoge inzet

Leidsebuurt:
- Leidsebuurt is een dichtbevolkte buurt.
- Er wonen 830 jeugdigen tussen 0-17 jaar
- 9,6% zijn volwassenen vanaf 65 jaar
- Er worden relatief veel kinderen geboren in de Leidsebuurt. (1,5% van de bevolking)
- 46% van de wijkbevolking is alleenstaand, waarvan 29% met kinderen
- Het verloop is de laatste jaren relatief groot in de Leidsebuurt (12-14% verlaten de wijk in 2009)
- 19,8 % zijn sociale huurwoningen.
- 69,3% zijn koopwoningen, veelal starterswoningen.
- Er zijn veel beneden en bovenwoningen (meer dan 20%).
- 2,7% is werkzoekenden tussen de 15-65 jaar.
- 1,6% ontvangt een bijstanduitkering
- Besteedbaar inkomen niet werkenden:€ 12.800
- Besteedbaar inkomen werkenden: € 19.800

Bron: jaarstatistiek 2009,JGZ

Beeld van Haarlem Effect:
Leidsebuurt: Een buurt die zich kenmerkt als een dichtbevolkte buurt, waar in de afgelopen jaren veel starters zijn gekomen, die na een
aantal jaar weer verhuizen uit de wijk. Er wonen veel jonge gezinnen en jeugd in de buurt, er zijn twee basisscholen in de Leidsebuurt die
beide deelnemen aan School in de Wijk. Er is weinig ruimte in de straten, veel geparkeerde auto's, daardoor weinig speelruimte voor
kinderen. Er zijn twee speelpleinen in de buurt en bij beide is aangrenzend een ontmoetingsplaats. (buurtcentrum De Til en speeltuin
Klarenhof). Er wonen veel alleenstaande gezinnen.
Een kleine groep bewoners woont al jaren in de Leidsebuurt vanaf dat het nog een echte volksbuurt was. Deze groep behoeft extra
aandacht, met name in de sfeer van ondersteuning vanuit het jongerenwerk.
Er zijn diverse bewonersgroepen die zich inspannen voor de leefbaarheid in de wijk. Buurtcentrum DE Til en het Badhuis zijn
ontmoetingsplaatsen voor alle bewoners uit de wijk. Bewonersgroepen worden ondersteund en gefaciliteerd vanuit het Badhuis. In
buurtcentrum de Til brengt het sociaal cultureel werk een activiteitenaanbod voor kinderen en School in de Wijk. De komende jaren wil
Haarlem Effect een kansen/bedreigingenanalyse maken van de welzijnsaccommodaties geëxploiteerd door HE in de Leidsebuurt. Daarbij
is onderzoek nodig naar de vraag waar precies de behoeften liggen in de wijk aan deze locaties.
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Leidsevaartbuurt:
- Er wonen 523 jeugdigen tussen de 0-17 jaar
- 47% van de wijkbevolking is alleenstaand, waarvan 28% met kinderen.
- 16,8% zijn bewoners ouder dan 65 jaar.
- 35,8% zijn sociale huurwoningen.
- 54% zijn koopwoningen.
- 2,5% is werkzoekenden tussen de 15-65 jaar.
- Besteedbaar inkomen niet werkenden:€ 12.800
- Besteedbaar inkomen werkenden: € 21.900
- 1,7% ontvangt een bijstanduitkering.

Bron:jaarstatistiek 2009

Beeld van Haarlem Effect:
Opvallend in de Leidsevaartbuurt is het hoge percentage alleenstaanden. Het aantal sociale huurwoningen is redelijk hoog te noemen.
Het steunpunt voor Ouderen is in deze buurt gevestigd. Ouderen uit de wijk ( 496 boven de 65 jaar) weten het Steunpunt te vinden,
echter het Steunpunt trekt ook mensen uit omringende wijken in Haarlem aan. Het Steunpunt heeft een bovenwijks karakter.
In de Leidsevaartbuurt is een speeltuin actief waar veel kinderen uit deze wijk gebruik van maken. De speeltuin wordt uitgevoerd door
enthousiaste buurtbewoners en ondersteund door Haarlem Effect. Naast de speeltuin is er kinderopvang en een sportvereniging
gevestigd.
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Focus Jeugd:
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
Gericht op talenten de jeugd een integraal aanbod brengen ism speeltuinen Klarenhof en Floragaarde, buurtcentrum, School in de Wijk,
en sportverenigingen met als thema; gezonde leefstijl.
Speeltuin Klarenhof krijgt een nieuwe start om de speeltuin te herinrichten en bewoners opnieuw te betrekken bij een nieuwe vorm van
'eigenaarschap' van de speeltuin.
Versterken van ontwikkelingskansen van meiden.
Activeren oudere jeugd d.m.v. een aanbod in vrijetijdsbesteding, daarbij uitgaan van het ontwikkelen van talenten van jongeren en hun
ontwikkelingskansen vergroten.
Jongeren actief betrekken bij het tot stand komen van activiteiten op het gebied van sport en vrije tijd.
Bestrijding overlast d.m.v. ambulant jongerenwerk (op straat) op wijkniveau i.s.m. partners
Bron: wijkschets, ervaring Haarlem effect.

Verbinding leggen tussen professionals
Peuters extra ontwikkelingmogelijkheden aanbieden d.m.v. VVE en Triple P.
professionele ondersteuning in de wijk op het gebied van opvoeding ism o.a. JGZ, GGD d.m.v. laagdrempelige activiteiten.
Bron: signalering JGZ, ervaring peuterspeelzalen

Focus betrokken Haarlemmers:
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
Bewonersinitiatieven ondersteunen en daar waar nodig faciliteren.
ondersteuning Bieden aan wijkraad en bewonersgroepen.
Bron: wijkschets, ervaring professionals in de wijk

Focus kwetsbare Haarlemmers
Verbinding leggen tussen bewoners onderling:
Het tot stand brengen van ontmoetingen tussen ouderen in de wijk, waarbij het steunpunt voor Ouderen meer outreachend gaat werken.
Kwetsbare volwassenen kunnen deelnemen aan een aanbod in Buurtcentrum De Til ism partners zoals Roads.

Verbinding leggen tussen professionals
Op individueel niveau signalen uit de wijk brengen bij professionele hulpverlenende organisaties (via o.a.sociaal team).
Op groepsniveau in het kader van kwetsbaren netwerk tbv ondersteuning individuele problemen,kwartier maken.
Bron: ervaring HaarlemEffect.
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Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ontmoetingsplaats peuters en
hun ouders; preventie
ontwikkelings-achterstanden
( Oki-Doki en Madelief)

Vraag is 75 peuterplaatsen,
inclusief 4 dagdelen voor 25
doelgroepkinderen

2 Peuterspeelzalen VVE en
speelgroep.
Laagdrempelige opvoedings-
ondersteuning

VVE ingevoerd
bereik 20 doelgroep
kinderen op basis van
werving en doorverwijzing
JGZ
4 dagdelen
taalondersteuning.

4 psz leidsters
gediplomeerd en
in opleiding

Oudertabel
horend bij VVE
zalen per
september.

Voortzetting 2010

ontmoetingsplaatsen voor de
kinderen: buurtcentrum De Til,
speeltuin Klarenhof, speeltuin
Floragaarde. Versterking
samenwerking speeltuinen en
verbreden van het aanbod in
Leidsebuurt en Leidsevaartbuurt.

Een integraal
activiteitenaanbod regulier,
vakanties en dmv
evenementen in Leidsebuurt en
Leidsevaartbuurt tbv kinderen
ism speeltuinen, kinderopvang
en sportvereniging.

2010: Samenwerking met
de speeltuinbesturen verder
geoptimaliseerd in het
kader van jeugdactiviteiten.

2011: breed gez. aanbod
voor de jeugd is
gerealiseerd.

Scw 3 : 420 uur
op jaarbasis

120 u minder soc.
Kinderwerk

Zorgdragen voor beheer,
veiligheid en ondersteuning
speeltuin Klarenhof

De buurt maakt intensief
gebruik van een veilige en
aantrekkelijke speeltuin

40 u scw 3 en
beheerder scw 1

48 uurProjectleider
herinrichting
speeltuin

Zorgdragen voor beheer,
veiligheid en ondersteuning
speeltuinvereniging Floragaarde

40 u scw 3

Beheerder 16 u p/w

Ontmoetingsplaats oudere jeugd:
tieners/jongeren.
Buurtcentrum De Til,
Brouwersplein.

Activiteitenaanbod: regulier,
vakanties.
Ambulant werken: op straat
actie; toeleiding naar
activiteiten i.s.m. netwerk-

Rapportage jeugdgroepen
en procesbeschrijving;
sociale en fysieke
ontwikkeling brouwersplein
door stadsdeelregisseur.

jw: 700 u Voortzetting 2010
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partners. Jongeren betrekken
bij het tot stand komen van
activiteiten

Specifiek aanbod Meiden Aanbod gericht op ontspanning
voor meisjes met het accent op
talentenontwikkeling

10 meiden hebben actief
deelgenomen.

Jw : 100 u Voortzetting 2010

School in de wijk Coördinatie SidW, Leidsebuurt.
visieontwikkeling, verbreding
netwerkpartners.

Aanbod naschoolse
activiteiten door netwerk-
partners georganiseerd.

SidW Voortzetting 2010

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ontmoetingsplaats wijkbewoners
In buurtcentrum De Til

Ondersteunen en faciliteren
van bewonersgroepen en
bewonersinitiatieven.

