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1. Inleiding
In juni 2012 heeft de raad de kaderstellende nota ‘Samen voor elkaar, transitie sociaal domein’

vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de herinrichting van het sociaal domein in Haar-

lem. 

In het afgelopen jaar hebben we het bestaande beleid binnen het sociaal domein uitgevoerd,

de decentralisaties verder voorbereid én conclusies getrokken uit de ervaringen binnen de prak-

tijkwerkplaatsen. Dit informatiedocument bevat een terugblik op het jaar 2012 waarin de

 resultaten van de praktijkwerkplaatsen en de voorbereiding op de decentralisaties centraal staan.

We zijn in 2011/2012 gestart met de praktijkwerkplaatsen: experimenteerplaatsen om innova-

ties te onderzoeken die mede antwoord moeten geven op de opgaven binnen het sociaal do-

mein: dienstverlening verbeteren, kwaliteit blijven bieden voor de burger en dat in de context

van afnemende middelen. 

Deze zeven praktijkwerkplaatsen zijn:

1. signalering

2. faciliteren en stimuleren vrijwillige inzet en mantelzorg 

3. hulp bij het huishouden

4. informatievoorziening

5. wijkcoaches Boerhaavewijk

6. wonen, welzijn en zorg

7. wijkservice

Het afgelopen jaar is samen met vele partners uit de stad hard gewerkt aan verdere uitvoering

van de praktijkwerkplaatsen en zijn stappen gezet om de decentralisaties voor te bereiden. 

De Participatiewet wordt per 1 januari 2014 ingevoerd. De decentralisaties AWBZ en jeugd gaan

in per 2015. Verder is in 2012 gekeken naar het proces van toegang en toeleiding. 

Op basis van de resultaten en ervaringen uit deze periode concluderen we dat de echte winst

voor de burger en (naar alle waarschijnlijkheid) voor beheersing van kosten en het invullen van

de bezuinigingstaakstellingen gevonden wordt in een fundamentele herinrichting van de soci-

ale infrastructuur. Voor de onderdelen van deze infrastructuur worden nieuwe uitvoeringsclus-

ters gevormd, waarbij samenhang in de dienstverlening aan de burger uitgangspunt is. 

Managementsamenvatting
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2.1. Praktijkwerkplaats Signalering
Goede signalering en opvolging zijn van grote betekenis om erger te voorkomen (preventie).

Signalering op zichzelf is niet nieuw. Gemeente en partners realiseren zich wel steeds meer

dat de winst van preventie groot is. Goede signalering zorgt voor sneller handelen. Bij het zoe-

ken naar oplossingen staat het vertrekpunt van de burger centraal. Dit houdt in dat er eerst naar

oplossingen in het eigen netwerk gezocht wordt. Dit maakt de interventie gerichter en adequater

waardoor het risico op escalatie afneemt en er uiteindelijk erger wordt voorkomen, zowel fi-

nancieel als qua welbevinden.

Binnen de praktijkwerkplaats zijn de volgende zaken gerealiseerd: 

• Inventarisatie van de huidige gang van zaken.

• Voorstel voor een plan van aanpak voor het vervolg

Het plan van aanpak om met partners uit het veld de signaleringsfunctie te verbeteren

is gericht op de keten van bewustwording, via melding en ontvangst, opvolging en tot

slot terugkoppeling en nazorg. De fasen van het signaleringsproces zijn:

– bewustwording

– melding en ontvangst

– opvolging

– terugkoppeling en nazorg.

Ten aanzien van de praktijkwerkplaats kunnen we de volgende conclusies trekken:

1. Signalering heeft een belangrijke preventieve functie. Burgers en professionals moeten

zich meer bewust zijn van het belang van signaleren. In diverse acties, de stadsbrede

communicatie-uitingen, bijeenkomsten en op andere wijzen zorgen wij ervoor dat pro-

fessionals en burgers meer hun verantwoordelijkheid nemen voor het doorgeven van

signalen.

2. Het systeem van signalering kan worden verbeterd. Dan gaat het over melding (waar

kan ik met mijn signaal terecht?) en over opvolging (wat gebeurt er met het signaal en

hoe wordt hierover teruggekoppeld?).

3. De melding en opvolging worden in het eerste kwartaal 2013 verder uitgewerkt, met

partners uit het veld, met daarin de volgende aandachtsgebieden: 

a. multiproblematiek 

b. maatschappelijke en sociale participatie

c. werk en inkomen

d. opvoeden en opgroeien

e. wonen

f. fysieke gezondheid

g. geestelijke gezondheid.

2. Resultaten praktijkwerkplaatsen
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2.2. Praktijkwerkplaats Faciliteren en stimuleren vrijwillige
inzet en mantelzorg

Afnemende middelen en een toename van hulpvragen vraagt om vernieuwing van de bestaande

ondersteuningsstructuur. Wij willen het mogelijk maken dat burgers een bijdrage leveren voor

anderen in de stad zodat het aanbod van zorg en ondersteuning, ook bij afnemende middelen,

zo goed mogelijk georganiseerd blijft. De focus ligt hierbij op: 

• vrijwillige inzet op het terrein van welzijn, zorg en hulp, inclusief schuldproblematiek en

re-integratie

• zelfstandig wonende Haarlemmers 

We werken aan een cultuur in onze stad waarin het vragen én aanbieden van informele hulp

nog vanzelfsprekender wordt. Dat betekent onder meer een structurele verschuiving van min-

der professionele naar meer vrijwillige inzet. Enerzijds vraagt dat een gewijzigde ‘mindset’ van

professionals en inwoners, anderzijds vereist dat een grotere en (nog) deskundigere inzet van

vrijwilligers. De uitwerking van de thema’s (professionals en vrijwilligers werken in elkaars ver-

lengde, centrale ingang en doorverwijzingsfunctie, ontmoeting, mantelzorg, randvoorwaar-

den) dragen daaraan bij. De afgelopen jaren is in Haarlem al veel geïnvesteerd in het verster-

ken van het vrijwilligerswerk en van mantelzorg. Dat is de basis waarop we verder bouwen in

de uitwerking van thema’s die specifiek aandacht vragen. 

Binnen de praktijkwerkplaats zijn de volgende zaken gerealiseerd: 

• gezamenlijk vertrekpunt en focus van gemeente en maatschappelijke partners

• plan van aanpak ‘Professionals en vrijwilligers werken in elkaars verlengde’

• plan van aanpak ‘Centrale ingang en doorverwijzingsfunctie voor vrijwillige inzet’

• eerste stap gezet om te komen tot een gedragen beeld BUUV als voorwaarde voor

verdere ‘verankering en uitbreiding van BUUV in de stad’

• plan van aanpak Mantelzorg

• gedeeld beeld over kansen voor vergroten van vrijwillige inzet. 

Ten aanzien van de praktijkwerkplaats trekken we de volgende conclusies:

a. Het verbinden van vrijwillige inzet aan professionele inzet is belangrijk voor de transitie

in het sociaal domein. Wij starten als eerste met vormen van zorg en hulp waar de ge-

meente verantwoordelijk voor is of wordt, te weten bij:

– maatschappelijke dienstverlening door Kontext

– schulddienstverlening door Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– AWBZ-begeleiding door de desbetreffende aanbieders

– jeugdzorg door de CJG ‘s

– hulp bij het huishouden door zorgaanbieders.

b. Het is noodzakelijk om vrijwillige inzet te blijven bevorderen. Daarbij is het realiseren

van een ‘centrale ingang en doorverwijzingsfunctie’ voor vrijwillige inzet, het creëren

van een gezamenlijk ‘sterk vrijwilligers merk’ in Haarlem en een permanente voorlich-

tingscampagne een succesfactor. 

c. Met het toenemende belang dat vrijwilligers in Haarlem voor het aanbod van onder-

steuning en zorg leveren, is het van belang dat BUUV in 2013 goed wordt ingebed bij

de maatschappelijke partners zodat de uitbreiding naar de hele stad goed verloopt.

Streven is dat BUUV uiterlijk 1 januari 2014 aan de stad wordt overgedragen. Het is

noodzakelijk om mantelzorgondersteuning verder te bevorderen. Daarvoor is de be-

schikbaarheid van voldoende laagdrempelige en beschikbare respijtvoorzieningen

randvoorwaardelijk, evenals het bieden van continue voorlichting en informatievoorzie-

ning. 
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d. De gemeente moet de ontwikkeling van ontmoetingsvormen voor Haarlemmers stimu-

leren en optimaal benutten zodat informele zorg tot stand kan komen en vraag- en

aanbodverlegenheid afneemt. 

2.3. Praktijkwerkplaats Hulp bij het Huishouden 
Deze praktijkwerkplaats onderzoekt nieuwe mogelijkheden om hulp bij het huishouden vorm

te geven. Daarbij moet inzicht ontstaan in de praktische en financiële haalbaarheid van het fa-

ciliteren van een algemene infrastructuur voor hulp bij het huishouden, het vinden van een goed-

koper alternatief voor categorie 11 en de aansluiting met buurtdiensten. De nieuwe aanbeste-

dingsronde voor hulp bij het huishouden is uitgesteld om de nieuwe aanpak te kunnen

ontwikkelen. Het Regeerakkoord leidt tot ingrijpende wijzigingen. Het kabinet Rutte II heeft aan-

gekondigd dat alleen mensen die echt hulp bij het huishouden nodig hebben en het niet zelf

kunnen betalen nog aanspraak kunnen maken op deze voorziening.

Er is onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van hulp bij het huishouden. Hierbij hebben

we gekeken naar voorbeelden van andere gemeenten. Diverse gemeenten geven op verschil-

lende manieren invulling aan de hulp bij het huishouden. De verschillen uiten zich in:

• de wijze waarop de hulp bij het huishouden wordt georganiseerd: als collectieve, alge-

mene of individuele voorziening

• de wijze waarop toegang wordt verleend: met of zonder inkomenstoets

• de wijze waarop een eigen bijdrage van burgers wordt gevraagd: maximaal of een vari-

atie 

• de wijze waarop de normering van het aantal uren tot stand komt voor het uitvoeren

van de dienstverlening. 

Verder zijn de mogelijke opties onderzocht voor invulling van het opdrachtgeverschap. 

Tot slot is er een pilot uitgevoerd waarbij onderzocht is of uitkeringsgerechtigden ingezet kun-

nen worden voor het leveren van hulp bij het huishouden, deze pilot heeft ertoe geleid dat ze-

ven mensen een dienstverband bij de ViVa! Zorggroep kregen. Een pilot om te onderzoeken

of hulp bij het huishouden op een andere manier kan worden georganiseerd is in voorbereiding.

Hierbij is het om de kosten te beperken terwijl compensatie aan de burgers voor hun beper-

king wel geboden blijft. 

We kunnen de volgende conclusies trekken uit de praktijkwerkplaats:

1. Het Regeerakkoord leidt ertoe dat huishoudelijke hulp in de huidige vorm verdwijnt per

2015. De huidige raamovereenkomst eindigt op 30 september 2013. Wij zullen gezien

de relatief korte periode die er dan nog is tot 1 januari 2015 vanuit het oogpunt van ef-

ficiëntie, de huishoudelijke hulp in de huidige vorm tot dan zo veel mogelijk continue-

ren. 

2. De wijzigingen per 2015 maken het noodzakelijk te komen tot nieuwe vormen van

huishoudelijke hulp en deze te koppelen aan andere vormen van ondersteuning

(AWBZ) die binnen het gemeentelijk sociaal domein gaan vallen. Het betreft zowel de-

len van de (individuele) begeleiding als de persoonlijke verzorging. 

3. We werken samen met partners een uniforme methodiek van toeleiding op basis van

maximale zelfredzaamheid uit waarbij integraal gekeken wordt naar het aanbod van

voorzieningen. 

1 Onder categorie 1 wordt verstaan het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, waaronder o.a. licht en zwaar huishoudelijk werk, was verzorging en

maaltijdverzorging
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2.4. Praktijkwerkplaats Informatievoorziening
Naast dat informatievoorziening2 een wettelijke taak is van de gemeente (denk aan prestatie-

veld 3 Wmo) is een goede informatievoorziening ten behoeve van de inwoners van Haarlem,

dat primair leidt naar eigen kracht oplossingen en algemene voorzieningen, benoemd als rand-

voorwaarde voor een goed functionerend sociaal domein. De samenwerking tussen de ge-

meente, haar professionele partners, de burger zelf, het netwerk van de burger, een buurtnet-

werk of vrijwillige inzet via een van de vrijwilligersorganisaties heeft baat bij het slim bundelen

van beschikbare relevante informatie op persoons- en/of op gezinsniveau. Dan gaat het over

informatie over de (leef)situatie, over dienstverlening en over regels. Dit kan de gemeente te-

vens handvatten geven om de regierol te nemen en te sturen op resultaten vanwege de be-

schikbare sturingsinformatie. Maar ook om tijdig in te springen in situaties waar dat wenselijk

is, wanneer eigen kracht oplossingen (naar verloop van tijd) niet meer toereikend zijn.

De informatievoorziening wordt als volgt ingericht:

• de eigen kracht van burgers is uitgangspunt

• de burger maximaal faciliteren als iemand zelf een oplossing zoekt, iemand zich zor-

gen maakt over iemand anders en/of iemand wil helpen (actieve burger zijn)

• ontschot werken vanuit een integrale burgerbenadering

• de gemeente is samen met partners verantwoordelijk voor de verbindingen tussen

(huidige) informatievoorzieningen van gemeente en professionals

• onderzoeken welke mogelijkheden en randvoorwaarden er zijn om de burger regie te

geven in de oplossing door de mogelijkheid te bieden om zelf eigen gegevens te laten

inzien en beheren.