Beheer

scw 3: 20

Verhoogde inzet op
haalbaarheidsstudie
MFG: 60 u

Bewonersondersteuning:
signalerende functie benutten
voor verbinden tussen bewoners

op basis van behoeften van
bewoners activiteiten
ondersteunen en/of
gezamenlijk organiseren, zoals
burendag

Ervaren baat:

rapportages

Opbouwwerk:

25 u

Verhoogde inzet
door toename
vraag uit buurt

75 u

Ondersteuning wijkraad in
buurtinitiatieven en andere
bewonersgroepen.

bemiddelende en
coördinerende rol (sociaal
makelaarschap)
Intensieve deelname
gerealiseerd aan diverse
overleggen algemeen en in het
kader van het wijkcontract.
Boterplein en Nadorstplein en
afronden Zaanlandse

Ervaren baat:

rapportages

Opbouwwerk :
25 u

Geen inzet

Haarlemmers met een beperking
als gevolg van hun leeftijd:
Het Steunpunt voor Ouderen is
een informatie, educatie en
ontmoetingcentrum voor ouderen
en mantelzorgers; ouderen
wonen zo lang mogelijk

Dienstverlenend pakket:
spreekuren, vervoer,
telefooncirkel, open eettafel,
informatiebijeenkomsten,
beweegactiviteiten, sociaal
culturele activiteiten en
cursussen.

Prestatie-indicator:
Aantal bezoekers
Aantal vrijwilligers
Meting naar inkomen,
leeftijd en deelname
bijeenkomsten.
Deelname balieteam

Scw 4 100 uur

Scw 3 400 uur

Scw 2 400 uur

Loketdeelname:

140 u SCW 3

Verlaagde inzet uit
tbv loket -140 u

Extra inzet op
ondersteuning
vrijwilligers bij beheer
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zelfstandig en kunnen hun
sociale omgeving uitbreiden en is
deelnemer aan loket Haarlem.

Adviescommissie van
vrijwilligers betrokken bij
programma en geconsulteerd
over ouderenwerk initiatieven
in het stadsdeel

Deelname netwerk
vrijwilligershulp

Effectindicator:
Klanttevredenheidonderzoek

Mantelzorgers van ouderen
worden ondersteund

In samenwerking met
mantelzorgorganisaties 3
bijeenkomsten georganiseerd.
Er worden 20 mantelzorgers
bereikt

Effectindicator:

Evaluatieverslag

Scw 3 40 uur

Scw 2 40 uur

Voortzetting 2010

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Als gevolg van de pakket-
maatregel voorzieningen voor
ouderen treffen, wo een
huiskamer voor kwetsbare
volwassenen/ouderen

3 huiskamers worden
georganiseerd, 5 ouderen
nemen deel aan een
dagarrangement.
Dagarrangementen
samenstellen op maat.

Gasten van de huiskamers
geven gemiddeld een 7 voor
de voorziening.

Scw 4 50 uur

Scw 3 50 uur

Scw 2 50 uur

Act. beg 150
uur , FOB

Act begeleider
300 uur, FOB

extra inzet tbv
samenwerking met
zorg (SHDH)

10 u.

Ontmoetingsplaats voor
kwetsbare Haarlemmers

Eigen kracht conferentie
faciliteren ism MEE en/of
Roads.

Plan van aanpak is gemaakt,
methodiek beschikbaar.

Scw 4: 10 uur

Afhankelijk van
WMO reserve

niet op ingezet in
2010, evenmin in
2011
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Binnenstad/Stationsbuurt: hoge inzet

Er wonen 1062 jeugdigen tussen de 0-17 jaar
64% van de wijkbevolking is alleenstaand, waarvan 13,5% met kinderen.
10% zijn bewoners ouder dan 65 jaar.
9,2 % zijn sociale huurwoningen.
50% zijn koopwoningen.
36% zijn particuliere huurwoningen.
2,5% is werkzoekenden tussen de 15-65 jaar.
Besteedbaar inkomen niet werkenden:€ 14.800
Besteedbaar inkomen werkenden: € 25.000
3 % ontvangt een bijstanduitkering.
Qua veiligheid scoort de Binnenstad hoog betreffende criminaliteit, lichamelijke integriteit, vernieling en diefstal.

Bron:jaarstatistiek 2009

Beeld Haarlem Effect:
De binnenstad is een aantrekkelijke plaats voor veel inwoners van Haarlem om hun vrije tijd door te brengen. De stedelijke voorzieningen
voor uitgaan en cultuur zijn het meest gesitueerd in de Binnenstad. De kleine straatjes in de Binnenstad zijn aantrekkelijk om te wonen
vanwege de authentieke binnenstadssfeer. Er zijn scholen voor voortgezet onderwijs in de Binnenstad, geen basisonderwijs. Kinderen in
de basisschoolleeftijd kunnen gebruik maken van speeltuin het Paradijsje. Tegelijk is de binnenstad en de stationsbuurt ook de
verblijfsplaats van de groep daklozen en verslaafden. De stedelijke voorzieningen voor deze groep hebben ook hun plek in de binnenstad
zoals de Brijderstichting, Stem in de Stad en de nacht- en dagopvang van het Leger des Heils. Afstemming en bekendheid van de
mogelijkheden van de verschillende voorzieningen voor dezelfde doelgroep is nodig.
De groep ouderen die in de binnenstad woont, heeft aandacht nodig en het wijkcentrum in de binnenstad kan de functie vervullen als
veilige ontmoetingsruimte voor deze doelgroep. Door deelname aan activiteiten en voorlichting kan de doelgroep zelfredzaam blijven.
De binnenstad heeft ook een aantrekkingskracht voor bewoners uit allerlei wijken. Door overdag een aanbod in wijkcentrum Binnensteeds
te creëren voor mensen met weinig inkomen bereiken we de doelgroep die psychosociale of psychiatrische problemen heeft. Door het
verbinden van betrokken Haarlemmers met voornoemde doelgroep kan wijkcentrum Binnensteeds een ontmoetingsplek zijn met veel
diversiteit in de bezoekersgroep.
De binnenstad herbergt zeer veel aantrekkelijke voorzieningen op gebied van vrije tijd en evenementen. Veilige speelplekken zijn er
weinig en daarin voorziet Haarlem Effect door middel van een beheerde speeltuin.
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Focus Jeugd
Verbinding leggen tussen bewoners onderling
Ontmoeting d.m.v vijfdaagse openstelling veilige speelplek, speeltuin in de Binnenstad voor kinderen en hun ouders.
Verbinding leggen tussen professionals
Peuters extra ontwikkelingmogelijkheden aanbieden d.m.v. VVE en Triple P
professionele ondersteuning op het gebied van opvoeding i.s.m. o.a. JGZ, GGD.
Bron: signalering JGZ, peuterspeelzalen

Focus betrokken Haarlemmers
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
ontmoeting tussen volwassenen in de stad
Bron: wijkschets, ervaring professionals in de wijk

Focus kwetsbare Haarlemmers
Verbinding leggen tussen bewoners onderling:
Het tot stand brengen van ontmoetingen tussen (kwetsbare) volwassenen, volwassenen met een beperkingen (ouderen) uit de
Binnenstad en andere wijken.
kwetsbare volwassenen een plek bieden waar zij zich thuis kunnen voelen en mee kunnen doen.
Volwassenen met een beperking een plek bieden waar zij kunnen deelnemen aan activiteiten.
Verbinding leggen tussen professionals
Op individueel niveau signalen brengen bij professionele hulpverlenende organisaties (via o.a.sociaal team).
Netwerk onderhouden met diverse partners in de Stad tbv kwetsbare volwassenen zoals Stem in de Stad, PMO organisaties, Netwerk
Vrijwilligershulp, Brijder, Leger des Heils, Actief Talent/Ecosol, Roads, en Dock.
Bron: ervaring HaarlemEffect.
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Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ontmoetingsplaats peuters en hun
ouders; preventie ontwikkelings-
achterstanden
Peuterspeelzaal Het Paradijsje
Vraag naar 40 reguliere
peuterplaatsen en 10 VVE
kinderen met VVE indicatie

1 Peuterspeelzaal
Laagdrempelige
opvoedingsondersteuning

Algemene bezetting: 90%
Triple P geïnitieerd
Laagdrempelige
opvoedingsondersteuning

1 leidster en
groepshulp

extra aandacht
taal door VVE
kennis in te
vliegen

Voortzetting
2010

Ontmoetingsplaats voor jeugd (en
ouders)

speeltuin het Paradijsje Openingstelling 5 dagen
per week, 45 weken

Toezichthouder

Coördinatie scw
3; 50 uur op
jaarbasis.

Minder inzet
ondersteuning
25 u scw 3

Ontmoetingsplaats van kwetsbare
volwassenen. Informatie en sociaal
cultureel centrum om bewoners
met een beperking a.g.v. leeftijd
te ondersteunen in hun
zelfstandigheid.

Kwartiermaken

Wijkcentrum Binnensteeds met
een stedelijke uitstraling:sociaal
cultureel aanbod, huiskamer
voor ouderen met en zonder
beperking, ontmoetingsgroepen
voor mensen met en zonder
beperking. Mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk voor mensen
met een beperking.

Toegankelijkheid borgen voor
deelnemers met een minimum
inkomen

Informatiepunt voor toeleiding
naarhulp en dienstverlening

Pensionbezoek RIBW, activering
kwetsbare volwassenen.

Prestatie-indicator
30 vrijwilligers en 150
bezoekers (per week)

Effectindicator:
Tevredenheidonderzoek

Doelgroepanalyse is
gemaakt.

Scw 1 400 uur

Scw 4 100 uur

Scw 2 100 uur

Scw 1 80 uur

Scw 2 50 uur

Scw 1 120 uur

Geen
verandering inzet
(groepen
gehergroepeerd
in Binnensteeds)
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Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Bewoners met een beperking
a.g.v. leeftijd krijgen toegang tot
internet en e-mail

In het hele stadsdeel worden op
locatie en aan huis computer-
trainingen op maat aangeboden

Prestatie-indicator:
Aantallen deelnemers
Aantallen vrijwilligers

Scw 1 50 uur

Scw 1 50 uur

Voortzetting
2010

Betrekken van bewoners bij de
ontwikkeling van project
Marktplaats Zorgruil en opzet
virtuele en fysieke zorgruil maakt

Rol van Sociaal makelaar wordt
door medewerkers van HE
ingevuld. Vanuit deze functie
zijn contacten gelegd met
minstens 20 bewoners op
verschillende vindplaatsen, en is
vormgegeven aan een netwerk
en wordt dat onderhouden.

2010: project geïnitieerd in
de wijk.
2011: ervaren baat:
rapportage

Opbouwwerk:

18 uur

ontwikkeling:

25 u

Inzet van sociaal
makelaar

Samenwerking
met Buuv: 50 u

Vijfhoek/Raaks/Doelen/ Heiliglanden-de Kamp; lage inzet.

Focus Jeugd:
Verbinding leggen tussen professionals
Peuters extra ontwikkelingmogelijkheden aanbieden d.m.v. Triple P:
professionele ondersteuning op het gebied van opvoeding ism o.a. JGZ, GGD.
Bron: signalering JGZ, peuterspeelzalen

Focus betrokken Haarlemmers:
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
Ontmoeting tussen buurtbewoners; inzetten op kwaliteiten in het kader van zorgruildiensten.
Bron:experiment zorgruil Gemeente Haarlem.

Focus kwetsbare Haarlemmers
Verbinding leggen tussen bewoners onderling:
Het tot stand brengen van ontmoetingen tussen (kwetsbare) volwassenen, volwassenen met een beperkingen (ouderen) en andere
bewoners
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Verbinding leggen tussen professionals
Het gezamenlijk ontwikkelen en ondersteunen met diverse instellingen betr. het project zorgruil.
Op individueel niveau signalen brengen bij professionele hulpverlenende organisaties (via o.a.sociaal team).

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ontmoetingsplaats peuters en hun
ouders; preventie ontwikkelings-
achterstanden
Peuterspeelzaal de Egelantier, ook
voor bewoners uit naastliggende
wijken (Kleine Hout, Koninginne-
buurt en de Hout: 64 peuter-
plaatsen incl. 10 VVE kinderen.

1 peuterspeelzaal 3,5 groepen
met laagdrempelige
opvoedingsondersteuning
Extra VVE ondersteuning

Algemene bezetting: 90%
Triple P geïnitieerd
52 peuterplaatsen

1 psz leidster

1 assistent

Per groep

Voortzetting
2010

Betrekken van bewoners bij de
ontwikkeling van project
Marktplaats Zorgruil en opzet
virtuele en fysieke zorgruil maakt

Rol van Sociaal makelaar wordt
door medewerkers van HE
ingevuld. Vanuit deze functie
zijn contacten gelegd met
minstens 20 bewoners op
verschillende vindplaatsen, en is
vormgegeven aan een netwerk
en wordt dat onderhouden.

2010: project geïnitieerd in
de wijk.
2011: ervaren baat:
rapportage

Opbouwwerk:

18 uur

ontwikkeling: 25
u

18 u scw 4
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Overstijgende (stedelijke) Projecten

Focus Jeugd:
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
Investeren in de toekomst van kinderen
Allochtone opvoeders maken gebruik van Centrum Jeugd en Gezin
Verbinding leggen tussen professionals
Effectieve verbinding welzijnsactiviteiten met Centrum Jeugd en Gezin op gebied van ouderbetrokkenheid, opvoedingsondersteuning

Focus betrokken Haarlemmers
Ondersteuning bieden aan zelforganisaties
Bewoners verbinden met onderwijs en inburgering

Focus kwetsbare Haarlemmers
Verbinding leggen tussen bewoners onderling
Zelforganisaties vervullen een verbindende- en brugfunctie voor de eigen achterban.

Verbinding leggen tussen professionals
Bewoners verbinden met welzijns- en hulpverleningsorganisaties
Netwerk tussen zelforganisaties, Kontext, gemeente Haarlem en welzijnswerk
Op individueel niveau signalen brengen bij professionele hulpverlenende organisaties (via o.a.sociaal team)

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Investering in toekomst van
Haarlemse kinderen

KinderUniversiteit Haarlem
ism scholen, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.

3 jaar lang volgen 43
kinderen lessen op 25
zondagen per jaar

Effectindicator: draagvlak
sponsoren, gastdocenten
en landelijk onderzoek

Sponsoring
bedrijfsleven en
specifieke
subsidie
gemeente.

+ 100 u
ondersteuning
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Verbinden van professionals
welzijn en centrum jeugd en
gezin

Allochtone opvoeders zullen in
toenemende mate gebruik
maken van CJG door inzet
wijkcontactvrouwen.

toename allochtone
vragers bij CJG
Bekend bij coördinator CJG

430 u wcv

350 u scw 4

430 u wcv

240 u
samenwerking
operationele teams

45 u
netwerkbijeenkomst
SCW 4

Themabijeenkomsten
opvoedingsondersteuning
ontwikkelen

3 thema’s vanuit jeugd en
vrije tijd ontwikkeld

Matariaal is ontwikkeld in
samenwerking met CJG
partners

3 x 10 uur

Jeugdwelzijn in de wijk
aansluiten op CJG

160 u scw 4

Ondersteuning zelforganisaties Ondersteunen zelforganisaties
bij het organiseren van
activiteiten die de emancipatie
en achterban bevorderen
participatie van de achterban

3 zelforganisaties zijn
ondersteund.

Scw 4: 50 uur Voortzetting 2010

Bewoners verbinden met
welzijns- en
hulpverleningsorganisaties

Drie wijkcontactvrouwen
werken in heel Haarlem,
houden spreekuren en gaan op
huisbezoek.

Vrouwen 1e en 2e generatie
en nieuwkomers vinden de
weg naar welzijn en
hulpverleningsorganisaties.

projectleider
(projectsubsidie)

stuurgroep 100
uur

Stuurgroep 40 u

Bewoners verbinden met
onderwijs en inburgering

Ambassadeurs
inburgeringsproject:
Ambassadeurs wijzen de weg
aan inburgeraars, versterking
vrijwilligerswerk

20 Ambassadeurs zijn
ondersteund

Scw 4 100 uur
(projectsubsisdie)

Project
overgedragen

Bewoners met collectieve
welzijnsvoorzieningen in contact
brengen

Preventief huisbezoek:
getrainde vrijwilligers
bezoeken ouderen 75 plus per
wijk en geven informatie over

250 ouderen bezocht en
informatie gegeven.

4 netwerkbijeenkomsten

Scw 2 200 uur

Scw 3 200 uur

Scw 4 100 uur

Voortzetting 2010
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activiteiten en diensten.

Spreekuren worden gehouden
en huisbezoeken afgelegd

Vriendschappelijk huisbezoek
en activerend huisbezoek

corporaties, gemeente en
welzijn, afstemming acties

Verslaglegging onderzoek
en acties gemeente
Haarlem

Overleg met de wijkraden
over onderzoek in de buurt
en mogelijkheden tbv de
doelgroep in de eigen
buurt.

25 koppelingen zijn
gemaakt

Volwassenen met een beperking
a.g.v. leeftijd verbonden met
voorzieningen.

Website stedelijk ouderenwerk
restylen; advertentie huis aan
huis blad; wijkgerichte
informatieverspreiding via
wijkkranten.

Afstemming stedelijk
aanbod

10 keer een publicatie in
een weekblad.

Scw 2: 100 uur Voortzetting 2010

Verbindingen tussen bewoners:
actieven, kwetsbaren en met een
beperking a.g.v. leeftijd

Kwartiermaken door eerst
onderzoek te verrichten,
netwerk met specifieke
organisaties te onderhouden
activering van de doelgroepen

Diensten uitgevoerd tbv
zelfstandig wonende
volwassenen met de beperking

Onderzoek verrichten over
mogelijkheden van
participatie van kwetsbaren
aan aanwezige
voorzieningen. Rapportage
gemaakt..

Pc/probeerproject geeft
ouderen 75 plus de

Scw 4: 50 uur

Scw 2: 100 uur

Voortzetting 2010
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a.g.v. leeftijd

Nieuw project tbv kwetsbare
volwassenen

mogelijkheid om met de
computer te leren omgaan.

2 telefooncirkels, klus aan
huis, vervoersproject.

Plan van aanpak gemaakt,
partners betrokken,
fondswerving gestart

Projectmw: 100
uur

Vrijwilligerswerk uitgewerkt in
beleid, participatie geborgd

Na onderzoek en werkbezoeken
is vrijwilligersbeleid
vormgegeven.

In oktober is een
vrijwilligersraad
geïnstalleerd

Scw 3: 100 uur

Scw4: 50 uur

Inzet verlagen
naar 80 u SCW 4

Netwerk met zorgcentra in
werkgebied

Focus op de buurt en de
voorzieningen tbv de zelfstandig
wonende volwassenen met een
beperking a.g.v. leeftijd

Met 5 zorgcentra zijn
nieuwe initiatieven
ontwikkeld tbv de ouderen
in de omgeving

Scw 3: 100 uur Voortzetting
2010

Stedelijk Jongerenwerk

Beeld van de jongeren vanuit HE:

In de binnenstad van Haarlem zijn weinig voorzieningen gericht op jongeren tussen 13 en 18 jaar. Jongeren in deze kwetsbare leeftijd
hebben behoefte aan plekken waar zij elkaar ontmoeten zonder onder corrigerend oog te staan van volwassenen. Samenscholing van
kleinere of grotere groepjes wordt al snel ervaren als overlast en bepaalde groepen roepen ook gevoelens van angst op bij sommige
bewoners of bezoekers van de binnenstad.
Uitgaansmogelijkheden voor jongeren in deze leeftijdscategorie zijn er nauwelijks. De meeste horeca hanteren een minimumleeftijd van
18 jaar en zijn dus niet toegankelijk voor deze jongeren.
De binnenstad wordt bezocht door jongeren uit alle stadsdelen van Haarlem.
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Gemiddeld maakt 20% van alle jongeren gebruik van jongerenwerk. Vaak in hun eigen buurt, omgeving (indien aanwezig), maar voor
een deel ook van stedelijk jongerenwerk.
Flinty’s, stedelijk jongerencentrum van Haarlem, trekt sinds jaren honderden jongeren per week. Zij maken gebruik van het centrum om
elkaar te ontmoeten, zich te vermaken met de faciliteiten en om vrijwilligerswerk te doen.