In de praktijkwerkplaats zijn de volgende onderdelen gerealiseerd: 

• afgerond onderzoek naar de informatiekundige ondersteuning ten behoeve van de in-

formatievoorziening aan burgers

• voorstel voor inrichting ondersteuning van het werkproces. 

Ten aanzien van de praktijkwerkplaats kunnen de volgende conclusies getrokken

 worden:

1. Met ingang van 1 januari 2013 kunnen we met partners de nieuwe wijze van vraagver-

heldering en brede diagnose in het vraaggesprek implementeren. We starten met de

volgende onderwerpen: 

a. ‘Ik heb geen werk en inkomen meer’

b. ‘Ik heb grote schulden’

c. ‘Ik kan mijn huis niet meer schoonhouden’

d. ‘Ik denk dat mijn buurvrouw eenzaam is’

e. ‘Mijn kind wil niet meer naar school’.

2. Deze werkwijze moet ondersteund worden met een digitaal informatiesysteem. In de

periode januari tot en met mei 2013 zullen we het gebruikte systeem beproeven.

2 Vanzelfsprekend zullen wij voldoen aan de privacywet- en regelgeving op dit terrein.   
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2.5. Praktijkwerkplaats Wijkcoaches Boerhaavewijk
Deze praktijkwerkplaats onderzoekt of én met welke inzet wijkcoaches voor burgers met tijde-

lijk, beperkt regieverlies een effectieve en efficiënte ondersteuning bieden, 

• zodanig dat deze burger weer zoveel mogelijk zelfredzaam is en in eigen kracht duur-

zaam tot oplossingen kan komen

• zodanig dat professionele hulpverleners aansluitend op de leefwereld van de bewoner

en in goede afstemming en samenwerking de nodige hulp en ondersteuning bieden.

De wijkcoachaanpak kenmerkt zich door een andere dan gebruikelijke manier van wer-

ken met de volgende, vernieuwende elementen:

• Eropaf!: de wijkcoaches gaan eropaf, zoeken bewoners actief op, komen achter de

voordeur en werken zo optimaal vanuit de leefwereld van de bewoners. 

• Generalistisch: de wijkcoaches werken vanuit een multidisciplinair team waarin pro-

fessionals werken die in het team op hun verschillende achtergronden kunnen worden

aangesproken, maar die bij de bewoners, achter de voordeur nadrukkelijk als genera-

list werken.

• Ernaast: de wijkcoaches zijn geen hulpverleners, maar gaan naast de bewoner staan

om hem/haar van daaruit te ondersteunen in het versterken van eigen kracht en zel-

fredzaamheid

• Sociaal netwerk: de wijkcoaches spreken bewoners in eerste instantie aan op hun ei-

gen kracht en de ondersteuning die in de directe omgeving kan worden gevonden in

een sociaal netwerk.

• Verbinding met wijk: de wijkcoaches die werken in de wijk zijn goed bekend met al-

lerlei activiteiten en aanbod dat daar plaatsvindt en zijn erop gericht (de vraag van) de

bewoner te verbinden met de voorzieningen en de krachten in de wijk.

• Vroegtijdigheid: door de eropaf-aanpak zijn de wijkcoaches vaak vroegtijdig bij

kwetsbare situaties betrokken, voordat het verder escaleert en kunnen zij zo preventief

werken en voorkomen dat beroep moet worden gedaan op duurdere vormen van on-

dersteuning en hulp.

• Vinger aan de pols: de wijkcoaches zijn, mede door hun aanwezigheid in de wijk,

goed in staat om laagdrempelig en ‘low-profile’ vinger aan de pols te houden in situa-

ties waar bewoners het (weer) zelf kunnen en doen, maar waar het evenwicht nog

wankel is. 

De praktijkwerkplaats geeft antwoord op de vraag hoe wij vroegtijdig kunnen signaleren en in-

terveniëren, zodat burgers met tijdelijk regieverlies effectief en efficiënt worden ondersteund.

Zo voorkomen wij dat tijdelijk regieverlies overgaat in permanent regieverlies. Bovendien voor-

komen wij dat professionals langs elkaar heen werken. 
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In de praktijkwerkplaats zijn de volgende onderdelen gerealiseerd:

• praktijkanalyse  

• voorstel voor vorm en inhoud van een wijkcoachaanpak

• resultaten van uitvoering van de wijkcoachaanpak

• aantoonbare meerwaarde van de wijkcoachaanpak

• gedeelde opinie kernpartners en toekomstscenario’s.

Uit de praktijkwerkplaats trekken we de volgende conclusies:

1. De functionaliteit van wijkcoaches heeft meerwaarde voor burgers die tijdelijk de regie

over hun leven kwijt zijn.

2. De functionaliteit van wijkcoaches levert een bijdrage aan een duurzame versterking

van de zelfredzaamheid.

3. Het belang van sociale wijkteams, waarin werk, welzijn en zorg dicht bij burgers wordt

georganiseerd, is een conclusie die uit meerdere praktijkwerkplaatsen is getrokken. In

2013 zullen we dit concept met partners verder ontwikkelen. De functionaliteit van de

wijkcoaches en de ervaringen uit deze praktijkwerkplaats worden hierin geïntegreerd. 

2.6. Praktijkwerkplaats Wonen, welzijn en zorg
Het thema Wonen Welzijn Zorg heeft de afgelopen periode aan urgentie gewonnen. Gemeen-

ten krijgen steeds meer taken overgeheveld uit de AWBZ waardoor er nieuwe relaties ontstaan

tussen de lokale overheden en zorgaanbieders. Daarnaast wordt de toegang tot de intramu-

rale zorg door het Rijk steeds verder aangescherpt, waardoor mensen met fysieke of psychi-

sche beperkingen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. Alle partijen staan dus voor

dezelfde opgave: hoe creëren we de randvoorwaarden zodat burgers zo lang mogelijk zo zelf-

standig mogelijk kunnen leven en participeren in de Haarlemse samenleving?

In de praktijkwerkplaats zijn de volgende onderdelen gerealiseerd:

• analyse van het huidige aanbod, de toekomstige vraag naar geschikte woonvoorzie-

ningen en de daarbij benodigde zorginfrastructuur 

• overeenkomst over een nieuw samenwerkingsmodel

• overeenkomst over een gezamenlijke agenda voor 2013

• gestarte pilot woonservice

De volgende conclusies kunnen uit deze praktijkwerkplaats getrokken worden:

1. De samenwerking met corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en de gemeente

heeft een nieuwe impuls gekregen door het instellen van een samenwerkingsmodel met

als doel: het vergroten van slagkracht, het opstellen van een gemeenschappelijke regio-

nale agenda en het signaleren en adresseren van ontwikkelingen en knelpunten.

2. De samenwerking krijgt concreet vorm in de intentie-overeenkomst voor de pilot woon-

serviceconcepten in de Slachthuisbuurt. Hierbij betrekken wij ‘opplussen nieuwe stijl’

en de ontwikkeling van een sociaal wijkteam.
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2.7. Praktijkwerkplaats Wijkservice
De ambitie van de wijkservice is het leveren van maatschappelijke meerwaarde door:

• het bieden van meer perspectief op ontwikkeling en op werk voor mensen met een uit-

kering

• het vormen van een vangnet voor verminderde Wmo-gelden en andere bezuinigingen 

• het bevorderen van de leefbaarheid in de stad

• het bevorderen van zelfredzaamheid.

De wijkservice kan dit niet alleen en zal in de stad op zoek gaan naar partners en aansluiten

bij initiatieven die al in de stad ontstaan. De praktijkwerkplaats geeft invulling aan de mogelijk-

heid van een ‘verplichte wederkerigheid/tegenprestatie’ van uitkeringsgerechtigden. We werken

twee scenario’s uit:

1. Het principe van wederkerigheid wordt ingevuld op vrijwillige basis.

2. Het principe van wederkerigheid wordt in de vorm van een maatschappelijke tegen-

prestatie verplicht gesteld.

In deze praktijkwerkplaats zijn de volgende onderdelen gerealiseerd:

• Er zijn drie businessmodellen opgeleverd, te weten Wijkservice Haarlems Gemak,

Wijkservice Compiratie en Wijkservice als wijkonderneming.

• Twee business cases op hoofdlijnen over verplichte dan wel vrijwillige tegenprestatie.

De volgende conclusies kunnen ten aanzien van de praktijkwerkplaats getrokken wor-

den:

1. De globale resultaten van de business case zijn interessant genoeg om in Haarlem op

kleine schaal met een pilot te starten waarbij de benodigde infrastructuur wordt ingericht

voor verplichte tegenprestatie. Hierbij kan aangesloten worden bij het Wijkontwikke-

lingsbedrijf in Oost.

2. De businessmodellen die aansluiten bij actieve burgers (op basis van vrijwillige inzet) in

de wijk zijn interessant. De gemeente zou deze bewonersinitiatieven kunnen onder-

steunen. Hiermee kan geëxperimenteerd worden bij het badhuis/bewonersbedrijf i.o. Leid-

sebuurt. 
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Decentralisatie AWBZ
Als gevolg van de decentralisatie vervalt de aanspraak op begeleiding en verzorging op grond

van de AWBZ. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het compenseren van beperkingen

door middel van algemene, collectieve of individuele voorzieningen, voor zover ondersteuning

door het eigen sociale netwerk niet afdoende is. Wij staan dan ook voor de volgende opgaven:

• Het vernieuwen van het aanbod van begeleiding en verzorging: wat zijn de mogelijk-

heden en beperkingen van de doelgroep en hun directe omgeving, welke ondersteu-

ningsarrangementen horen daarbij en welk resultaat willen we bereiken met die onder-

steuning?

• Het organiseren van de toegang tot begeleiding en verzorging: wie krijgt toegang tot

welke ondersteuning en hoe regelen we dat?

• Invullingen geven aan het opdrachtgeverschap richting aanbieders van begeleiding

en verzorging: hoe komen we tot afspraken met aanbieders, waar sturen we op en hoe

houden we toezicht op de kwaliteit van de geleverde ondersteuning?

De uitgangspunten en leidende patronen voor de transities in het sociaal domein (Samen voor

elkaar) zijn richtinggevend voor de realisatie van deze opgaven. Daarbij gaat het om het ver-

hogen van de effectiviteit van de ondersteuning en het beheersbaar houden van de kosten daar-

van.

In de voorbereiding op de decentralisatie van AWBZ-begeleiding starten we drie pilots rond het

thema ‘actieve burgers en begeleiding’: het ontwikkelen van nieuwe vormen van respijtzorg, het

meer in elkaars verlengde werken van vrijwilligers en professionals en tot slot het stimuleren

van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan het opbouwen en versterken van sociale net-

werken van mantelzorgers en mensen met een begeleidingsvraag. De drie pilots zijn mogelijk

gemaakt door een bijdrage van de provincie in het kader van de Provinciale Sociale Agenda.

Ze sluiten nauw aan bij de conclusies van de praktijkwerkplaats Faciliteren en stimuleren vrij-

willige inzet en mantelzorg.

Decentralisatie Jeugdzorg
We staan voor de uitdaging in de zorg voor jeugd naast ouders en jeugdigen te gaan staan,

hun eigen kracht en sociale netwerk als uitgangspunt te nemen, de inzet dichterbij en waar kan

lichter te organiseren met minder schakels. Dit vraagt om een andere cultuur en een andere

inrichting. Op onderstaande vraagstukken zoeken we in 2013 een antwoord:

• De benodigde zorg: welke zorg hebben wij nodig voor de jeugd in Haarlem, wat moet/

kan anders dan in de huidige werkwijze, hoe bereiken we een cultuuromslag en hoe

gaan we inkopen/subsidiëren?

• De organisatievorm/structuur voor de zorg voor jeugd: wat organiseren we op wijk-/ge-

biedsniveau, wat stedelijk en wat (boven)regionaal? Wat wordt de rol en organisatie-

vorm van het CJG? Hoe worden de jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en

Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld en de crisisdienst

gepositioneerd en georganiseerd?

• De toegang tot steun en zorg: hoe zorgen we dat steun en zorg zo veel mogelijk laag-

drempelig en preventief worden ingezet, dat versnippering wordt voorkomen, dat de

kosten beheersbaar blijven en de huidige te grote instroom in de (zeer) gespeciali-

seerde zorg gekeerd wordt?

• Opdrachtgeverschap: hoe gaan we als gemeente(n) sturen en financieren? Hoe gaan

we hierin regionaal, bovenregionaal en landelijk samenwerken? Hoe borgen we kwali-

teit?

3. Stand van zaken decentralisaties 
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• Rol van de burger: hoe nemen we (nu al) onze inwoners mee in het ontwikkelen van

de nieuwe zorg voor jeugd? Hoe gaan we om met klachten?

De antwoorden op deze vragen liggen deels (in eerste instantie) binnen het domein jeugd,

voor een ander deel overstijgen zij dit domein en moeten de kracht en de mogelijkheden

om te vernieuwen gezocht worden binnen het gehele sociaal domein. Om ons voor te be-

reiden op de transitie zetten we, in samenwerking met de inzet in het sociaal domein, in

ieder geval nu al in op: 

• CJG in de wijk ván ouders: het Centrum voor Jeugd en Gezin moet steeds meer ook

een Centrum ván Jeugd en Gezin worden. Door ouders een belangrijkere rol in het

CJG te geven, en onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaring te stimuleren

wordt ook de ‘pedagogische civil society’ versterkt. 

• Grotere rol sociale netwerk en vrijwilligers: door ouders meer bij het CJG te betrekken

en onderlinge contacten tussen ouders te versterken, creëren wij in de eigen omge-

ving een brede basis waar ervaringen met opvoeden gedeeld kunnen worden. Soms

zijn de vragen groter en is intensievere inzet van het netwerk en/of van vrijwilligers ge-

wenst. 

• Informatie en advies nieuwe stijl: we kijken opnieuw op welke manier ouders het beste

informatie en advies kunnen krijgen.

• CJG coach: om ouders meer directe steun vanuit het CJG te bieden en zo snel en in-

tegraal maar ook zo licht mogelijk hulp te kunnen bieden, zijn wij begin oktober 2012

vanuit twee CJG’s een pilot gestart met de inzet van CJG-coaches. De CJG-coaches

staan naast ouders en jeugdigen, maken samen een goede analyse van de problemen

en van de krachten. Zij kunnen zelf hulpverlenen of rechtstreeks (specialistische) zorg

inschakelen. Zij maken gebruik van de aanwezige kennis van professionals en instan-

ties en deze wordt samengebracht (en efficiënter en effectiever ingezet) onder de pa-

raplu van het CJG. 

• CJG consultatie functie: het kan zijn dat netwerkpartners van het CJG en/of de CJG-

generalisten met specifieke vragen van ouders en jeugdigen geconfronteerd worden

waarvoor zij meer of andere expertise nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan over

vragen gerelateerd aan een licht verstandelijke beperking, vragen over psychiatrie,

over verslaving of over de inschatting van de veiligheid van een kind. Hiervoor wordt

de mogelijkheid voor consultatie geregeld.

• CJG voor jongeren: hoewel het CJG opgezet is voor de doelgroep van - 9 maanden tot

23 jaar, is het CJG in Haarlem momenteel met name ingericht op de leeftijdsgebieden

0tot12 jaar. Om het CJG een stevigere rol te laten spelen voor jongeren met vragen

en/of problemen ontwikkelen we een op deze groep gerichte CJG. Hierbij haken wij

zoveel mogelijk aan bij plaatsen (fysiek en virtueel) waar jongeren al komen en inves-

teren we in de ondersteuning van beroepskrachten en vrijwilligers die contact hebben

met deze groep.

Decentralisatie Werk!
De Participatiewet en daarmee de Haarlemse nota Werk! richten het beleid in voor Haarlem-

mers met een bijstandsuitkering (WWB), Haarlemmers die werken in de sociale werkvoorzie-

ning (SW) en jonggehandicapte Haarlemmers die voorheen in de Wajong zouden instromen.

De Participatiewet gaat vanaf 2014 gelden. Mensen die voor 1 januari onder het regime van de

SW of de Wajong vallen, behouden na de start van de Participatiewet hun oude rechten. De

exacte uitwerking van de Participatiewet volgt in het tweede kwartaal van 2013; eind 2012 heeft

het kabinet een brief over de contouren van de wet naar de Tweede Kamer gestuurd. 
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Werk! kijkt vooruit naar de Participatiewet en benoemt de uitgangspunten die In 2013 gelden

voor alle WWB-ers in Haarlem. Deze uitgangspunten baseren we op Kans en Kracht, over de

ontwikkeling van de dienstverlening van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (november 2011)

en Samen voor elkaar (mei 2012). Kans en Kracht is geschreven vanuit de overtuiging dat een

sociale dienst uitkeringsgerechtigden kansen moet aanreiken om zelfredzaam te worden. Het

liefst door zelf een inkomen te verdienen. Al eerder heeft de raad besloten om de afnemende

middelen waar sociale zaken en werkgelegenheid over beschikt, in te zetten voor die bewoners

met de grootste kansen om zelfstandig in een inkomen te voorzien. Haarlemmers met een bij-

standsuitkering die vooralsnog niet betaald werk kunnen doen, worden verwezen naar het brede

palet van partners in het sociaal domein om daar maatschappelijk actief te zijn.

In Werk!, op 15 januari 2013 door het College vastgesteld, zijn de volgende voorstellen

opgenomen:

• de hoofdlijnen van de dienstverlening die Haarlemmers kunnen verwachten wanneer

zij een beroep doen op de WWB. We spreken de Haarlemmer daarbij nadrukkelijk aan

op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden die hij zelf, of in

zijn/haar netwerk heeft, om werk te vinden;

• de maatschappelijke bijdrage en daarvoor een aantal experimenten. Deze experimen-

ten bieden verschillende diensten, producten, activiteiten met een maatschappelijk nut

en dragen bij aan het vergroten van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van deelne-

mers, dan wel bieden de mogelijkheid om maatschappelijke bijdrage te leveren in de

zin van de wettelijke tegenprestatie;

• de inzet van de participatiemiddelen en de sturingsrelatie (opdrachtgeversrol) voor toe-

leidingspartners als Paswerk en andere partijen. We maken zakelijke contractafspra-

ken, waarbij we sturen op resultaat (uitstroom) en doorlooptijd;

• De inzet van SROI (social return on investment) bij het realiseren van uitstroom naar

werk. Maatschappelijke partners kunnen SROI ook inzetten om werkplekken voor de

maatschappelijke bijdrage te realiseren. Het in de contourenbrief aangekondigde quo-

tum voor werkgevers ondersteunt de inspanningen die de gemeente op het terrein van

SROI doet. 

Na het verschijnen van het wetsvoorstel voor de Participatiewet In de loop van 2013, volgen

op onderdelen nadere voorstellen aan de Raad. Daarbij zal het bijvoorbeeld gaan om de loon-

dispensatie, de inrichting van beschut werk en het quotum voor werkgevers.
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Onder toegang verstaan we het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt

gemeld) met een ondersteuningsvraag tot het bieden van passende ondersteuning. Dit betreft

functies zoals signalering, melding, informatie, advies, doorverwijzing, intake, indicatie, toe-

wijzing, casemanagement en zorgcoördinatie.

Om zicht te krijgen op de huidige organisatie van toegangsfuncties heeft een globale inventa-

risatie plaatsgevonden. Hierin zijn 13 bestaande toegangsfuncties opgenomen die onder de ver-

antwoordelijkheid van de gemeente vallen. Ook is gekeken naar zes initiatieven met betrekking

tot toegangsfuncties, die op dit moment in ontwikkeling zijn. Naast deze 19 functies zijn er ook

nog partners buiten het gemeentelijk domein die toegang bieden tot sociale voorzieningen. De

belangrijkste zijn: de huisarts, het CIZ, het UWV, de Zorg Advies Teams en MEE. 

Dat levert het volgende beeld op:

• Het is druk aan de ‘voorkant’. Bijna alle organisaties zijn bezig met signalering tot en

met toeleiding en doorverwijzing. Ook de nieuwe initiatieven spelen hierop in. 

• Betrekkelijk weinig functies richten zich op indiceren, zorgcoördinatie en casemanage-

ment.

• Toegangsfuncties zijn breed georiënteerd. Zowel ten aanzien van de levensdomeinen

als bij de uitsplitsing naar doelgroepen blijkt een groot aantal organisaties veel of alle

onderdelen te bestrijken. Uitzondering daarop vormt de groep zelfredzame burgers

(80%). Deze worden door circa de helft van de functies bediend.

• Ten aanzien van de schaal valt op dat relatief veel functies op stedelijk niveau zijn ge-

organiseerd. 

In het project Toegang zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: 

• Definitie van de algemene inrichtingsprincipes toegang.

• Organisatorische consequenties zijn uitgewerkt waarbij ingegaan wordt op: 

– de samenstelling wijkteam inclusief taakverdeling centraal en op wijkniveau

– het te hanteren dienstverleningsconcept

– de rol van de externe partners met toegangsfuncties

– de doorvertaling van de inrichtingsprincipes naar de uitwerking van Kans en Kracht.

4. Toegang 
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1.1 Decentralisatie AWBZ

Het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord grijpt drastisch in in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Hoe-

wel er nog tal van uitwerkingsvragen zijn, brengt het Regeerakkoord de Awbz terug naar een

landelijke voorziening voor intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg voor de zwaarste ca-

tegorieën. Voor alle overige Awbz-zorg wordt wonen en zorg gescheiden (extramuralisering).

Het Rijk hevelt deze onderdelen over naar de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars) of de

Wmo (gemeenten). In de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt de extramurale verpleging en de

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ondergebracht. De functies begeleiding (inclusief kortdu-

rend verblijf) en persoonlijke verzorging worden met ingang van 2015 overgeheveld naar de

Wmo. Voorafgaand aan deze overheveling vervalt in 2014 de aanspraak op dagbesteding (be-

geleiding in groepsverband) en wordt de aanspraak op persoonlijke verzorging beperkt. Het over

te hevelen budget is 75% van het huidige budget. Het Regeerakkoord stelt dat de decentrali-

satie in principe gericht wordt op de 100.000+ gemeenten.

Samengevat zien wij de decentralisatie van begeleiding en verzorging als een kans om zorg

en ondersteuning beter te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van (kwetsbare)

burgers en hun omgeving. De bezuinigingsmaatregelen die het Rijk hieraan koppelt zijn ech-

ter zeer zorgelijk. Het is volstrekt onduidelijk of de resterende middelen in de praktijk voldoende

zullen zijn. De gevolgen voor kwetsbare Haarlemmers kunnen ingrijpend zijn en het financiële

risico voor de gemeente neemt toe.

De opgave

Begeleiding en verzorging krijgen binnen de Wmo een andere invulling dan nu binnen de Awbz.

Als gevolg van de decentralisatie vervalt de aanspraak op begeleiding en verzorging op grond

van de Awbz. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het compenseren van beperkingen door

middel van algemene, collectieve of individuele voorzieningen, voor zover ondersteuning door

het eigen sociale netwerk niet afdoende is. Wij staan dan ook voor de volgende opgaven:

• Het vernieuwen van het aanbod van begeleiding en verzorging: wat zijn de mogelijk-

heden en beperkingen van de doelgroep en hun directe omgeving, welke ondersteu-

ningsarrangementen horen daarbij en welk resultaat willen we bereiken met die onder-

steuning?

• Het organiseren van de toegang tot begeleiding en verzorging: wie krijgt toegang tot

welke ondersteuning en hoe regelen we dat?

• Invullingen geven aan het opdrachtgeverschap richting aanbieders van begeleiding

en verzorging: hoe komen we tot afspraken met aanbieders, waar sturen we op en hoe

houden we toezicht op de kwaliteit van de geleverde ondersteuning?

Nu de decentralisatie pas in 2015 plaatsvindt, hebben we meer tijd om antwoorden te vinden

op deze vragen. De uitgangspunten en leidende patronen voor de transities in het sociaal do-

mein (Samen voor elkaar) zijn richtinggevend voor de realisatie van deze opgaven. Daarbij gaat

het om het verhogen van de effectiviteit van de ondersteuning en het beheersbaar houden van

de kosten daarvan.

Hoofdstuk 1 Stand van zaken decentralisaties 
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De samenhang

De decentralisatie Awbz hangt nauw samen met de verschillende praktijkwerkplaatsen, de de-

centralisatie Jeugd en de aangekondigde Participatiewet (voorheen Wet werken naar vermo-

gen).

In de voorbereiding op de decentralisatie van Awbz-begeleiding starten we drie pilots rond het

thema ‘actieve burgers en begeleiding’: het ontwikkelen van nieuwe vormen van respijtzorg, het

meer in elkaars verlengde werken van vrijwilligers en professionals en tot slot het stimuleren

van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan het opbouwen en versterken van sociale net-

werken van mantelzorgers en mensen met een begeleidingsvraag. De drie pilots zijn mogelijk

gemaakt door een bijdrage van de provincie in het kader van de Provinciale Sociale Agenda3.

Ze sluiten nauw aan bij de conclusies van de praktijkwerkplaats vrijwillige inzet.

De conclusies van de praktijkwerkplaats Wijkservice geven ons kennis en ervaring over de vraag

hoe we dagbesteding vanaf 2015 beter kunnen inbedden in het gemeentelijk sociaal domein.

3 De rol die de provincie Noord-Holland tot en met 2015 in het sociaal domein wil spelen, is vastgelegd in de beleidsnota Provinciale Sociale Agenda 2012-2015

(vastgesteld 16 november  2012).  De Provincie ondersteunt de opgestelde Regionale Sociale Agenda’s en zet zo, samen met gemeenten, in op een regionale en

gebiedsgerichte benadering, waarbij binnen het sociaal domein expliciet de verbinding wordt gelegd met de ruimtelijk-economische kerntaken.
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De praktijkwerkplaats Wonen Welzijn Zorg resulteert onder andere in de start van een pilot Woon-

servicegebied, eveneens mede mogelijk gemaakt via de Provinciale Sociale Agenda. Dit biedt

de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen met het aanbieden van begeleiding als een al-

gemene voorziening op wijkniveau. Bij de Awbz-pakketmaatregel in 2010 hebben we al ervaring

opgedaan met laagdrempelige dagbesteding op wijkniveau, als alternatief voor geïndiceerde dag-

besteding op een veraf gelegen locatie. We willen weten of dit voor de doelgroep met matige en

ernstige beperkingen ook mogelijk is en in hoeverre menging van doelgroepen daarbij mogelijk

is. Ook individuele begeleiding kan wellicht als een algemene voorziening op wijkniveau worden

aangeboden, waarbij vanuit een meer generalistische benadering wordt gewerkt.