Focus Jeugd:
Ontmoetingsplaats voor jongeren in de binnenstad
Jongeren hebben een plek om elkaar te ontmoeten zonder de omgeving te hinderen

Verbinding leggen tussen professionals en jongeren
Ondersteuning groepen jongeren
Ondersteuning individuele jongeren
Stimuleren vrijwilligerswerk

verbinding leggen tussen jongeren onderling.
Jongeren nemen kennis van elkaars culturen
Talentenontwikkeling jongeren: jongeren krijgen de kans zich te ontplooien op cultureel vlak
Jongeren werken samen in projecten

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ontmoetingsplaats jongeren Openstelling jongerencentrum
Flinty’s 6 dagdelen per week

Voorzieningen in
jongerencentrum zijn op orde

Wekelijks maken zo’n 225
jongeren gebruik van het
centrum. In een jaar
bereikt jongerencentrum
1000 verschillende
jongeren

Skatepark is verbouwd en
weer in gebruik (mei

375 scw 4

618 u scw 3

290 u scw 2

740 u beheer

Voortzetting
2010
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2010). Ruimtes zijn
opgeknapt.

Ondersteuning groepen jongeren Programmering jongeren-
centrum is gericht op diverse
maatschappelijk en culturele
achtergronden.

Aanbieden van sociale
vaardigheidstraining in
groepsverband

Groepen met diverse
achtergronden bezoeken
het centrum

Start in september 2010. 8
jongeren nemen deel aan
eerste pilottraining

290 scw 3

72 u scw 3

Voortzetting
2010

Ondersteuning individuele
jongeren

Jongeren kunnen een beroep
doen op jongerenwerkers bij
lichte problematiek

Jongeren krijgen ondersteuning
bij het uitvoeren van eigen
ideeën.

30 jongeren vragen en
krijgen advies

40 jongeren voeren hun
eigen activiteit uit.

364 u SCW3 Voortzetting
2010

Stimuleren vrijwilligerswerk Jongeren worden gemotiveerd
vrijwilligerswerk te doen en
medeverantwoordelijk te zijn
voor het centrum

25 jongeren doen
vrijwilligerswerk

Voorzetting 2010

Jongeren nemen kennis van
elkaars culturen

Programmering en houding van
jongerenwerkers richt zich op
diversiteit

Jongeren uit 6 subculturen
maken gelijktijdig gebruik
van jongerencentrum

300 u scw 4 Voorzetting 2010

Talentontwikkeling jongeren Naast begeleiding van jongeren
bij uitvoering ideeën, biedt
Flinty’s een podium voor jonge
Haarlemse artiesten

50 Haarlemse jongeren
treden op in Flinty’s

110 u
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Deelname aan evenementen
waaronder Houtfestival

10 jongeren zijn actief
betrokken bij organisatie
Houtfestival.

30 artiesten treden tijdens
jongerenprogramma
Houtnacht op

Jongeren uit het buurtgericht
jongerenwerk en Flinty’s werken
samen in projecten

Vrijwilligersgroep Flinty’s

Sociale Vaardigheidstraining

Houtfestival

20 jongeren werken samen
in het team vrijwilligers
van Flinty’s

Deelnemers aan de training
werken samen aan een
eindopdracht waarbij alle
geleerde vaardigheden
nogmaals geoefend
worden.

Een groep van 10 jongeren
werkt samen aan de
programmering en
uitvoering van het
jongerenprogramma van
het Houtfestival.

135 u SCW 4

290 u scw 3

Voorzetting 2010
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Delftwijk: lage inzet, hoog t.b.v. jongeren

Beeld van de Jongeren van HE:

Voor de komst van jongerencentrum Delftwijk City waren in Delftwijk veel klachten over jongeren die overlast veroorzaken in de wijk.
Vanuit de jongeren werd aangegeven dat er niets voor hen te doen was in de buurt. De klachten vanuit de buurt zijn aanzienlijk
afgenomen. Er blijkt een groep van zo’n 30 jongeren te zijn die regelmatig gebruik maakt van de voorziening Delftwijk City
jongerencentrum.

Verbinding tussen jongerenwerk en de buurt is daarbij belangrijk gebleven. Jongerenwerk is een schakel tussen buurtbewoners en
jongeren en problemen rond jongeren. Het gezamenlijk nadenken over oplossingen en betrekken van jongeren bij buurtactiviteiten, haalt
jongeren uit de anonimiteit en geeft hen wat te doen.

Risico is wel dat het centrum vooral gedomineerd wordt door een aantal groepjes waardoor het centrum minder aantrekkelijk is voor
andere groepen. Inzet zal gericht zijn op het binnenhalen van meer diversiteit aan jongeren in het centrum door actieve werving.

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ontmoetingsplaats oudere jeugd:
tieners/jongeren. Activiteiten ten
behoeve van sociale samenhang in
de wijk en preventief overlast.
Wijkgerichte aanpak.

6 dagdelen per week maken
jongeren gebruik van Delftwijk-
City onder toezicht van
jongerenwerkers.

Het jongerencentrum wordt
bezocht door 30 vaste
bezoekers en 50
incidentele bezoekers

Jongerenwerkers:
specifieke
subsidie Delftwijk
City

Voorzetting 2010

Studio/talentontwikkeling In het jongerencentrum is een
geluidsstudio aanwezig

Aan het eind van het jaar
is een CD geproduceerd
met jongeren uit Haarlem
Noord. Gekoppeld hieraan
wordt een avond
georganiseerd.
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Zijlweg oost en west/ Garenkokerskwartier: gemiddelde inzet

Focus betrokken Haarlemmers:
verbinding leggen tussen bewoners onderling
Ondersteuning bewoners in buurtinitiatieven gericht op verbinden van gemeenschappelijke belangen.
Ondersteuning bewoners in het vorm geven van een ontmoetingsplaats

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ondersteuning buurtinitiatieven
van bewonersgroepen (wijkraad)
en advisering op behoeften in de
wijk.

bemiddelende en coördinerende
rol (sociaal makelaarschap) in
het belang van bewoners en ter
ondersteuning van
bewonersgroepen

Wijkraad rapporteert over
tevredenheid onderzoek.

Scw 4: 20 uur

Deel gefinancierd
door wijkraad

SCW 4: 50 u

Na behoeftepeiling het realiseren
van een ontmoetingsplek.

Ontmoetingsplaats
wijkbewoners: buurtkamer

onderzoek
start in 2010 buurtkamer

Scw4: 100 uur

Scw 3: 150 uur

Geen inzet

29 peuterplaatsen, incl. 7 VVE
kinderen die de gemeente vraagt
worden gerealiseerd in Paradijsje
Binnenstad
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Welgelegen/Zuiderhout/Vredenhof/Bosch en Vaart : lage inzet

Focus Haarlemmers met een beperking tgv leeftijd:
Verbinden van professionals
Bewonersop leeftijd en met een beperking ondersteunen in het vinden van de juiste dienstverlening

Verbinden van bewoners
ter voorkoming van eenzaamheid wordt er actief informatie gebracht

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Bewoners informatie bieden over
dienstverlening en activiteiten.

spreekuur in Steunpunt voor
ouderen.

Bewoners met een
beperking vinden de weg
naar activiteiten en dienst-
verlening informatie

Scw3 170

Scw 2 105

Voorzetting 2010

Vraag naar peuterplaatsen wordt
opgevangen door peuterspeelzaal
de Egelantier Kamp/Heiliglanden.

Koninginnebuurt: gemiddelde inzet

Focus kwetsbare Haarlemmers:
Verbinden van bewoners
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Bewoners met een mogelijke beperking betrekken bij een verbeterde leefklimaat in de wijk.
Onderzoek bij bewoners met een mogelijke beperking naar de behoefte van een huiskamer ter bevordering van buurtcontacten

Verbinden van professionals
In samenwerking met netwerkpartners een aanpak realiseren in het kader van buurtoverlast en verbetering leefklimaat.

Focus Betrokken Haarlemmers:
Verbinden van bewoners
Bewoners elkaar laten ontmoeten dmv actieve bijdrage aan contacten in de wijk.

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Onderzoek onder buurtbewoners
met klachten over de
leefomgeving

Integrale aanpak met netwerk-
partners om de leefbaarheid in
een onderdeel van de wijk te
vergroten

Bewoners van
Diaconesseplein wonen
prettig met elkaar, volgens
eigen zeggen en andere
betrokkenen

Scw 3:

Scw 1: 100 uur

SCW 4: 30 u

Ontmoetingsplaats creëren Integrale aanpak met netwerk-
partners om de leefbaarheid in
een onderdeel van de wijk te
vergroten

Bewoners van Diaconesse-
plein wonen prettig met
elkaar, afname klachten bij
coöperatie en politie

Scw 4 : 100 uur Voorzetting 2010

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Bewoners krijgen nieuwe sociale
contacten, buurtbinding,
versterken vrijwilligerswerk

Buurtkamer, ontmoetingsplaats
in de wijk.

in 2010 is de buurtkamer
van start gegaan en
bewoners hebben een
actieve rol

Scw 4 : 150 uur

lagere inzet na
de startfase

Scw 3 : 50 uur

SCW 3: 100 u
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Vraag naar 36 peuterplaatsen
wordt opgevangen door
peuterspeelzaal de Egelantier
Kamp/Heiliglanden

Spaarnwouderbuurt, Burgwal: gemiddelde inzet

Focus kwetsbare Haarlemmers:
Verbinden van bewoners
bewoners elkaar laten ontmoeten in de wijk
Verbinden van professionals
Bewoners op leeftijd en met een beperking ondersteunen in het vinden van de juiste dienstverlening

Focus Betrokken Haarlemmers:
Verbinden van bewoners
Bewoners elkaar laten ontmoeten dmv actieve bijdrage aan contacten in de wijk.

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Vraag van de gemeente is naar 17
peuterplaatsen incl. 3 VVE
doelgroepkinderen

30 peuterplaatsen gerealiseerd
voor kinderen uit omliggende
wijken door samenwerking met
Jenaplanschool.

Algemene bezetting: 90%
Triple P geïnitieerd
Laagdrempelige
opvoedingsondersteuning

1 leider en
groepshulp

extra aandacht
taal door VVE
kennis in te
vliegen

Voorzetting 2010
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Ramplaankwartier, Oosterduin, Houtvaartkwartier, Haarlem Hoog: gemiddelde inzet

Focus Jeugd:
verbinding leggen tussen bewoners onderling.
In samenwerking met speeltuin Overveen een breed aanbod voor kinderen brengen.
Bestrijding overlast dmv ambulant jongerenwerk op wijkniveau i.s.m. partners

Focus Betrokken Haarlemmers:
Verbinden van bewoners
Bewoners elkaar laten ontmoeten dmv actieve bijdrage aan contacten in de wijk.

Focus Haarlemmers met een beperking a.g.v. leeftijd:
verbinding leggen tussen professionals:
In het kader van dienstverlening informatie uitwisseling in het belang van kwetsbare bewoners
Bewoners signaleren in het kader van eenzaamheid.

Omschrijving Output 2010-2011 Indicator Input 2010 Input 2011

Ontmoetingsplaats peuters en hun
ouders; preventie ontwikkelings-
achterstanden

Ramplaankwartier /Zijlweg-Oost
en Oosterduin: 39 reguliere
peuterspeelzaalplaatsen

Houtvaartkwartier 42, inclusief 4
VVE doelgroepkinderen

Peuterspeelzaal

Laagdrempelige
opvoedingsondersteuning
invoering Triple P

90% bezetting 1 psz leidster
1 assistent

Per groep

Voorzetting 2010

Ontmoetingsplaats voor jeugd (en
ouders): versterken van sociaal

Activiteitenaanbod regulier,
vakanties en grote activiteiten in

In het kader van een breed
aanbod buurtgericht

Toezichthouder SCW 3: 60 u
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culturele activiteiten met het
accent op jeugd en hun ouders.

speeltuin Overveen en
Theemsplein Jeugdland.
Versterken samenwerking met
andere speeltuinen en
verbreden van het aanbod.

kinderactiviteiten, zijn
activiteiten gerealiseerd
door vrijwilligers uit de
wijk.

Scw 3: 100 uur.

Bewonersinformatie en dienst-
verlening geven tbv ondersteuning
inwoners met een beperking

Contacten leggen in de buurt dmv
vrijwilligers

Dienstverleningsaanbod
Steunpunt voor Ouderen

vriendschappelijk huisbezoek als
middel voor activering.

Vraaggericht
dienstverleningsaanbod is
toegankelijk

5 vrijwilligers zijn
betrokken bij buurt-
bewoners die behoefte
hebben aan sociale
contacten en activeren
bewoners naar activiteiten
in de buurt.

Scw 2: 150 uur

Scw 3: 150 uur

Voorzetting 2010

Ambulant jongerenwerk Haarlem
Hoog

Contact gelegd, leden van de
groep bekend en jongeren zijn
gemotiveerd om actiever ol te
spelen.

Verslag van
jongerenwerker

JW: 40 u Voorzetting 2010

Verbindingen leggen tussen
bewoners

Goed functioneren van
werkgroep westelijk
tuinbouwgebied

Twee nieuwe leden
geworven voor werkgroep

Opbouwwerk:
85 uur

Geen inzet



Offerte Haarlem Effect 2011

1. Inleiding

Op basis van de opdrachtomschrijving en de focus die de gemeente Haarlem daarin aangeeft, bieden
wij bij deze onze offerte 2011 aan. De wijze waarop Haarlem Effect het welzijnswerk vormt geeft,
sluit aan op de vraag van onze klanten in Haarlem. Welzijnswerk is uiteraard niet altijd, overal en
voor iedereen mogelijk en nodig. Wij richten onze aandacht op:

- Jeugd: met name de kinderen die om verschillende redenen geen gebruik maken van
kinderopvang, sport en muziek in georganiseerd verband.

- Bewoners die met weinig geld rond moeten komen, die door psychische of persoonlijke
beperking meer helpende hand nodig hebben dan anderen.

- Oudere bewoners die willen deelnemen aan dagbesteding om zelfstandig te kunnen blijven
wonen.

- Bewoners die bereid zijn om actief te worden in het vrijwilligerswerk en om sociale projecten
in hun buurt uit te voeren.

2. Visie

Haarlem Effect geeft ondersteuning bij het oplossen van problemen en knelpunten die de
doelgroepen ervaren in het sociale domein en die zij zelf niet kunnen oplossen. Om de vragen vast te
stellen en de achtergronden van die vragen te achterhalen, zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen
of activiteiten nodig. Accommodaties als jongerencentrum Flinty’s, buurtcentra de Tulp,
Binnensteeds en de Til en het steunpunt voor ouderen dienen dat doel. In het project Buuv in het
centrum wordt ook om die reden intensief door ons geïnvesteerd.

Haarlem Effect zoekt altijd naar een integrale aanpak van een probleemsituatie en zoekt altijd eerst
de mensen die een structurele oplossing kunnen bieden. Om een concreet voorbeeld te geven:
werkgroepen van buurtbewoners die meer saamhorigheid, cultuur, groen en veiligheid voor hun
buurt willen realiseren, hebben gebruik gemaakt van opbouwwerk van HE. Met name om hen te
helpen bij de afstemming tussen de verschillende wijkcontractprojecten en bij de coördinatie tussen
de gemeentelijke afdelingen die alle een eigen beleid voeren. Opbouwwerk en de
stadsdeelregisseurs trekken hierin op als tandem, waarbij de inzet van de opbouwwerker erop
gericht is de bewoners echt aan zet te houden.

Integrale aanpak krijgt vorm binnen onze organisatie door signalen uit de wijken en het Sociaal Team
door te spelen naar de verantwoordelijke professional, maar nog vaker met partnerorganisaties met
andere kerntaken op gebied van jeugdgezondheidszorg, zorg en hulpverlening, woonomgeving of
handhaving. Het gaat ons om effectieve verbeteringen waarna mensen weer( zelf) verder kunnen.
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Deze ketenaanpak wordt in de praktijk zeer gewaardeerd omdat mensen ervaren dat serieus
gewerkt wordt aan zaken die voor hen belangrijk zijn.

Het welzijnswerk van Haarlem Effect signaleert problemen bij kinderen, jongeren, buurtbewoners,
specifiek volwassenen en ouderen. Dat doen we door vraaggericht te werken (bijv. wijkcontact-
vrouwen), door de doelgroep op te zoeken (bijv. preventief huisbezoek, huis aan huis bezoeken
Diaconesseplein,) en door een vertrouwensband met doelgroep op de bouwen in het buurthuiswerk,
de peuterspeelzalen en het jongerenwerk.

3. Ouderenwerk

Het gemeentelijk beleid is om Haarlemmers zolang mogelijk te laten wonen op de plek waar zij zelf
voor kiezen. Het doel van ons werk is hierin ondersteuning te bieden door deze groep dagbesteding
aan te bieden om verwaarlozing en vereenzaming te voorkomen. 50 vrijwilligers en 210 ouderen
activiteiten dagbesteding per week.

De basis voor het ouderenwerk rust op vier pijlers:

a. Preventief huisbezoek: in ons werkgebied bezoeken vrijwilligers alle 75-plussers die daarin na een
telefoongesprek instemmen. De wensen en signalen die daaruit voort komen, worden door de
ouderenwerkers opgepakt, er vindt doorverwijzing plaats naar de ouderenadviseurs en de feitelijke
antwoorden worden door O&S verwerkt. Op deze manier vormen deze huisbezoeken de
vraaggerichte basis voor het ouderenwerk.

b. Spreekuren die de ouderenwerkers houden in zorgcentrum De Roos in het Rozenprieel, zullen in
2011 deel worden van Loket Haarlem. In het steunpunt voor ouderen en in wijkcentrum
Binnensteeds kunnen de ouderen ook terecht voor vragen, adviezen en ideeën en daarvan wordt
intensief gebruik gemaakt. Op dringende wens van de gemeente Haarlem (WWGZ) wordt Haarlem
Effect ook loketpartner. Dat levert een aantal voordelen op, zoals profilering van het spreekuur in het
Rozenprieel, maar daardoor worden ook beroepskrachturen ingezet voor de loketbemanning in
andere stadsdelen (Schalkwijk).

c. Activiteitenaanbod: de cursussen, clubs, groepsactiviteiten en eettafels in de accommodaties van
Haarlem Effect zijn voor de ouderen niet alleen een waardevolle dagbesteding als deelnemer, maar
ook als vrijwilliger. De lokale krant, de website en een programmagids informeert over deze
activiteiten.

d. Ouderen die kampen met licht regieverlies vinden in de huiskamers van wijkcentrum Binnensteeds
en het steunpunt een veilige en vertrouwde omgeving om de dag door te brengen. Omdat in 2010
van deze mogelijkheden nog weinig gebruik gemaakt werd door toeleiders (wel zelfmelders) zal in
2011 worden samengewerkt met SHDH. Een wijkdeskundige uit de zorg zal op de groep aanwezig
zijn, zodat ouderen, ook als er meer zorgbehoefte ontstaat, door kunnen naar een andere plek.
Allerlei diensten, zoals vervoersdienst, klussendiensten en vriendschappelijk huisbezoek zijn voor
deze groep beschikbaar tegen een kleine vergoeding.

Het Steunpunt voor Ouderen in de Van Oosten De Bruijnstraat neemt een speciale plaats in binnen
de organisatie. Het beheer van het steunpunt wordt door vrijwilligers verzorgd. Een stichting
Vrienden van het Steunpunt heeft zich jarenlang ingezet voor de nieuwbouw van het pand en



3

verwacht van Haarlem Effect een professionele ondersteuning bij het rendabel exploiteren van het
Steunpunt. In het eerste jaar van de fusie hebben we binnen onze begroting met name gezocht naar
een groter bereik van ouderen, waardoor er minder tijd was om het beheer door de vrijwilligers te
ondersteunen. Voor 2011 is de insteek is om aandacht vanuit het sociaal cultureel werk voor de
doelgroep 6 tot 12 te verschuiven naar het ouderenwerk ten behoeve van de ondersteuning van de
vrijwilligers in het steunpunt. Het vrijetijdsaanbod voor die leeftijd wordt in de wijk steeds meer
door ouders en buurtbewoners georganiseerd die vanuit School in de Wijk coördinatie ondersteuning
krijgen en op die manier ook middelen ter beschikking komen voor die activiteiten.