‘Toegang’ is het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met

een ondersteuningsvraag, tot het bieden van passende ondersteuning. Dit betreft functies als

signalering, melding, informatie, advies, doorverwijzing, intake, indicatie, toewijzing, casema-

nagement en zorgcoördinatie. Ook voor begeleiding en verzorging moeten we deze toegang

organiseren. Met name de praktijkwerkplaatsen Signalering, Informatievoorziening en Wijk-

coaches hebben bouwstenen ontwikkeld voor deze toegang. Op basis hiervan zijn overkoe-

pelende inrichtingsprincipes geformuleerd voor de toegang tot het sociaal domein. De toegang

tot begeleiding en verzorging organiseren wij op basis van deze inrichtingsprincipes.

De relatie tussen de praktijkwerkplaats hulp bij het huishouden en de decentralisatie van be-

geleiding was dat er een begeleidingscomponent zit in de categorieën 2 en 3 in de huishou-

delijke hulp, en dat het (innovatieve) inkoopproces voor begeleiding en huishoudelijke hulp pa-

rallel geschakeld kon worden. In het Regeerakkoord is echter afgesproken dat de aanspraak

op huishoudelijke hulp wordt vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het

echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Het is op dit moment niet dui-

delijk wat dit betekent voor de verwevenheid van begeleiding en huishoudelijke hulp.

1.2 Decentralisatie Jeugdzorg

Het Regeerakkoord

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugdigen van -9 maan-

den tot 23 jaar4. Naast de preventieve inzet worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg

aan jeugdigen die nu jeugd- en opvoedhulp ontvangen, aan jeugdigen in de jeugdbescherming

en jeugdreclassering, de jeugdigen in de gesloten jeugdzorg en de jeugdigen met een psy-

chische of psychiatrische stoornis en met een licht verstandelijke beperking. Wanneer we kij-

ken naar de jeugdigen die nu jeugd- en opvoedhulp krijgen, blijkt vaak dat de problematiek van

de ouders een belangrijke achterliggende oorzaak van de problemen van de kinderen is (in on-

derzoeken worden aantallen van 70% genoemd).

De noodzaak tot het veranderen van de zorg voor jeugd komt voort uit een aantal tekortko-

mingen in de (opzet van) de huidige jeugdzorg. Geconstateerde tekortkomingen zijn het te laat

signaleren, niet snel genoeg handelen en het niet altijd goed aansluiten van het handelen bij

wat kinderen, jongeren en hun opvoeders nodig hebben. Het speelveld is vol en versnipperd

waardoor er veel problemen zijn rond afstemming en aansluiting. Tegelijkertijd is een stevige

groei te zien van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een vorm van zorg. Te veel ge-

wone problemen zijn tot grootschalige zorgproblemen geworden. 

4 Net als bij de decentralisatie van de AWBZ geldt ook hier dat de bezuinigingsmaatregelen die het Rijk hieraan koppelt zeer zorgelijk zijn. Ook aangaande de

Jeugdzorg is het volstrekt onduidelijk of de resterende middelen in de praktijk voldoende zullen zijn.
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De transitie jeugdzorg biedt de kans de zorg aan jeugd opnieuw vorm te geven. De kans om

te zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers nog beter gesteund en gehol-

pen worden. Met de samenwerkingspartners uit de peuterspeelzalen, de kinderopvang, het on-

derwijs, welzijn en de (jeugd)zorg en met de regiogemeenten in Zuid-Kennemerland zijn vier

uitgangspunten opgesteld die aan de basis staan voor een succesvolle transitie jeugdzorg:

• kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis

• ondersteunen in plaats van overnemen

• hulp inzetten in de directe leefomgeving

• snelheid minder schakels en minder gezichten

Deze uitgangspunten geven aan welke nieuwe patronen we noodzakelijk vinden voor een suc-

cesvolle transformatie van de zorg voor jeugd. Ze sluiten bovendien goed aan bij de gewenste

nieuwe patronen die we hebben geformuleerd voor het hele sociale domein.

De opgave

We staan voor de uitdaging in de zorg voor jeugd naast ouders en jeugdigen te gaan staan,

hun eigen kracht en sociale netwerk als uitgangspunt te nemen, de inzet dichterbij en waar kan

lichter te organiseren met minder schakels. Dit vraagt om een andere cultuur en een andere

inrichting. Op onderstaande vraagstukken zoeken we in 2013 een antwoord:

• De benodigde zorg: welke zorg hebben wij nodig voor de jeugd in Haarlem? Wat moet/

kan anders dan in de huidige werkwijze? Hoe bereiken we cultuuromslag? Hoe gaan

we inkopen/subsidiëren?

• De organisatievorm/-structuur voor de zorg voor jeugd: wat organiseren we op wijk-/

gebiedsniveau, wat op stedelijk en wat op (boven)regionaal niveau? Wat wordt de rol

en organisatievorm van het CJG? Hoe worden de jeugdbescherming, jeugdreclasse-

ring, Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld en

de crisisdienst gepositioneerd en georganiseerd?

• De toegang tot steun en zorg: hoe zorgen we dat steun en zorg zo laagdrempelig en

preventief mogelijk worden ingezet, dat versnippering wordt voorkomen, dat de kosten

beheersbaar blijven en de huidige te grote instroom in de (zeer) gespecialiseerde zorg

gekeerd wordt.

• Opdrachtgeverschap: hoe gaan we als gemeente(n) sturen en financieren? Hoe gaan

we hierin regionaal, bovenregionaal en landelijk samenwerken? Hoe borgen we kwali-

teit?

• Rol van de burger: hoe nemen we (nu al) onze inwoners mee in het ontwikkelen van

een de nieuwe zorg voor jeugd? Hoe gaan we om met klachten?
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De antwoorden op deze vragen liggen deels (in eerste instantie) binnen het domein jeugd,

voor een ander deel overstijgen zij dit domein en moet de kracht en de mogelijkheden om te

vernieuwen gezocht worden binnen het gehele sociale domein. Om ons voor te bereiden op

de transitie zetten we, in samenwerking met de inzet in het sociaal domein in ieder geval nu

al in op: 

• CJG in de wijk ván ouders: het Centrum voor Jeugd en Gezin moet steeds meer ook

een Centrum ván Jeugd en Gezin worden. Door ouders een belangrijkere rol in het

CJG te geven en onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaring te stimuleren,

wordt ook de ‘pedagogische civil society’ versterkt. 

• Grotere rol sociale netwerk en vrijwilligers: door ouders meer bij het CJG te betrekken

en onderlinge contacten tussen ouders te versterken, creëren wij in de eigen omgeving

een brede basis waar ervaringen met opvoeden gedeeld kunnen worden. Soms zijn de

vragen groter en is intensievere inzet van het netwerk en/of van vrijwilligers gewenst. 

• Informatie en advies nieuwe stijl: we kijken opnieuw op welke manier ouders het beste

informatie en advies kunnen krijgen.

• CJG coach: om ouders meer directe steun vanuit het CJG te bieden en zo snel en in-

tegraal maar ook zo licht mogelijk hulp te kunnen bieden, zijn wij begin oktober 2012

vanuit twee CJG’s in een pilot gestart met de inzet van CJG coaches. De CJG coa-

ches staan naast ouders en jeugdigen en maken samen een goede analyse van de

problemen en van de krachten. Zij kunnen zelf hulpverlenen of rechtstreeks (specialis-

tische) zorg inschakelen. Zij maken gebruik van de aanwezige kennis van professio-

nals en instanties en deze wordt samengebracht (en efficiënter en effectiever ingezet)

onder de paraplu van het CJG. 

• CJG consultatie functie: het kan zijn dat netwerkpartners van het CJG en/of de CJG

generalisten met specifieke vragen van ouders en jeugdigen geconfronteerd worden

waarvoor zij meer of andere expertise nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan over

vragen gerelateerd aan een licht verstandelijke beperking, vragen over psychiatrie,

over verslaving of over de inschatting van de veiligheid van een kind. Hiervoor is de

mogelijkheid voor consultatie geregeld.

• CJG voor jongeren: hoewel het CJG opgezet is voor de doelgroep van -9 maanden tot

23 jaar, is het CJG in Haarlem momenteel met name ingericht op de leeftijdsgebieden

0-12 jaar. Om het CJG een stevigere rol te laten spelen voor jongeren met vragen

en/of problemen, ontwikkelen we  een op deze groep gerichte CJG. Hierbij haken wij

zoveel mogelijk aan bij plaatsen (fysiek en virtueel) waar jongeren al komen en inves-

teren we in de ondersteuning van beroepskrachten en vrijwilligers die contact hebben

met deze groep.
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De samenhang

Hieronder staat een afbeelding van de onderdelen waarop ingezet wordt om te zorgen voor een

stevige basis voor de transitie jeugdzorg en waar de ontwikkelingen in het sociaal domein kun-

nen bijdragen aan deze versterking (en omgekeerd de ontwikkelingen in het kader van de tran-

sitie jeugdzorg aan een sterker sociaal domein).

1.3 Decentralisatie Werk!

Het Regeerakkoord

Inmiddels kondigt het kabinet Rutte II in het Regeerakkoord de Participatiewet aan die per 1

januari 2014 in werking moet treden. Op 21 december 2012 stuurde het kabinet een brief aan

de Tweede Kamer over de contouren van de Participatiewet (de contourenbrief). Het wets-

voorstel volgt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013. 

Uit de contourenbrief blijkt dat de Participatiewet op hoofdlijnen het wetsvoorstel voor de Wet

Werken naar Vermogen (WWNV) volgt. Met de val van het vorige kabinet verdween de (con-

cept) (WWNV) van tafel. Ook onze voorbereidingen op dit ingrijpende wetsvoorstel, waarover

we volop in discussie zijn geweest met partners in de stad en de gemeenteraad, zijn hierdoor

in een ander daglicht komen te staan. Ingrijpende veranderingen in het nieuwe wetsvoorstel,

zullen we bespreken met partners en de Raad. Een vooruitblik op de Participatiewet doen we

reeds in de kadernota Werk! die op 15 januari door het College is vastgesteld en aan de

 Gemeenteraad wordt voorgelegd. 
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Het Rijk wil met de Participatiewet stimuleren dat iedereen volwaardig mee kan doen in de sa-

menleving. Een reguliere baan is voor het kabinet een belangrijke vorm van meedoen, maar

als dat (nog) niet kan, moeten er ook andere mogelijkheden voor participatie zijn. De invoering

van een regeling (de Participatiewet) moet zoveel mogelijk mensen de kans geven in hun ei-

gen levensonderhoud te voorzien en mee te doen. 

Uit de contourenbrief blijkt dat de belangrijkste veranderingen met de eerder genoemde

WWNV de volgende zijn:

• Werkgevers met meer dan 25 werknemers in dienst, krijgen een opdracht om mini-

maal 5% van hun werknemersbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeids-

beperking. Dit voorstel wil het kabinet uitwerken in overleg met sociale partners en an-

dere partijen. Er geldt in elk geval een ingroeipad van zes jaar.  

• De instroom in de sociale werkvoorziening stopt per 1 januari 2014. Gemeenten krij-

gen de ruimte om zelf beschut werken te organiseren. In totaal zijn er middelen be-

schikbaar voor 30.000 plekken op grond van 100% minimumloon.

• De in de WWNV aangekondigde efficiencykorting op de sociale werkvoorziening wordt

over zes jaar uitgespreid.

• Het instrument loondispensatie, waarbij een werkgever een loon betaald op basis van

de loonwaarde van de werknemer en de gemeente dat inkomen aanvult tot minimum-

loon, wordt ingevoerd. De ervaringen met nu lopende landelijke pilots bepalen de in-

vulling van het instrument, waarbij vermindering van bureaucratie een belangrijke lei-

draad is. 

• Op de voor re-integratie beschikbare middelen wordt een doelmatigheidskorting door-

gevoerd. 

• In tegenstelling tot de WWNV, staat in het Regeerakkoord dat de tegenprestatie voor

alle WWB-ers verplicht wordt. Dat betekent dat de gemeente hierin geen eigen be-

leidsvrijheid meer heeft. 

De opgave

De Participatiewet en daarmee de nota Werk! richten het beleid in voor Haarlemmers met een

bijstandsuitkering (WWB), Haarlemmers die werken in de sociale werkvoorziening (SW) en jong-

gehandicapte Haarlemmers die voorheen in de Wajong zouden instromen. De Participatiewet

gaat vanaf 2014 gelden. Mensen die voor 1 januari onder het regime van de SW of de Wajong

vallen, behouden na de start van de Participatiewet hun rechten. Nog niet duidelijk is wanneer

de verplichte tegenprestatie voor iedereen gaat gelden. In 2013 gelden de uitgangspunten uit

de nota Werk! daarom voor alle WWB-ers in Haarlem. Deze uitgangspunten baseren we op

Kans en Kracht, over de ontwikkeling van de dienstverlening van Sociale Zaken en Werkgele-

genheid (november 2011) en Samen voor elkaar (mei 2012). Kans en Kracht is geschreven van-

uit de overtuiging dat een sociale dienst uitkeringsgerechtigden de kansen moet aanreiken om

zelfredzaam te worden. Het liefst door zelf een inkomen te verdienen. Al eerder heeft de raad

besloten om de afnemende middelen waar sociale zaken en werkgelegenheid over beschikt,

in te zetten voor die klanten met de grootste kansen om zelfstandig in een inkomen te voorzien.

Haarlemmers met een bijstandsuitkering die vooralsnog niet betaald werk kunnen doen, wor-

den verwezen naar het brede palet van partners in het sociaal domein om daar maatschappelijk

actief te zijn. 

Een aantal maatregelen heeft invloed op de gemeentelijke uitvoering van de bijstand en de kan-

sen op werk van bijstandsgerechtigden. Zo stelt het kabinet de laagste loonschalen open en

verkort ze naar verwachting de duur van de WW. De precieze uitwerking van deze, en boven-

genoemde maatregelen, volgt naar verwachting in 2013. 
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In de kadernota Werk! kijken we vooruit naar de Participatiewet en andere voorstellen uit het

Regeerakkoord en beschrijven we de kaders of uitgangspunten voor de activering van WWB-

ers in 2013: 

• In navolging van Kans en Kracht en Samen voor elkaar, beschrijven we in Werk! de

hoofdlijnen van de dienstverlening die Haarlemmers kunnen verwachten wanneer zij

een beroep doen op de WWB. We spreken de Haarlemmer daarbij nadrukkelijk aan op

zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden die hij zelf, of in zijn/haar

netwerk heeft, om werk te vinden.  

• We introduceren de maatschappelijke bijdrage en organiseren daarvoor in 2013 een

aantal experimenten. Deze experimenten bieden verschillende diensten, producten,

activiteiten met een maatschappelijk nut en dragen bij aan het vergroten van de inzet-

baarheid op de arbeidsmarkt van deelnemers, dan wel bieden de mogelijkheid om

maatschappelijke bijdrage te leveren in de zin van de wettelijke tegenprestatie.  We kij-

ken daarbij naar verschillende (type) organisaties, zoals in de zorg, het onderwijs, bij

woningcorporaties.

• We beschrijven de inzet van de participatiemiddelen (het Werkdeel van de Wet Werk

en Bijstand) bij partners en de sturingsrelatie (opdrachtgeversrol) voor toeleidingspart-

ners als Paswerk en andere partijen. We maken zakelijke contractafspraken, waarbij

we sturen op resultaat (uitstroom) en doorlooptijd.

• De functie van SROI (social return on investment) bij het realiseren van uitstroom naar

werk. Maatschappelijke partners kunnen SROI ook inzetten om werkplekken voor de

maatschappelijke bijdrage te realiseren. Het in de contourenbrief aangekondigde quo-

tum voor werkgevers ondersteunt de inspanningen die de gemeente op het terrein van

SROI doet.  Ook de samenwerkingspartners in de toeleiding naar werk krijgen een

SROI-verplichting als onderdeel van het contract met de gemeente. 

In de loop van 2013, wanneer er meer kaders en duidelijkheid van het Rijk komt over de invulling

van de Participatiewet, zullen op die onderdelen nadere voorstellen aan de Raad worden voor-

gelegd. Daarbij zal het bijvoorbeeld gaan om de loondispensatie, de inrichting van beschut werk

en het quotum voor werkgevers. 

De samenhang

In Samen voor elkaar is een aantal leidende patronen benoemd. Deze patronen komen niet al-

leen terug in de benadering van bijstandsgerechtigden op weg naar werk, ze krijgen ook vorm

in de nieuwe organisatiestructuur van SoZaWe, vanaf begin 2013. 

De decentralisatie werk/participatie kent sterke raakvlakken met de praktijkwerkplaats Wijk-

service. De opzet van de Wijkservice is om klussen in en om het huis die (buurt)bewoners, al

dan niet tijdelijk, zelf niet kunnen uitvoeren, door bijstandsgerechtigden te laten uitvoeren. Dat

kan als opstap richting betaald werk, of als meer langdurige invulling van het participatie en het

principe van wederkerigheid. Begeleiding van werkzoekenden richting de Wijkservice is van be-

lang. Als onderdeel van de in de nota Werk! opgenomen experimenten, onderzoeken we of de

Wijkservice werkzoekenden de mogelijkheid kan bieden werkervaring op te doen om zo hun

kansen op de arbeidsmarkt te versterken. Ook de maatschappelijke bijdrage kan mogelijk in-

gevuld worden in de Wijkservice. 

De Participatiewet biedt aanknopingspunten met de praktijkwerkplaats vrijwillige inzet. De wet

stimuleert de vrijwillige inzet van bijstandsgerechtigden, de uitwerking van de wettelijke ver-

plichting tot een tegenprestatie wachten wij echter nog af. Het is goed om ons te realiseren dat

er veel Haarlemmers die om welke reden dan ook tijdelijk niet kunnen werken, al vaak actief
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zijn als vrijwilligers. Wij ondersteunen die inzet, waarbij geldt dat betaald werk altijd voorrang

heeft boven vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk draagt bij aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van

een werkzoekende, zorgt voor de opbouw van een netwerk en biedt de mogelijkheid tot het ont-

wikkelen van competenties en vaardigheden. De praktijk leert echter ook dat vrijwilligerswerk

zelden direct leidt tot betaald werk. Daarmee heeft vrijwilligerswerk dus vooral een betekenis

bij het (opnieuw) ontwikkelen van vaardigheden en zelf vertrouwen van werkzoekenden. 

De wijkcoaches kunnen vanuit hun signalerende rol signaleren wanneer een bijstandsgerech-

tigde een volgende stap richting werk kan maken, of meer dan wel andere ondersteuning no-

dig heeft op weg naar werk. Wijkcoaches kunnen dan doorverwijzen naar SoZaWe. Bovendien

kunnen wijkcoaches samen met medewerkers SoZaWe en toeleiders als Paswerk in onderlinge

afstemming de zelfredzaamheid van de werkzoekende stimuleren, door hun respectievelijke in-

zet in samenhang aan te bieden. 

Ook van Haarlemmers die ondersteuning van de gemeente vragen op weg naar betaald werk,

verwachten we dat zij zo veel mogelijk zelf hun vraag oplossen. Een goede informatievoorzie-

ning over rechten en plichten die gepaard gaan met een uitkering is daarvoor cruciaal. Een uit-

keringsaanvraag gebeurt in eerste instantie digitaal; na invulling van de aanvraag wordt de aan-

vrager verzocht langs te komen voor een intakegesprek. Om dit gesprek zo effectief mogelijk

te laten zijn, zal al bij de aanvraag duidelijk moeten zijn wat de aanvrager kan verwachten. 

1.4 De routekaart

De nota Werk! is op 15 januari 2013 vastgesteld door het College van B&W, waarna deze aan

de Raad wordt voorgelegd. In de loop van 2013 zal het Rijk met het wetsvoorstel voor de Par-

ticipatiewet komen. Op grond van dit wetsvoorstel worden nadere voorstellen aan de Raad voor-

gelegd. 
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1.5 Financiële gevolgen

Het Regeerakkoord brengt nieuwe financiële onzekerheden met zich mee. Veel is nog niet uit-

gewerkt, maar het volgende is wel duidelijk:

Awbz / Wmo

• De afschaffing van de toegang tot intramurale voorzieningen voor de AWBZ Zorg-

zwaartepakketten 1 t/m 4 zal leiden tot een groter beroep op gemeentelijke voorzienin-

gen voor welzijn, gezondheid, wonen. Het financiële effect hiervan is op voorhand niet

aan te geven.

• De Landelijke korting met € 1,2 miljard euro van het budget voor de Wmo, betekent

dat in het gemeentefonds nog circa 200 miljoen overblijft voor huishoudelijke hulp.

Hiermee verandert de huishoudelijke hulp van een voorziening met preventieve wer-

king in een vangnet voor de meest kwetsbaren.  Haarlem ontvangt thans € 13,7 mln

voor de WMO. Dit bedrag zou als gevolg van de plannen uit het Regeerakkoord kun-

nen terugvallen naar enkele miljoenen.

• Voor verplicht hergebruik van scootmobiel/rolstoel wordt taakstellend uitgegaan van

een structurele opbrengst van € 50 mln. Voor de gemeente betekent dit naar verwach-

ting een korting van circa € 0,5 miljoen op de algemene uitkering. 

• De decentralisatie van begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de

Wmo gaat gepaard met een bezuiniging van € 1,6 mrd. Het is daarbij de vraag of het

resterende budget toereikend is voor aanspraken op gemeentelijke Wmo voorzienin-

gen.

Jeugd

• De eerdere korting met 300 miljoen euro op de decentralisatie van de jeugdzorg

(vanaf 2017) is met 150 miljoen euro opgehoogd. De extra korting op de jeugdzorg kan

daarmee voor de gemeente oplopen tot circa € 1,5 miljoen. 

• Het Regeerakkoord maakt niet duidelijk of het afschaffen van de eigen bijdrage van 70

miljoen euro onderdeel uitmaakt van de extra korting van €150 miljoen euro, of dat dit

bedrag er nog bovenop komt. 

Werk

• De Participatiewet voegt de re-integratie en begeleidingsbudgetten van gemeenten sa-

men in een gebundeld budget. Een deel van de budgetten voor re-integratie en bege-

leiding van Wajongers wordt daar aan toegevoegd. 

• De verwachting is dat de omvang van de doelgroep waar de gemeente voor verant-

woordelijk is stijgt, doordat de toegang tot de Wajong wordt verscherpt en de instroom

in de WSW wordt stopgezet. Landelijk wordt een toename van de instroom met jaar-

lijks 10.000 mensen verwacht.  

• Met de Participatiewet zijn er in totaal minder middelen beschikbaar voor de re-integra-

tie van de doelgroep. Het Rijk verwacht dat door een efficiëntere werkwijze, meer sa-

menwerking binnen het sociaal domein, strengere handhaving en een sterkere prikkel

bij werkgevers de ambities met minder geld gerealiseerd kunnen worden.

• De bezuiniging wordt gefaseerd ingevoerd. In 2014 betreft het een bezuiniging van 60

miljoen, oplopend naar 400 miljoen in 2017. De structurele besparing is 1,8 miljard. 

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem30



2.1 Interne communicatie 

Gedragsverandering start intern

Bewustmaking op eigen kracht, het vergroten van zelfredzaamheid en het bevorderen van ac-

tief burgerschap vindt direct plaats in de burgercontacten die de gemeente heeft met Haar-

lemmers. Zorg dat de gedragsverandering daar dan ook start. Train frontoffice-medewerkers in

de nieuwe denkwijze, ondersteun hen met gesprekstechnieken en zorg dat er voldoende in-

formatie beschikbaar is waar Haarlemmers met hun vraag naar verwezen kunnen worden. Wan-

neer het vertrouwen er in eigen huis is dat dit nieuwe systeem werkt, draagt dit bij aan de om-

wenteling in de stad. Dit heeft ook veel te maken met het tonen van goed leiderschap en het

transparant durven en willen werken. Wat leeft er onder water? In hoeverre zijn we het eens over

de uitgangspunten? Kunnen we die uitgangspunten ook werkelijk toepassen of willen we dat

niet?

Om goede discussies te voeren en de beleidsuitgangspunten en begrippen te verankeren, wordt

een traject ingericht van zeepkist tot rondetafelgesprek. 

Ambassadeurs

De projectleiders van de decentralisaties en de praktijkwerkplaatsen zijn allemaal uitgeleend

aan het programma sociaal domein. Zij behouden hun contact met de afdeling waar ‘zij van zijn’

en kunnen veel betekenen in het doorvertalen van de veranderboodschap.

Deelname praktijkwerkplaatsen

De samenstelling van de projectgroepen die werken aan de praktijkwerkplaatsen draagt bij aan

het delen van informatie en verbindingen horizontaal in de organisatie. 

Netwerken

Het sociaal domein omvat diverse beleidsonderwerpen die tot nota’s en communicatie-uitingen

leiden. Zorg ervoor dat projectleiders de basisboodschap van het sociaal domein altijd mee-

nemen in hun nota’s en dat communicatieadviseurs bijdragen en verbinden aan de middelen

van het sociaal domein. We intensiveren de contacten met de afdelingen door bij werkoverleggen

aanwezig te zijn en presentaties te geven over de verbindingen in het sociaal domein.

Intranet

We zijn volledig in het bieden van informatie over het programma op intranet. De belangrijke

nota’s en brieven zijn daar actueel te vinden. Ook worden andere actualiteiten daar gedeeld. 

Nieuwsbrief

Eens per 2-3 maanden verschijnt ‘het rondje langs de velden’ met een update van alle ontwik-

kelingen waaraan gewerkt wordt in het sociaal domein.

Hoofdstuk 2 Communicatiestrategie en 
–uitvoering 

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem 31



2.2 Externe communicatie 

website www.haarlem.nl/samenvoorelkaar

We zijn gestart met het bijeenbrengen van alle beleidsveranderingen die vallen onder de pa-

raplu van het sociaal domein. De site biedt een vraag en antwoord voor de Haarlemmer en een

databank naar brieven en verslagen. Omdat we de naam Samen voor elkaar promoten, kom

je ook via www.samenvoorelkaar.nl op de goede plek uit. 

We willen de website meer gaan richten op de Haarlemmer en duidelijker de verbinding leg-

gen met de verschillende communicatieactiviteiten die we gaan opstarten. Dit wordt hieronder

verder uitgewerkt.