Specifieke projecten door en voor ouderen

- Het verhalenproject in het Rozenprieel is gestart in 2010 en wordt in 2011 afgerond, waarin 10
buurtbewoners hun levensverhaal componeren en dat opgetekend en getoond wordt onder
regie van Aad Spee. Het gaat ons er om dat men in deze levensfase nieuwe talenten ontdekt en
tentoonspreid om zo bij te dragen aan het eigen empowerment. In 2009 speelde een groep een
toneelstuk dat gebaseerd was op hun levenservaringen. Zo raken anderen geïnspireerd en
worden ouderen beter gewaardeerd door buurtgenoten. Na de afronding van dit project wordt
de koppeling gelegd met www.sprekendemuren.nl zodat de oudere buurtbewoners aan de hand
van hun verhalen ook aansluiting vinden bij anderen. We investeren hiermee in het leggen van
verbindingen tussen groepen die in het Rozenprieel eerder met de rug naar elkaar staan, zodat
het voor alle bewoners een veiliger buurt wordt.

- Huiskamer allochtone vrouwen: Vanuit de vragen aan de wijkcontactvrouw in het Rozenprieel is
een groep ouderen allochtone vrouwen ontstaan, die wekelijks in zorgcentrum de Roos
bijeenkomt. De wijkcontactvrouw organiseert op basis van de thema’s die hen bezighouden en
waarover zij onvoldoende weten. Dit project wordt door Reinaldagroep, Philadelphia en Haarlem
Effect gezamenlijk gedragen, omdat het zorgcentrum in de toekomst ook een woonplek wil zijn
voor de allochtone bewoners van het Rozenprieel. Inmiddels is Haarlem Effect ook door een
zorgcentrum in Schalkwijk benaderd voor de opzet van een dergelijk project. Dit verzoek hebben
wij afgehouden omdat stichting Dock opdrachten in dit werkgebied uitvoert.

- Nieuw: Beweging voor ouderen in 2011 werken we in het Rozenprieel met een groep ouderen
aan een project om dagelijks meer te bewegen. Dit project is in 2010 in voorbereiding gebracht
en wordt gedragen door de ouderen zelf, door Rozenprieel bewoners die iets voor deze groep
willen betekenen en de partnerorganisaties zorgcentrum de Roos, gemeente en woningbouw-
corporaties. Doel is om door meer te bewegen ouderen gezonder en veiliger in hun buurt te
laten wonen.

- Nieuw: de wijkraad Bosch en Vaart dient in 2011 een verzoek in om hen te ondersteunen in het
bereiken van ouderen in hun buurt. De actieve bewoners beogen om die ouderen te bereiken
die mogelijk te maken hebben met eenzaamheid of diensten uit de buurt nodig hebben. Wij
reserveren in onze offerte uren voor professionele ondersteuning.

Totale formatie ouderenwerk : 0,4 leidinggevend, 2 ,3 fte ouderenwerk, 0,5 beheer

http://www.sprekendemuren.nl/
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4. Kwetsbare Haarlemmers

Haarlem Effect biedt kwetsbare Haarlemmers een plek te waar zij zoveel mogelijk mensen
ontmoeten en verbindingen met hen aangaan zodat zij een sterker sociaal netwerk opbouwen en
minder afhankelijk zijn van hulpverlening en zorgvoorzieningen.

Onze benadering is om mensen te stimuleren om zoveel mogelijk te ondernemen en de talenten te
ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Wekelijks maken mensen met een beperking op een psychisch of persoonsgebonden vlak gebruik
van de activiteiten in de buurthuizen de Tulp en Binnensteeds. De groep activiteiten worden
begeleid door een gespecialiseerde activiteitenbegeleidster en worden in samenspraak met
vrijwilligers georganiseerd. 5 dagen per week zijn er activiteiten waar mensen zonder indicatie aan
meedoen. De eigen bijdrage vormt nooit een drempel voor deelname, omdat rekening gehouden
wordt met de individuele inkomenssituatie. Onze bezoekers hebben vaak weinig inkomen en hoge
zorgkosten, die in 2011 relatief zullen stijgen.

Nieuw in 2011 is de gezamenlijke aanpak van Haarlem Effect en InGeest afdeling Dagbesteding en
Arbeid voor de Haarlemse cliënten die niet meer in aanmerking komen voor een AWBZ indicatie op
begeleidende ondersteuning. Beide organisaties ontwikkelen een pilot in buurtcentrum de Tulp,
Rozenprieel. Indien wij erin slagen om cliënten naar tevredenheid gebruik te laten maken van
groepsarrangementen in de Tulp, kan deze methodiek ook in andere buurthuizen ingevoerd worden.

Specifieke aanpak Diaconesseplein

Een voormalig lid van de wijkraad Koninginnebuurt vraagt al jarenlang aandacht voor de
toenemende verwaarlozing in en rondom de wooncomplexen van Ymere aan het Diaconesseplein,
alwaar bewoners met een psychische beperking , zelfstandig wonen. Hoewel bewoners individuele
begeleiding krijgen van Geestgronden, is er behoefte om de bewoners te activeren en te
ondersteunen om de sociale omgeving te verbeteren. De wijkagent, de wijkraad, Ymere, de
gemeente en Haarlem Effect hebben dit traject samen ingezet. Vanuit het prestatieplan zijn in 2010
uren ingezet en de wijkraad heeft vanuit eigen potjes opbouwwerk uren betaald. In 2011 zetten wij
opnieuw uren in voor de trekkersgroep en worden begeleidingsuren voor de bewoners
activiteitengroep gedekt uit regie-in-de-wijkmiddelen. Ymere heeft het woningonderhoud
geprioriteerd en ook de buitenruimte opgeknapt. Op deze wijze gaan sociale en fysieke zorg hand-in-
hand en worden bewoners serieus genomen.

Formatie: 0,4 leidinggevend, 1 fte scw, vakkrachten, 1 fte beheer (ID)

5. Wijkgericht welzijn

De doelstelling is te zorgen voor buurten waar mensen graag wonen, waar eenzaamheid van
inwoners wordt tegengegaan en waar professionals een gezicht hebben.

5.1 Speeltuinen
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In de stadsdelen west en in het centrum zijn de speeltuinen een geliefde plek waar buurtbewoners
zich over ontfermen. De speeltuinverenigingen zorgen in Floragaarde (Oosten de Bruijnstraat),
Overveen (Croesenstraat) en Jeugdland (Theemsplein) dat de buurt betrokken is bij de speeltuin,
dat er activiteiten voor kinderen plaatsvinden en dat buurtbewoners gebruik kunnen maken van een
speeltuingebouw voor gezellige activiteiten. De speeltuinen Paradijsje (centrum) en Klarenhof
(Brouwersplein) worden op dit moment zonder formele vereniging maar wel met vrijwilligers
bestuurd. Haarlem Effect is de werkgever van de toezichthouders die in de meeste gevallen ook
kinderactiviteiten organiseren. Haarlem Effect draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid en
onderhoud van de speeltuin, dat betekent maandelijkse inspectie van de speeltoestellen, onderhoud
en vervanging waar nodig. In 2010 is het grootste achterstallig onderhoud ingehaald en is een
investeringsplan gemaakt . Haarlem Effect heeft daarmee de volledige verantwoordelijkheid
genomen om de veiligheid in de speeltuinen ook in de toekomst te garanderen.

Inzet personeel: 5 toezichthouders (waarvan 2 ID banen) en 12 u p/w coördinator kinderwerk

Speeltuin Klarenhof: Deze speeltuin is onderdeel van het Brouwersplein, één van de pleinen in de
Leidsebuurt die heringericht worden op basis van het wijkcontract uit 2007. In 2010 zijn
werkgroepen actief geweest met de volledige herinrichting van de verwaarloosde speeltuin. Eind
maart 2011 zal de hernieuwde speeltuin geopend worden. Ondertussen werken buurtbewoners met
HE als projectleider aan het plan voor hernieuwde inrichting en gebruik van het speeltuingebouw.
Teneinde de overlast van jongeren terug te brengen, heeft de jongerenwerker veel aandacht
gegeven aan de jongeren in deze buurt. Gezien de daling van het aantal meldingen in 2010 heeft dat
een goed resultaat gehad. In 2011 zullen we inzetten op de tieners die ook een ontmoetingruimte
op het Brouwersplein behoeven, zodat de overlast op en rond het plein in de toekomst ook beperkt
blijft.

Inzet 2011: 6 u p/week ambulant jongerenwerk, projectleider herinrichting speeltuin 4 u /week,
coördinatie/afstemming met bewonerswerkgroepen.

5.2 Rozenprieel

In het Rozenprieel is Haarlem Effect op verschillende manieren betrokken bij het proces omin beter
leefklimaat te creëren in deze aandachtwijk. Op verschillende onderdelen van het prestatieplan is al
genoemd (of wordt nog genoemd) de speelgroep voor de allerkleinste kinderen en hun ouders
samen met wijkverpleegkundige, de peuterspeelzaal , de zorg en naschoolse activiteiten in
samenwerking met school en kinderopvang, het wekelijkse en vakantieprogramma voor ca. 40
kinderen en tieners die niet van andere opvang of aanbod gebruik maakt, en de inzet om
vereenzaming van ouderen tegen te gaan.