Mupi-campagne

In de eerste helft van 2012 zijn vier maatschappelijk actieve Haarlemmers rolmodel geweest

in een abri-campagne. Op de posters werd de link gelegd naar de website waar de interviews

met deze Haarlemmers te lezen waren. Ook werden de interviews gedurende vier weken ge-

plaatst in de Stadskrant. De geïnterviewden hebben teruggekoppeld dat zij door deze actie met

buurtbewoners en winkelpersoneel in goede gesprekken zijn gekomen en vragen kregen over

wat zij voor de wijk doen. Ook via Facebook hebben bewoners vragen gesteld aan een van de

deelnemers. 

De mupi-campagne krijgt in 2013 een vervolg met nieuwe rolmodellen.

Kerstnummer HRLM

Eind 2012 verscheen weer een uitgave van de glossy HRLM. In dit nummer stond een spread

met drie interviews met maatschappelijk betrokken bedrijven en bewoners. Zij lieten zien hoe

ze anderen in hun kracht zetten.

Kaartenactie

Eind 2012 brachten we ansichtkaarten uit, ontworpen door Haarlemse kunstenaars verenigd

in de Stichting Teken mijn verhaal. De kaarten werden deels huis-aan-huis verspreid (via Mijn-

Schalkwijk), deels via balies van onze partners en deels ingeniet bij het artikel in het blad HRLM.

Ook werden de kaarten in de eigen organisatie verspreid. Via de Stichting werd een gesprek

op school georganiseerd, waar wij publiciteit mee kunnen genereren.

We willen hier een vervolg op geven door Boomerangkaarten door andere creatieven uit de stad

te laten maken. Zo laten we anderen de begrippen ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘actief

burgerschap’ laden. 

Sociaal Bedrijf van het Jaar

We sluiten aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer een bedrijf de prijs voor

meest maatschappelijk verantwoorde ondernemer krijgt.

Verkiezing van de ...

We bedenken op basis van de communicatiekalender verkiezingen om Haarlemmers en on-

dernemers te stimuleren tot maatschappelijke inzet. We sluiten aan bij BUUV en de ideeën van-

uit het vrijwilligerswerk (Vrijwilligersprijs).
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Social Media

We starten discussies over vrijwillige inzet, solidariteit en eigen kracht waarbij we anderen (part-

ners, ambassadeurs) vragen deze te retweeten. 

Inzet van ambassadeurs

We scannen onze ambassadeurs en schakelen deze doelgroepgericht in: een sporter, bekende

bejaarde, jongere ‘met aanzien’ … 

Speeches bestuur

In optredens van B&W wordt waar mogelijk de boodschap van het sociaal domein meegeno-

men. Haarlemmers, partners en ondernemers worden uitgenodigd om zich in te zetten en ge-

koesterd waar zij goed gedrag vertonen.

Gesprekken op scholen

Via partners (Tandem bijv.) en ondernemers als Generation Why zoeken we aansluiting met jon-

geren om met hen in gesprek te raken over normen, waarden en de grenzen daarvan in de Haar-

lemse samenleving.

Netwerken via ontmoeting in de wijk: via wijkraden, wijkcoaches, CJG,
buurtcentra, recreatiezalen van woon/zorgcomplexen et cetera

Via de gebiedsmanagers, de maatschappelijk betrokken ondernemers, verenigde bewoners,

partnerorganisaties, actieve Haarlemmers/BUUV-ers, de ambassadeurs, de coaches etc. star-

ten we een lobby door gesprekken op maat op gang te brengen. Bijvoorbeeld: in de week van

de eenzaamheid zorgen we dat we bij de doelgroep via de wijk aankloppen met voorbeelden

van ‘voorheen eenzame Haarlemmers’ die dat op eigen kracht veranderd hebben.

Radio-serie met gesprekken

We maken afspraken met lokale radio/tv over discussies die aansluiten bij de lobby in de net-

werken.

Centrale ingang

We hebben een centraal emailadres (samenvoorelkaar@haarlem.nl) waar Haarlemmers met

vragen terecht kunnen als voorloper van het centrale informatiesysteem.
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3.1 Praktijkwerkplaats Signalering

3.1.1 Vraagstelling
In het nieuwe systeem van ondersteuning en activering is signalering een belangrijk onderdeel

van preventie. De waarde van signalering valt of staat met een goede informatievoorziening: we-

ten of gemakkelijk kunnen vinden wat te doen met een signaal in de zekerheid dat het signaal

ook een opvolging kent. Met maatschappelijke partners hebben wij binnen deze praktijkwerk-

plaats gewerkt aan systematische verbeteringen van de onderlinge informatie-uitwisseling, ver-

wijzing en samenwerking. Daarnaast willen wij het belang van signalering onder professionals

en onder alle inwoners van Haarlem onder de aandacht te brengen. Het gaat om de vraag hoe

de signaleringsfunctie van burgers en professionals verbeterd en geborgd kan worden. 

3.1.2 Relatie met patronen en randvoorwaarden

3.1.3 Het is een praktijkwerkplaats, omdat…..
Goed signaleren en opvolging is van grote betekenis om erger te voorkomen (preventie). Sig-

nalering op zichzelf is niet nieuw. Gemeente en partners realiseren zich echter steeds meer dat

de winst van preventie groot is. Door het verbeteren van de signalering zorg je voor sneller han-

delen. Hierbij worden oplossingen gezocht aansluitend bij maar liever nog georganiseerd van-

uit het vertrekpunt van de burger. Dit gebeurt nadat eerst de mogelijkheden van oplossingen

in het eigen netwerk verkend zijn. Het ingrijpen wordt daardoor gerichter en adequater waar-

door het risico op escalatie wordt verkleind en er uiteindelijk erger wordt voorkomen, zowel fi-

nancieel als qua welbevinden.

Hoofdstuk 3 Resultaten praktijkwerkplaatsen
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Signalering

Doelgroep alle burgers

Levert bijdrage aan nieuw patroon • burger is vertrekpunt

• eigen buurt netwerk centraal

• samenhang en afstemming in aanpak

• preventief en tijdig interveniëren

Randvoorwaarde • cultuuromslag

Signaleren en opvolgen kent verschillende dimensies, die allen nodig zijn om een preventieve werking te hebben:

• bewustwording van professionals en burgers over hun rol in signalering van zorgen

• burgers en professionals weten waar of bij wie ze met welk signaal terecht kunnen (melding & ontvangst)

• het nemen van verantwoordelijkheid bij ontvangst van signalen (ontvangst en terugkoppeling)

• het ondernemen van actie na ontvangst van een signaal (adequate opvolging) 

Deze actie is:

– vanuit vertrekpunt van de burger

– vanuit de eigen kracht van de burger

– zo veel mogelijk vanuit of aansluitend bij het eigen netwerk

– in samenhang en afstemming tussen eigen netwerk, vrijwilligers en professionals 

– zo preventief en vroeg mogelijk

• het terugkoppelen van ontvangst en opvolging van het signaal richting signaleerder

• het bieden van nazorg



3.1.4 Resultaat of de stand van zaken

Gerealiseerd: de inventarisatie
Het doel van deze inventarisatie was om in beeld te krijgen hoe het signaleringsproces geor-

ganiseerd is en waar knelpunten optreden. In samenwerking met welzijnsinstellingen, zor-

gaanbieders, corporaties, GGD, CJG, netwerk 12+ en gemeente (jeugd, veiligheid, sociale za-

ken, maatschappelijke ondersteuning, welzijn en openbare geestelijke gezondheidszorg) is een

inventarisatie gemaakt van mogelijke signaleerders en soorten signalen. Er zijn veel soorten

signalen:

Soorten Signalen 
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Daarnaast is ook geïnventariseerd waar deze signalen binnenkomen. We hebben het hier over

meldpunten, plekken en inloopfuncties, functionarissen, organisaties, samenwerkingsverban-

den et cetera. De belangrijkste plekken waar signalen terecht komen zijn:

• Politie

• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

• Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (wordt vanuit

nieuwe Jeugdwet waarschijnlijk één Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishande-

ling, MHK)

• Brede Centrale Toegang (BCT)

• Meldpunt zorg & overlast 

• Loket Haarlem

• Bij professionals zelf

• Diverse netwerk- en casusoverleggen zoals sociaal team, netwerk 12+, casusoverleg-

gen in het veiligheidshuis

• Laagdrempelige functies zoals wijkagent, wijkcoach, CJG-coach et cetera.

Gestart/gerealiseerd: Plan van Aanpak  
Signalering zonder goede opvolging leidt niet tot preventief optreden. In het verbeteren van de

signaleringsfunctie is het belangrijk een onderscheid te maken tussen burgers en professionals.
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Uit de inventarisatie en probleemanalyse kunnen we de volgende conclusies trekken:
a. Er zijn veel potentiële signaleerders, maar zij zijn zich niet altijd bewust van hun waarneming, laat staan dat zij overgaan tot

actie. 

b. Signalering verloopt niet altijd goed. Dit komt omdat burgers en ook professionals niet weten waar ze met hun signaal terecht

kunnen.

c. Niet alle signalen komen terecht bij de instantie die ook interventie kan of moet plegen. 

d. Er vindt onvoldoende informatie-uitwisseling plaats tussen professionals waardoor signalen soms niet gekoppeld worden en een

patroon niet altijd zichtbaar wordt.

e. Verantwoordelijkheden zijn versnipperd, waardoor eenduidige verbetering van signalering en opvolging niet plaatsvindt. Veel

partijen spelen een rol in de opgave om de signaleringsfunctie te verbeteren en hebben hier ook belang bij. 

f. Om zorgen en signalen vanuit een integrale brede aanpak op te kunnen volgen, is het noodzakelijk om te ontschotten en is regie,

kaderstelling en helder opdrachtgeverschap vanuit de gemeente nodig.



Het plan van aanpak om met partners uit het veld de signaleringsfunctie te verbeteren, is ge-

richt op de keten van bewustwording, via melding en ontvangst, opvolging en tot slot terug-

koppeling en nazorg. 

De acties die per fase van het signaleringsproces zijn benoemd zijn:

Een nadere uitwerking van de eindrapportage en het plan van aanpak is te vinden op 

www.haarlem.nl > samenvoorelkaar > relevante documenten.
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Fase Signaleringsproces Acties

Bewustwording • bewustwordingscampagne

• signalering opnemen als onderdeel van de professionele taak

• vorming en aansluiting bij natuurlijke netwerken

• faciliteren burgerinitiatieven

• betrekken burgers bij uitwerking van plan van aanpak 

(programmabreed)

Melding en ontvangst • uitwerken plan van aanpak

• overzicht meldpunten, experts en interventiemachten aanpassen

naar inrichtingsprincipes sociale infrastructuur (signalen komen

terecht bij degene die verantwoordelijk is voor de opvolging)

• keuze voor sterke merken (bijvoorbeeld CJG) maken (passend bij

inrichtingsprincipes sociale infrastructuur)

• bijeenkomsten organiseren met belangrijke signaleerders zoals

huisartsen (programmabreed)

• signalering opnemen als onderdeel van de professionele taak

• verbindingen inzichtelijk en eventueel lacunes hierin

• pilot: koppeling van signalen

• innovatie door ICT-toepassingen

Opvolging • uitwerken plan van aanpak

• overzicht interventiemachten maken en aanpassen aan inrich-

tingsprincipes sociale infrastructuur (m.n. verantwoordelijkheden

van het sociaal wijkteam)

• signalering opnemen als onderdeel van de professionele taak

• pilot: cliëntvolgend budget

• opvolging van signaal door een team van professionals dichtbij de

burger (vooral in combinatie met sociaal wijkteam)

• maken van werkafspraken over opvolging op wijkniveau (vooral in

combinatie met sociaal wijkteam)

Terugkoppeling en nazorg • uitwerken plan van aanpak

• signalering opnemen als onderdeel van de professionele taak

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/r-s-t-u-v-w-x-y-z/samen-voor-elkaar/relevante-documenten/


3.1.5 Rol gemeente 
Gemeenten zijn niet verplicht tot individueel signaleren, ze hebben er wel een groot belang bij.

Het uitgangspunt is dat verbeteringen in signalering een belangrijke bijdrage leveren aan pre-

ventie, het voorkomen van erger. De gemeente heeft een regierol in het verbinden en facilite-

ren van lokale initiatieven om een passende oplossing tot stand te brengen gebaseerd op de

behoefte van de burger. Met maatschappelijke partners werken wij aan systematische verbe-

teringen voor wat betreft de onderlinge informatie-uitwisseling, verwijzing en samenwerking. Ont-

schotting en regie, kaderstelling en duidelijke sturing/opdrachtgeverschap vanuit de gemeente

is nodig. De gemeente kan en moet op verschillende niveaus het goede voorbeeld geven in het

uitdragen van de uitgangspunten van Samen voor elkaar. Dit geldt in de samenwerking van col-

lega’s onderling, in de kaderstelling door de gemeenteraad maar ook in de vraag- en op-

drachtformulering naar partners.

De gemeente kan daarnaast in de stadsbrede communicatie-uitingen, in het organiseren van

bijeenkomsten en op vele andere wijzen professionals en burgers bewegen meer hun verant-

woordelijkheid te nemen voor het doorgeven van signalen.

3.1.6 Conclusies
Ten aanzien van de praktijkwerkplaats Signalering:

1. Signalering heeft een belangrijke preventieve functie. Burgers en professionals moeten

verder bewust gemaakt worden van het belang van signaleren. In diverse acties, de

stadsbrede communicatie-uitingen, bijeenkomsten en op andere wijzen ervoor te zor-

gen dat professionals en burgers meer hun verantwoordelijkheid nemen voor het door-

geven van signalen.

2. Het systeem van signalering kan worden verbeterd. Dan gaat het over melding (waar

kan ik met mijn signaal terecht?) als ook over opvolging (wat gebeurt er met het sig-

naal en hoe wordt hierover teruggekoppeld?).

3. De melding en opvolging moeten in het eerste kwartaal 2013 verder uitgewerkt wor-

den, met partners uit het veld, met daarin de volgende aandachtsgebieden: 

a. multiproblematiek 

b. maatschappelijke en sociale participatie

c. werk en inkomen

d. opvoeden en opgroeien

e. wonen

f. fysieke gezondheid

g. geestelijke gezondheid

De resultaten worden meegenomen in de implementatie van de nieuwe sociale infrastructuur

in Haarlem.

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem 39



3.2 Praktijkwerkplaats Faciliteren en stimuleren vrijwillige
inzet en mantelzorg

3.2.1 Vraagstelling
Actief burgerschap heeft betrekking op alle Haarlemmers. Burgers kunnen hulpvragen hebben

of zich juist voor anderen inzetten. Onze uitdaging is om een cultuur te realiseren waarin het

vragen én aanbieden van informele hulp steeds vanzelfsprekender is. Concreet beogen wij ook

een toename van vrijwillige inzet en een betere facilitering van hulpvragers en -bieders voor in-

formele zorg. We hebben het dan over alle vormen van vrijwillige inzet: vrijwilligerswerk, man-

telzorg en al die activiteiten die mensen doen zonder dat ze zichzelf als vrijwilliger bestempe-

len of zonder dat zij dat in georganiseerd verband doen.  

We richten ons op de volgende thema’s:

1. facilitering van individuele hulpvragers en hulpbieders

2. facilitering van ontmoeting en buurtnetwerken

3. realisering van een makelaarsfunctie voor alle vormen van vrijwillige inzet

4. stimulering van onderlinge afstemming tussen professionele en vrijwillige inzet zodat

deze in elkaars verlengde ingezet kunnen worden.

3.2.2 Relatie met patronen en randvoorwaarden

3.2.3 Waarom een praktijkwerkplaats?
Afnemende middelen en een toename van hulpvragen vraagt om vernieuwing van de bestaande

ondersteuningsstructuur. Wij willen het mogelijk maken dat burgers een bijdrage leveren voor

anderen in de stad zodat zorg en ondersteuning, ook bij afnemende middelen, zo goed mogelijk

georganiseerd blijft. De focus ligt hierbij op: 

• vrijwillige inzet op het terrein van welzijn, zorg en hulp, inclusief schuldproblematiek en

re-integratie

• zelfstandig wonende Haarlemmers 

5 Kwetsbare Haarlemmers kunnen in principe deel uitmaken van verschillende groepen: 

1. van zelfredzaam, tijdelijk/beperkt regieverlies tot langdurig/permanent regieverlies

2. burgers die leven met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychosociaal) en burgers met specifieke problemen (schulden, re-integreren naar werk,

eenzaamheid)

3. naar leeftijd (jeugd/jongeren/opvoeders, volwassenen, ouderen)
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Faciliteren en stimuleren 

vrijwillige inzet en mantelzorg

Doelgroep • kwetsbare burgers die ondersteund moeten worden en burgers

die iets voor een ander willen doen5

Levert bijdrage aan nieuw patroon • burger is vertrekpunt

• eigen buurt netwerk centraal

• samenhang en afstemming in aanpak

• vrijwilligheid en wederkerigheid

• preventief en tijdig interveniëren

Randvoorwaarde • cultuuromslag

• kennis eigen netwerk

• maatschappelijk resultaat centraal



We werken aan een cultuur in onze stad waarin het vragen én aanbieden van informele hulp

nog vanzelfsprekender wordt. Dat betekent onder meer een structurele verschuiving van min-

der professionele naar meer vrijwillige inzet. Enerzijds vraagt dat een gewijzigde ‘mindset’ van

professionals en inwoners, anderzijds vereist dat een grotere en (nog) deskundigere inzet van

vrijwilligers. De uitwerking van de thema’s (professionals en vrijwilligers werken in elkaars ver-

lengde, centrale ingang en doorverwijzingsfunctie, ontmoeting, mantelzorg, randvoorwaar-

den) dragen daaraan bij. 

De afgelopen jaren is in Haarlem al veel geïnvesteerd in het versterken van het vrijwilligerswerk

en van mantelzorg. Voor mantelzorgers is meer aandacht geweest voor het geven van informatie-

en advies aan mantelzorgers, onder andere door een huis-aan-huisbrief en een publiekscam-

pagne. Daarnaast is ingezet op de verbetering van individuele ondersteuning van mantelzor-

gers. Bijvoorbeeld door de inzet van de mantelzorgmakelaar die allerlei regelzaken verzorgt,

het versterken van het sociale netwerk van mantelzorgers, de uitreiking van het mantelzorg-

compliment, het verbeteren van respijtzorgmogelijkheden en aandacht voor de verbetering van

de combinatie van werk en mantelzorg. Ook is er speciaal aanbod ontwikkeld voor jonge en al-

lochtone mantelzorgers en voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. 

Vanuit het plan van aanpak versterken van het vrijwilligerswerk is in de periode 2011-2012 in-

gezet op werving van vrijwilligers. Dat is onder meer gebeurd door het houden van een grote

informatiemarkt over vrijwilligerswerk en specifieke wervingscampagnes voor onder meer

zorgvrijwilligers. Om vrijwilligers te behouden is ingezet op flexibilisering van vrijwilligerswerk,

o.a. door het ontwikkelen van een talentenbank waar vrijwilligers hun competenties aanbieden

aan vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is de scholing van vrijwilligersorganisaties gebundeld

en uitgebreid onder de vlag van de Vrijwilligersacademie. Verder is ingezet op kwaliteitsverbe-

tering van organisaties, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een keurmerk en scholing van

organisaties in het voorkomen van seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk. Er zijn vrijwillige

vrijwilligerscoördinatoren opgeleid, die een belangrijke rol vervullen in het begeleiden en be-

houden van vrijwilligers.

Dat is de basis waarop we verder bouwen in de uitwerking van thema’s die specifiek aandacht

vragen. 
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3.2.4 Resultaten en stand van zaken

Gerealiseerd: gezamenlijk vertrekpunt en focus gemeente en maatschappelijke
partners
We hebben de thema’s uitgewerkt in vijf carrouselbijeenkomsten6 samen met maatschappe-

lijke organisaties en betrokken burgers, vrijwilligers en (vertegenwoordigers van) mantelzorgers7.

Er is sprake van gedeelde en gezamenlijke analyse van het probleem en wat de doelen voor

de stad zou moeten zijn. Wij doen op basis hiervan voorstellen waar wij als gemeente een rol

zien om deze gezamenlijke doelen mede te realiseren. Daarmee geven we invulling aan het

centraal stellen van het maatschappelijk resultaat en dat de burger/de doelgroep centraal staat.

De thema’s ‘Ontmoeting als randvoorwaarde’ en ‘overige randvoorwaarden’ zijn uitgewerkt on-

der ‘Kansen voor vergroting vrijwillige inzet’.

Gerealiseerd: Plan van Aanpak ‘Professionals en vrijwilligers werken in elkaars
verlengde’
Vanuit een gedeelde probleemanalyse hebben we een concreet plan van aanpak opgesteld.

Wij hebben geconcludeerd dat professionals en vrijwilligers, met name als het gaat om indivi-

duele zorg- en hulpverlening, naast elkaar werken en nog niet op grote schaal in elkaars ver-

lengde. Als één van de oorzaken wordt gezien dat professionals nog onvoldoende vertrouwen

hebben in de mogelijkheden van vrijwillige inzet. Ook laat de onderlinge afstemming, vanuit het

perspectief van hulpvragers, te wensen over. Er is nog onvoldoende vangnet van vrijwillige in-

zet beschikbaar, zodat professionele inzet kan worden afgebouwd of minder intensief ingezet. 

Vrijwilligers kunnen tot slot nog onvoldoende terugvallen op professionele ondersteuning als

die nodig is, bijvoorbeeld wanneer het beroep op vrijwilligers te groot wordt en de verantwoor-

delijkheid overgenomen moet worden.

6 over BUUV is een aparte  bijeenkomst met partners op 6 december georganiseerd

7 Deelnemers waren: Vrijwilligerscentrale (VWC), Haarlem Effect, DOCK, Tandem, Kontext, Loket Haarlem (Kontext), BUUV, Stichting Thuiszorg Gehandicapten

(STG), Brijder, Platform belangenbehartiging mantelzorg, Netwerk vrijwilligershulp ZK, MEE, CJG, Actenz (InGeest), Stichting Present, Roads, GGD - Vangnet en

advies, Humanitas, Homestart (Humanitas), Stichting ’t Web, Wereldmuziekschool, Stichting STAD Haarlem, Bedrijf & Samenleving, Zorggroep Reinalda, Rode

Kruis, Zonnebloem en RIBW.
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Ons plan van aanpak kent dan ook de volgende doelstellingen: 

1. Het realiseren van een vanzelfsprekende vorm waarin professionals en vrijwilligers in el-

kaars verlengde kunnen werken. Daarmee bereiken we dat professionele hulp waar mo-

gelijk eerder wordt afgebouwd of minder intensief wordt ingezet. 

2. Het verbeteren van de afstemming tussen professionals en vrijwilligers die samen be-

trokken zijn bij de hulp en zorg aan een burger. 

3. Het versterken van vrijwilligers door hen bewust te maken van hun mogelijkheden, ver-

antwoordelijkheden en beperkingen. Ze zijn toegerust op hun taak en worden daarbij waar

nodig professioneel ondersteund. 
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“We doen te weinig een beroep op de eigenkracht en de eigenverantwoordelijkheid van mensen. De oplossing zit in wat je

‘samenredzaamheid’ kunt noemen. Samenredzaamheid betekent dat de professional zich coachend op de achtergrond houdt van de

klanten en de omringende vrijwillige hulp. Zo ontstaat er een betere match en voorkom je het instrumenteel inzetten van

vrijwilligers.” (Uit NOV-congres 2011 Toekomstagenda vrijwilligerswerk)

In het veld van professionals en vrijwilligers hebben spelers een verschillende rol om het ‘in elkaars verlengde
werken’ te realiseren

• Maatschappelijke organisaties, 1e en 2e lijnszorgorganisaties, huisartsen en thuiszorg werken actief aan de bewustwording van

professionals ten aanzien van de mogelijkheden die vrijwillige inzet biedt voor hulpvragers.

• Professionals stimuleren actief vrijwillige inzet in het verlengde van hun professionele aanbod en monitoren hoe dit

uitgangspunt voor individuele hulpvragers uitpakt. 

• Professionals vergroten de oplossingstolerantie ten aanzien van bijdragen van vrijwilligers. 

• Organisaties die matchen, maken de inzetmogelijkheden van vrijwilligers voor informele hulp en zorg inzichtelijk en streven

naar een grotere beschikbaarheid van vrijwilligers. Hier spelen de Vrijwilligerscentrale, BUUV en diverse maatjesprojecten een

rol. 

• Professionals en vrijwilligers expliciteren hoe hun onderlinge samenwerking en afstemming verbeterd kan worden. 

• Voor een aantal doelgroepen en activiteiten is het nuttig om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling af te spreken.

Professionals geven vanuit hun expertise aan voor welke doelgroepen en werkzaamheden dit aan de orde is. Waar dit niet nodig

is, wordt gepleit om hulpvrager en vrijwilliger zo veel mogelijk zelf de afstemming te laten regelen. 

• Het is voor iedereen duidelijk welke inzet door professionals geleverd moet worden en waar vrijwilligers een goede of mogelijk

betere invulling van (een deel van) de hulpvraag kunnen bieden. 

Het eigen netwerk en informele zorg van de hulpvrager is steeds het uitgangspunt 

• Het eigen netwerk en de inzet van vrijwillige inzet van hulpvragers wordt waar mogelijk betrokken bij een professioneel

hulpaanbod. Hulpvrager en professional bekijken aan het begin van iedere zorg- of hulpvraag hoe deze kan worden ingezet. De

individuele hulpvrager staat centraal en in overleg met hen wordt naar een passende vorm gezocht. Bij het ontbreken van een

eigen netwerk kan gezocht worden naar een vangnet van vrijwillige inzet bijvoorbeeld via BUUV of maatjesprojecten. 

• We testen in hoeverre informele zorg en hulp een professioneel begeleidingstraject kan ondersteunen en/of eerdere afbouw of

minder intensieve inzet van professionals mogelijk maakt. 

• Professionals zijn zich bewust van de mogelijkheden van vrijwillige inzet en betrekken waar relevant eerst het persoonlijke

netwerk van hulpvragers en/of het vangnet van vrijwillige inzet. 

De vrijwilliger moet kunnen terugvallen op professionele ondersteuning 

• Voor vrijwilligers moet een duidelijk informatiepunt beschikbaar zijn waar zij terug kunnen vallen op informatie en zo nodig

professionele ondersteuning. Wij verwachten dat dit drempels wegneemt bij vrijwilligers die hulp en zorg willen bieden aan

zorgvragers met (ernstige) fysieke, psychische of psychosociale beperkingen. 

• Vrijwilligers worden waar nodig ondersteund en geschoold.



Rol van de gemeente en voorstel

Wij sturen op een toename van vrijwillige inzet als aanvulling op professionele hulpverlening

en een verbeterde samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. In de eerste plaats voor

groepen burgers en op vormen van zorg en hulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is

of wordt. Dat doen we om ervaring op te doen ten behoeve van succesvol opdrachtgeverschap

voor dit thema.