Onder de noemer wijkgerichte welzijn met als doel het maken van verbindingen tussen
buurtbewoners onderling om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren de volgende inzet:

Wijkcontracten: de twee projecten die onder deze noemer in 2008 door een projecttrekker van
Haarlem Effect zijn gestart, zijn beide op geheel eigen wijze succesvol gedragen en uitgevoerd door
bewoners. De werkgroep Groen in de Wijk is door actieve wijkbewoners succesvol uitgevoerd als het
“geheime Groene Genootschap in de Roos”. Een ervaren opbouwwerker heeft hen ondersteund
door de groep goed bij elkaar te houden en op de juiste momenten op de juiste plaats (bij gemeente
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of woningbouwcorporatie) te interveniëren zodat het genootschap zo succesvol mogelijk kon zijn
met de adoptie van plantenbakken en acties ter promotie van geveltuinen en drijftuinen. In 2011
reserveren wij 2 uur per week voor het geval het genootschap verder wil als zelfbeheer groep en
daarbij ondersteuning van HE vraagt. Dat is zeker niet genoeg, maar andere middelen moeten dan
gezocht worden.

De werkgroep Kunst en Cultuur is er in geslaagd bij de uitvoering van de plannen veel
buurtbewoners te betrekken. De wijkwandeling en het project Sprekende Muren zijn aansprekende
projecten geworden . In 2011 zal de werkgroep minder uitvoeringsgerichte ambities hebben en
overgaan in een stuurgroep. Haarlem Effect neemt dan meer de uitvoerende verantwoordelijkheid
over voor Sprekende Muren en alle subprojecten die daaruit voort komen, ook voor het verkrijgen
van fondsen. www.sprekendemuren.nl

De tuin van Jonker : De projecttrekker van dit project is Ymere. De inzet vanuit de buurt voor het
gebruik van deze plek bestaat al zeker 4 jaar. In 2011 zal de buurtopbouwwerker van HE het proces
weer ondersteunen om zo veel mogelijk functies van de tuin aan zoveel mogelijk verschillende
buurtbewoners beschikbaar te stellen.

Inzet manager wijkgericht welzijn voor Sprekende Muren 100 u, Groen in de Wijk 100 u, SCW 50 u.

5.3 Centrum

Buuv in het centrum: In 2010 heeft Haarlem Effect vanuit het prestatieplan veel beroepsmatige
ondersteuning geboden aan de start van dit project. De regie ligt bij de gemeente Haarlem. Onze
missie is om mensen in de wijken vanuit hun kracht met elkaar te verbinden. De marktplaats zorgruil
Buuv is een belangrijk project om dat te bereiken. Vanaf januari start een sociaal makelaar voor het
centrum. Haarlem Effect blijft ook in 2011 tijd reserveren voor de taakgroep en de stuurgroep die op
korte termijn met voorstellen hoort te komen om Buuv, indien succesvol, structureel te kunnen
maken.

Binnensteeds: dit wijkcentrum wordt door stichting Sint Jacobs Godhuizen verbouwd en geschikt
gemaakt voor gebruik door het wijkcentrum, Stem in de Stad en een project begeleid wonen. Onze
insteek is om van Binnensteeds wederom een laagdrempelige plek te maken waar buurtbewoners
met verschillende achtergronden voor verschillende doeleinden binnen komen. Het is ook een goed
inlooppunt voor Buuv.

2011: manager maatschappelijke participatie 10 u p/w activiteitenbegeleider 18 u p/w, beheerder 36
u p/w (ID-baan)

5.4 Buurtgericht kinderwerk

In alle wijken worden inmiddels vrije tijd activiteiten aangeboden door commerciële aanbieders van
kinderopvang. Tot voor kort maakten vooral kinderen van de hoger opgeleide bewoners, vaak twee
of anderhalf verdieners hier gebruik van. Sinds 2010 is Kinderopvang OpStoom ook gestart met
naschoolse activiteiten in een wijk als het Rozenprieel, waar van oudsher de kinderen uit het hart van
de wijk gebruik maken van het kinderwerk in de Tulp. Onze verwachting en inzet is dat kinderen uit

http://www.sprekendemuren.nl/
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de wijk in toenemende mate aan deze activiteiten deelnemen vanuit het School in de Wijk concept.
Activiteiten op hetzelfde tijdstip op school en in het buurthuis zullen dan voorkomen worden. Echter,
de kinderopvang zal daartoe het vertrouwen moeten opbouwen zodat de ca. 40 kinderen van de
families uit het hart van het Rozenprieel willen meedoen.

In de schoolvakanties en op de woensdagmiddagen worden in de buurthuizen de Til en de Tulp en in
de speeltuinen kinderactiviteiten uitgevoerd, omdat dit voorziet in een behoefte van de wijk. De
activiteiten, vanuit onze pedagogische visie Triple P, dragen bij aan een gezond klimaat om op te
groeien, soms als vervanging van wat thuis niet geboden kan worden. Professionele krachten zijn
verantwoordelijk; vrijwilligers en stagiaires willen graag heel veel doen.

Vertrouwde en professionele mensen in de speeltuin en het buurthuis houden goed contact met de
jeugd uit het Rozenprieel en de Leidsebuurt en kunnen ook signalen oppakken als het met een kind
niet goed gaat. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen terecht in het stedelijk jongerencentrum Flinty’s.

Ook in 2011 zullen op al deze plekken met veel vrijwilligers activiteiten en kinderfeesten
georganiseerd worden, waaronder ook straatspeeldag, Roefelen en beroepsstages op de
woensdagmiddag voor kinderen van de basisscholen in zuidwest.

In 2011: 24 u Rozenprieel, 18 u tieners Rozenprieel, 26 u West,

5.5 Bewonersondersteuning stadsdeeluitvoeringsprojecten

In West bestaat tot medio 2011 nog de mogelijkheid om expertise in te zetten op gebied van wonen,
verkeer en ruimtelijke ordening . Met name de werkgroep westelijk tuinbouwgebied maakte in 2010
hiervan gebruik. HE bouwt deze functie af. Wel blijft het onze kerntaak om bewonersondersteuning
aan te bieden op basis van wensen en opdrachten van wijkraden of bewonersgroepen die deze inzet
dan ook financieren.

In vrijwel alle buurten heeft HE laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zoals een speeltuin of een
buurthuis en hebben wijkraden en bewonersgroepen de mogelijkheid om vragen te stellen en
voorstellen te doen aan HE. Dat geldt niet voor de wijken Garenkokerskwartier en in zekere zin ook
voor de wijken in het centrum. In het prestatieplan worden voor het Garenkokerskwartier een
aantal uren gereserveerd die op verzoek van de wijkraad ingezet kunnen worden voor
ondersteuning bij het opzetten van een sociale activiteit die voortkomt uit de enquête die de
wijkraad onder de inwoners heeft afgenomen.

Gereserveerd: 50 u manager wijkgericht welzijn

5.6 Specifieke projecten

Ontmoeting in de buurt: In 2010 heeft HE in de Burgwal en in de Koninginnebuurt een proces in
gang gezet waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten op een wijze die bij de buurt past en die er
aan bijdraagt dat mensen van onbekenden tot vertrouwde gezichten worden aan wie je makkelijker
iets kunt vragen of aanbieden.

In beide buurten zal ook in 2011 ondersteuning geboden worden. Er wordt geen ruimte gehuurd;
mensen maken gebruik van bestaande plekken in de wijk. In de Burgwal is in het Rosenstock
Huessyhuis een wekelijkse koffieochtend met een gastspreker en in de Koninginnebuurt biedt
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Stichting de Baan elke maand ruimte voor een buurtmaaltijd en is deze locatie het vertrek en
aankomstpunt van de wijkwandeling.

50 uur per wijk om de vrijwilligers te ondersteunen en de continuïteit te waarborgen.

Speelgroepen in de wijk: In de Leidsebuurt en in het Rozenprieel kunnen ouders van kinderen onder
2 jaar naar een speelgroep komen, waar ze contact kunnen leggen met andere jonge ouders uit de
wijk opdoen, informatie kunnen krijgen over voorzieningen voor hun kinderen en vragen kunnen
stellen aan de wijkverpleegkundige. In beide buurten gaan wekelijks tussen 10 en 20 ouders met hun
dreumesen naar de groep. De Speel-o-theek leent drie keer per week speelgoed uit in buurtcentrum
de Til en wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd en beheerd. Zo’n 100 gezinnen zijn lid van de
SOT.

School in de Wijk (financiering coördinator uit SidW middelen): Door de kernpartners worden
jaarlijks werkplannen gemaakt die bijdragen aan sluitende voorzieningen in de wijk voor de jeugd die
daar woont. De coördinatie wordt door HE verzorgd. Langzamerhand zien we in de wijken in Zuid
west en Oost meer onderlinge afstemming tussen welzijn, onderwijs, sport en kinderopvang. Alle
buurtgerichte kinderactiviteiten, ook die van HE en de speeltuinen, sorteren op deze manier ook
meer effect omdat de activiteiten minder op zich zelfstaand en vrijblijvend georganiseerd worden.

40 uur scw hele jaar

6. Jongerenwerk

Volgens onderzoek door Jaap Noorda voor de gemeente Haarlem maakt ongeveer 10 % van de
Haarlemse jongeren tussen 13 en 18 gebruik van het jongerenwerk, waarbij ze leren om
verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten en een leuke ontmoetingsplek hebben zonder de
omgeving structureel te hinderen.
De doelstelling van het jongerenwerk van HE is om talenten van jongeren te ontwikkelen en
jongeren een eigen plek te bieden. De jongeren die graag gebruik maken Flinty’s (centrum: 6
dagdelen per week), van Delftwijk City (Delftwijk: 6 dagdelen per week) de Til (Leidsebuurt: 2
avonden per week) en de Tulp (Rozenprieel: 3 dagdelen per week) doen dat in plaats van
rondhangen in openbare plekken. Natuurlijk zoeken jongeren elkaar buiten de openingstijden ook
op pleinen en landjes op, maar de hinder voor buurtbewoners neemt aanzienlijk af als jongeren
serieus genomen worden en een eigen plek hebben.

Naast inloopactiviteiten richten de jongerenwerkers zich ook op het coachen van het
zelforganiserend vermogen. Jongeren worden begeleid met als doel dat jongeren van verschillende
subculturen elkaar respecteren en in specifieke projecten (zie onder) met elkaar samen werken.
Daarnaast verzorgen de jongerenwerkers voorlichting op gebied van drugs en alcohol en andere
thema’s die jongeren bezig houden. Jaarlijks voeren 20 vrijwilligers en 5-10 stagiaires taken uit die
aansluiten op hun interesse of toekomstig vakgebied (muziek, geluidstechniek, film en fotografie,
sport) en krijgen begeleiding van de jongerenwerkers.

Delftwijk City is een ontmoetingsplaats voor tieners/jongeren uit de wijk Delftwijk/Waterbuurt met
als doel meer groepen te bereiken en tot een betere sociale samenhang in de wijk te komen. HE
past daar een wijkgerichte aanpak toe, waardoor bewoners zich betrokken voelen bij het
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jongerencentrum en eventuele klachten en voorstellen rechtstreeks bij de jongerenwerkers
neerleggen.

6.1 Specifieke projecten

Haarlemmerhout festival: In juni 2011 doet HE voor de vierde keer mee aan dit festival. De
programmering van de Houtnacht wordt door Flinty’s medewerkers gedaan en in de organisatie
wordt intensief samengewerkt met Multiplex. In de voorbereidingen, die ruim 9 maanden voor het
evenement starten, zijn jongeren van de diverse jongerencentra betrokken. Het toewerken naar een
evenement loopt als een rode draad door de activiteiten van het jongerencentrum.

Luilak: In 2011 voert HE samen met andere organisaties een programma uit tijdens Luilak met als
doel dat er die avond en nacht voldoende mogelijkheden voor jongeren zijn om actief aan deel te
nemen. Dit programma wordt aangeboden op verzoek van de politie, zodat die goed in staat is om
die nacht de orde te handhaven.

Vrijdagavond: Jongeren tussen 13 en 18 jaar mogen in Haarlem geen of weinig uitgaans-
gelegenheden bezoeken. Zij kunnen op 47 vrijdagavonden van het jaar terecht in jongerencentrum
Flinty’s. Wekelijks zijn dat tussen de 100 en 200 jongeren. De programmering geschiedt door
vrijwilligers, evenals het toezicht bij de entree. Ook draaien vrijwilligers bardiensten (waarvoor zij
een training volgen), ondersteunen zij bij probleemsituaties (de kernvrijwilligers doen jaarlijks een
BHV training) en maken schoon na afloop. Op deze avonden zet HE drie jongerenwerkers in, die zorg
dragen dat iedereen zijn taak goed kan doen en de verhoudingen tussen de bezoekers goed blijven.
Sinds 2010 hebben we ook een gericht programma met jongeren die deel uitmaken van
hindergevende groepen en hun eigen plek in Flinty’s hebben. Iets dat goed uitpakt maar wel veel
begeleiding behoeft.

6.2 Jongerentoezichtteam (financiering door afdeling Veiligheid)

Met ingang van 1 januari starten jongeren die niet meer naar school gaan en geen vast werk hebben
met een opleiding tot medewerker Veiligheid. Alpha Security en HE dragen zorg voor opleiding en
training. Onderdeel hiervan zijn de sociale vaardigheidstrainingen die in 2010 zijn ontwikkeld door
jongerenwerkers van Flinty’s.

6.3 Ambulant jongerenwerk

De jongerenwerkers werken samen met StreetCornerWork indien contact gezocht moet worden met
groepen of individuele jongeren die hinder of overlast veroorzaken. De taak van de jongerenwerker
is om de jongeren te stimuleren gebruik te maken van het accommodatiegebonden jongerenwerk.
In de Leidsebuurt en omliggende buurten in West heeft een jongerenwerker een specifieke taak om
jongeren op diverse plekken op te zoeken, contact te leggen en een vorm van begeleiding te bieden.
Uit de rapportages van het Jeugdgroepenoverleg blijkt dat de overlast in dit stadsdeel in 2009 en
2010 door deze aanpak drastisch is gedaald.

Jongerenwerk formatie binnen basisbudget: 28 u p/w management, 64 u p/w uitvoerend, 18 u p/w
beheer Flinty’s, 6 u p/w ambulant ZW.
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7. Peuterspeelzalen

In de stadsdelen centrum, zuid en west is HE verantwoordelijk voor 8 peuterspeelzalen. Deze kennen
alleen een ochtendopenstelling. De groepsgrootte is, afhankelijk van de capaciteit van de zaal,
tussen 12 en 15 peuters. Op elke zaal werkt een gediplomeerde leid(st)er met een groepsassistent.
Op de drie VVE zalen staan 2 gediplomeerde leidsters omdat de verordening dat eist.

De peuterleiding voert haar programma uit aan de hand van pedagogische richtlijnen en per zaal is
er een uitgewerkt werkplan. Elke zaal heeft een bepaalde eigenheid en identiteit die met name door
de specifieke talenten en interesses van de leiding wordt bepaald en die aansluit bij de behoeften en
interesses van de kinderpopulatie in de wijk waar de peuterspeelzaal gevestigd is.

De twee peuterspeelzalen die zijn gehuisvest in een schoolgebouw, zijn de enige twee zalen die
onvoldoende vloeroppervlakte hebben om 15 peuters te laten spelen. De huur en gebruikerstarieven
van deze zalen worden m.i.v. 1 januari 2011 met gemiddeld 50 % verhoogd. Dit betekent een forse
stijging van de kostprijs per peuterplaats. Deze extra kosten (€ 7.000 op jaarbasis) moeten binnen de
eigen bedrijfsvoering worden opgevangen.

De ouderbijdragen zijn met 2% verhoogd en uitgebreid met twee inkomensgroepen waardoor
ouders met een gezinsinkomen vanaf ca. € 65.000 een hogere bijdrage gaan betalen. Door de
invoering van de wet OKE wordt voor de VVE zalen vanaf 1 januari de inkomensafhankelijke tabel
gebruikt die ook in de kinderopvang geldt.

Voor 2011 liggen de verwachte bezettingen van alle zalen conform 2010 tussen 90 en 94%.

De kostprijs per peuterplaats bedraagt in 2011 € 1916 euro, de ouderbijdrage gemiddeld € 565 en
het subsidieverzoek € 1.351 per peuterplaats.

Vraag en aanbod van peuterplaatsen per wijk worden in de bijlage beschreven. In totaal biedt HE
303 peuterplaatsen.

8. Stedelijke projecten

8.1 Linkin Pin welzijn –CJG

In 2009 en 2010 heeft HE met financiering uit de doeluitkering Centra Jeugd en Gezin deskundigheid
ingezet om de CJG in Haarlem Oost en Schalkwijk te linken aan de moeilijk bereikbare doelgroepen in
de wijken. Samen met de allochtone zelforganisaties, de Opstapprogramma’s (Dock),
peuterspeelzalen en de wijkcontactvrouwen zullen in 2011 meer doelgroep gezinnen over de
drempel komen bij voorzieningen in de wijken.

Daarnaast wordt gezorgd dat de operationele CJG medewerkers meer instrumenten in handen
hebben om doelgroepen beter te kunnen helpen door het geven van informatie over culturele
achtergronden en adviezen specifiek voor deze doelgroepen.

In 2011 krijgen de operationele teams van vier CJG’s ondersteuning van HE.
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HE ontwikkelt en draagt zorg voor het uitvoeren van twee thema’s op gebied van opvoeden en
opgroeien in alle CJG’s en bereikt daarbij de lastig te bereiken doelgroepen in samenwerking met
migranten zelforganisaties.

Directe samenwerking tussen jongerenwerk en CJG komt in 2011 tot stand in Delftwijk waar medio
dat jaar in een multifunctioneel gebouw wordt samengewerkt.

Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen wat de mogelijkheden en (investerings)kosten zijn van een
gezamenlijke huisvesting van CJG Zuidwest en buurtcentrum de Til.

De redactieraad centrum voor jeugd en gezin wordt gecoördineerd door de stadsbibliotheek. HE
heeft hierin de afgelopen drie jaar zitting gehad en meegewerkt aan de ontwikkeling van de website
en andere uitingen. Vanaf 2011 neemt Dock namens het welzijnswerk zitting in de redactieraad.

8.2 Wijkcontactvrouwen

De stuurgroep Wijkcontactvrouwen wordt voorgezeten door HE en bestaat verder uit de gemeente
(inburgering), Kontext (coördinator loket Haarlem), Dock (Moedercentrum), Migranten-
zelforganisatie (Zohor). De wijkcontactvrouwen werken vraaggericht en het aantal vragen die zij
krijgen stijgt elk jaar. In 2010 meer dan 500 vragen. Een klein deel is afkomstig van vrouwen die niet
in staat zijn om zelfstandig te functioneren en die gebaat zijn bij een vertrouwenspersoon die hen
helpt met de juiste doorverwijzingen. Het grootste deel van de vrouwen die bij de wijkcontact-
vrouwen aankloppen, ontwikkelt zich wel en wordt zelfstandiger. De samenwerking met Kontext
heeft veel verbetering gebracht in de effectiviteit van de hulpverlening.

In 2011 kan dit project nog op dezelfde manier uitgevoerd worden.

8.3 KinderUniversiteit Haarlem

De uitvoering van dit project wordt door HE verzorgd in opdracht van het bestuur van de stichting
KinderUniversiteit Haarlem. HE levert de coördinator (financiering uit sponsoring bedrijfsleven) en
faciliteert het project met administratie, communicatie, fondaanvragen etc. (financiering uit
prestatieplan).

42 kinderen van 12 verschillende basisscholen, vooral uit Haarlem Oost en Schalkwijk, volgen 3 jaar
lang leuke educatieve programma’s op zondag. Gastdocenten van ongeveer 50 Haarlemse bedrijven
en organisaties leveren een bijdrage aan het programma en 15 vrijwilligers zetten zich op zondag in
als begeleider van de groepen. In 2010 won de KinderUniversiteit de Haarlemse Kenau Hasselaer
Prijs voor succesvolle projecten op gebied van emancipatie.

Inzet HE: 4 u per week.

Veronique de kwant
Haarlem Effect
24 november 2010