We vragen maatschappelijke partners dit thema op te pakken in de praktijk en de ervaringen

daarmee met ons en elkaar te delen. Wij hebben hierover inmiddels afspraken gemaakt met:

• Maatschappelijke dienstverlening door Kontext

• Schulddienstverlening door de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(waar al stappen zijn gezet)

• AWBZ begeleiding door de desbetreffende aanbieders

• Jeugdzorg door de CJG ‘s

• Hulp bij het huishouden door zorgaanbieders. 

Gerealiseerd: Plan van Aanpak ‘Centrale ingang en doorverwijzingsfunctie voor
vrijwillige inzet’
Wij hebben geconcludeerd dat er veel verschillende ingangen zijn voor vraag en aanbod van

vrijwillige inzet, waardoor het voor bewoners of professionals niet altijd duidelijk bij welk ‘loket’

zij moeten zijn. Het is daarnaast voor organisaties soms lastig in te schatten waar een poten-

tiële vrijwilliger naar doorverwezen kan worden als die niet bij de eigen organisatie kan wor-

den ingezet. Er zijn geen gezamenlijke afspraken of werkwijze tussen organisaties over een “al-

gemeen vrijwilligerspunt”. Hierdoor kunnen burgers niet optimaal worden doorverwezen en gaat

aanbod verloren. Tot slot zoekt een groeiende (nieuwe) groep vrijwilligers op eigen wijze naar

activiteiten, komt zelf met een ambitie wat hij/zij wil doen en biedt talenten aan zonder direct

te zoeken naar vacatures. Er is nu onvoldoende aansluiting met de werkwijze van de bestaande

ingangen. 

Om die reden hebben wij gezamenlijk een plan van aanpak ‘centrale ingang’ met de volgende

doelstellingen:

1. Het bundelen van krachten bij vrijwilligersorganisaties met makelaarsfunctie in Haar-

lem zodat  bemiddeling voor elke vorm van vrijwillige inzet, van traditioneel vrijwilli-

gerswerk tot maatjes en buurtdiensten, makkelijk te vinden is en laagdrempelig toe-

gankelijk.

2. Het creëren van een gezamenlijk ‘sterk merk’ voor vrijwillige inzet, onder andere door

een centrale ingang. 
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Olympia
Binnen de praktijkwerkplaats is de actieve bijdrage gestart met de Pilot ‘Versterken Pedagogische Civil Society’. In november is een

werkbezoek gebracht bij de Haarlemse sportvereniging Olympia. Daar is de noodzaak van vrijwillige inzet op meerdere terreinen

evident en versterking van de samenwerking met familie, maatschappelijk partners, scholen en politie (de keten waar jongeren mee te

maken hebben). De huidige problematiek betreft: afname leden, huidige vrijwilligers zijn overbelast, geen opvolging in bestuur

(vergrijzing), geen integratie met de allochtone bevolking en een ongelijke verdeling van financiële ondersteuning voor leden.

Maatschappelijk partners hebben nog niet de gewenste oplossingen met vrijwillige inzet kunnen bieden. Naast het belang van

vrijwilligers voor de sportclub is het tevens noodzaak deze vrijwilligers te ‘versterken’, hen te ondersteunen om Olympia een gezonde

sportvereniging te laten zijn, waar de pedagogische civil society goed is.



Ten aanzien van de centrale ingang voor vrijwillige inzet hebben we de volgende
randvoorwaarden geformuleerd 9:

• De centrale ingang is er voor elk type vrijwilligerswerk (niet alleen zorg gerelateerd),

dus ook bijvoorbeeld voor sportclubs, verenigingen en wijkraden.

• De centrale ingang is goed herkenbaar met laagdrempelige toegang, een ontmoetings-

plek waar je graag komt en een ‘flagship store met rode loper’ voor vrijwillige inzet!

• Elke aanbieder (en vrager) van vrijwillige inzet is welkom en er wordt naar gestreefd

iedereen een passende plek en/of activiteit te bieden. 

• De centrale ingang maakt een goede aanzet tot de match van vraag versus aanbod, waar-

bij zo min mogelijk wordt doorverwezen. De centrale ingang zoekt daarbij actief de afstem-

ming met individuele organisaties om een potentiële vrijwilliger verder te helpen. Er is zicht

op zowel vraag als aanbod van verschillende organisaties en activiteiten, ‘zonder schotten’. 

• Medewerkers van de centrale ingang hebben de competenties en tools om potentiële

vrijwilligers in de breedte te kunnen helpen. Dit vereist training en een goed integraal

informatiesysteem met een sociale kaart, een kieswijzer (menukaart met verschillende

opties voor vrijwillige inzet naar gelang de mogelijkheden, wensen en motivatie van de

vrijwilliger) en overzicht van vraag en aanbod in Haarlem. 

• De centrale ingang verwijst vrijwilligers door die ondersteuning nodig hebben en/of er-

gens onzeker over zijn naar professionals. Hiervoor worden (werk)afspraken en proto-

collen met partners opgesteld.

• De centrale ingang zoekt goede aansluiting bij andere frontoffices in het werkveld, zo-

als de algemene toegang van de gemeente, balies van Sociale Zaken & Werkgelegen-

heid en UWV (toekomstig Werkplein), WMO-loketten, de Brede Centrale Toegang,

GGD en loket Haarlem. Dit zijn plekken die een natuurlijke instroom kunnen leveren

voor vraag en aanbod van vrijwillige inzet. Zo kan vrijwillige inzet ook een bijdrage le-

veren aan activeringstrajecten of een opstap naar betaald werk zijn.

8 Tussen organisatie en individu, tussen individu en individu en tussen organisatie en organisatie.

9 uitkomst van de carrouselbijeenkomst
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Haarlemmers die zoeken naar vrijwilligerswerk kunnen nu terecht bij meerdere organisaties voor vrijwillige inzet. Organisaties die

bemiddelen tussen Haarlemmers en/of organisaties met vraag en aanbod8 op het gebied van vrijwillige inzet zijn onder andere: de

Vrijwilligerscentrale Haarlem, BUUV, de Vrijwillige hulpdienst Haarlem, Stichting Present, WeHelpen en Bedrijf & Samenleving. 

De individuele organisaties in de stad hebben eigen frontoffices, omdat dit een directe en herkenbare ingang voor burgers is; vraag

en aanbod van vrijwillige inzet richt zich soms bewust op een bepaalde organisatie omdat men ‘ergens bij wil horen’. Die kracht

moeten we ook behouden, samen met het eigen specialisme, de identiteit en deskundigheid van deze organisaties. 

Naast de eigen frontoffices van individuele organisaties is er behoefte aan een nieuw centraal punt voor vrijwillige inzet (met goede

werkafspraken tussen de organisaties). Dit creëert duidelijkheid voor vragers en aanbieders waar ze heen kunnen; ze hoeven niet

meer te ‘shoppen’ tussen organisaties. Deze centrale ingang doet een algemene intake voor vrijwilligers die zich oriënteren en voert

vervolgens de regie en objectieve coördinatie voor matching en doorverwijzing. Hiervoor is het noodzakelijk dat partners de

samenhang en samenwerking onderling versterken. 

Bovenstaande betekent dat:

• Burgers die al precies weten wat ze willen en zich melden bij de betreffende organisatie, worden daar direct in de eigen

frontoffice geholpen. Met behoud van het voordeel van korte lijnen, efficiëntie en identiteit van de organisatie.

• Burgers die zich bij een specifieke organisatie melden, maar daar niet direct kunnen worden geholpen, worden doorverwezen

naar de centrale ingang voor vrijwillige inzet. Daar wordt in een breder perspectief de wens en mogelijkheden onderzocht en

een passende match gemaakt, zowel voor vraag als aanbod van vrijwillige inzet.

• Burgers die zich in algemene zin willen oriënteren op vrijwillige inzet melden zich bij de centrale ingang. Daar wordt een

algemene intake gedaan en een match gezocht bij verschillende Haarlemse organisaties of met een Haarlemse burger.



Rol van de gemeente en voorstel

De gemeente heeft belang bij een stimulerend en stabiel klimaat en voldoende vrijwilligers in

de stad. Het wordt in de toekomst steeds vanzelfsprekender om een bijdrage te leveren (als je

dat kunt) voor familie, vrienden of buurtbewoners. Het zichtbaar maken van vrijwillige inzet en

mantelzorg wordt steeds belangrijker. De partners in de stad zien een centrale ingang als be-

langrijk instrument. De gemeente kan de totstandkoming van deze centrale ingang stimuleren.

We vragen partners met een voorstel te komen voor het creëren van een ‘centrale ingang en

doorverwijzingsfunctie voor vrijwillige inzet’ om vraag en aanbod maximaal te benutten en een

gezamenlijk ‘sterk vrijwilligers merk’ in Haarlem te realiseren en daarbij aan te geven wat no-

dig is om succesvol te zijn. 

Daarnaast helpt een goed informatiesysteem voor een goede (door)verwijzing. In de praktijk-

werkplaats Informatievoorziening werken we aan een integraal informatiesysteem. De verdere

ontwikkeling daarvan is opgenomen in het Masterplan Digitalisering van de gemeente.

Gerealiseerd: eerste stap gezet om te komen tot een gedragen beeld BUUV als
voorwaarde voor verdere ‘verankering en uitbreiding van BUUV in de stad’
BUUV is een buurtmarktplaats voor vrijwillige inzet die de gemeente samen met achttien maat-

schappelijke partners in 2010 is gestart én een benadering die door alle relevante professio-

nals in zorg en welzijn kan worden uitgedragen. BUUV is als innovatie in het sociaal domein

begonnen als project vanuit de gemeente met verschillende partners. BUUV is opgezet volgens

de principes van ‘Welzijn nieuwe stijl’ van het ministerie van VWS. De BUUV werkwijze is ge-

richt op een positieve uitstraling. Elke bewoner kan en mag meedoen met een vraag of aan-

bod zonder stigmatiserend te zijn. Dit nodigt bewoners uit om laagdrempelig deel te nemen, ook

als er persoonlijk méér aan de hand is.
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‘Samen voor elkaar’ kenmerkt de cultuur in de stad. Het is normaal om anderen iets te
vragen en ook om iets voor een ander te doen. Dit bevordert sociale cohesie in de wijk.

Oplossingsbeweging: eerst eigen netwerk

BUUV: matching van vraag en aanbod

Burger wordt niet
zelfredzaam maar is
(wil) wel betrokken
(zijn) bij anderen

Potentieel zelfredzame burger, 
die zelfredzamer wordt met hulp van

een andere

Zelfredzame burger zonder directe vraag

Vraag en aanbod
(m.n. informele zorg & hulp)

Vraag en aanbod 

Aanbod

in de wijk in de stad

15-5%

80%



De eerste stap om BUUV in 2014 (uitgebreid naar de gehele stad) onder te brengen bij een of

meerdere partners in het sociaal domein is het met deze partners eens te zijn over wat BUUV

is, welke meerwaarde BUUV heeft in de stad en welke werkwijze daarbij past. Op 6 december

2012 hebben we als partners in de stad beelden en ideeën hierover gedeeld.

Hoofdconclusies BUUV

• Herdefinieer de visie (welke hulpvraag en voor wie) en borg de continuïteit van BUUV

(nu nog kwetsbaar). 

• Matching van vraag en aanbod (in de huidige werkwijze) is bewerkelijk en vraagt veel

capaciteit. Stopt BUUV bij de match of moet je ‘nazorg’ bieden? Bij uitbreiding van het

huidige concept over de stad heb je nog meer ondersteuning nodig. 

• Elke buurt is anders, breid uit met maatwerk: wie woont er en wat werkt er in de buurt? 

• Behoud goede ontmoetingsplekken. Als je investeert in BUUV maar tegelijkertijd ont-

moetingsplekken sluit, schiet het niet op.

• Bepaal de reikwijdte van gewenste veiligheid van matches (veiligheid kost geld en

100% veilig is het nooit).

• BUUV vraagt om draagvlak en bekendheid. Maak goede pr voor BUUV via succesver-

halen  (story telling).

• Breng uitbreiding als olievlek: organische groei van BUUV in de stad.

• Geef het een kans: een gedragsverandering (vanzelfsprekende attitude) om iets voor

een ander te doen, duurt minstens 5 jaar.

• Houd het simpel en leuk: BUUV is geen (vast) vrijwilligerswerk. Het kan wel een op-

stapje naar (ander) vrijwilligerswerk zijn. 

• BUUV biedt Haarlemmers met een vraag de mogelijkheid om iets terug te doen.

• Meedoen aan BUUV blijft een keuze voor de Haarlemmer.

• BUUV is geen vrijwilligersorganisatie, maar een verbinding tussen mensen in buurten.

• BUUV draagt bij aan sociale cohesie, versterk met BUUV de sociale verbanden die er

al zijn. 

• Geef partners een rol in de BUUV werkwijze: locatie(s) bieden, communicatie BUUV

ondersteunen (bekend maken), vrijwilligers coachen / begeleiden / trainen. 

• BUUV is geen zorgsuppletie, maar burenhulp anno nu. Dat moet gezien worden als

aanvulling op intensieve vrijwilligershulp voor kwetsbare mensen. 

• Er is beperkte professionele inzet nodig voor het achterhalen van de vraag achter de

vraag, voor ondersteuning van vrijwilligers betrokken bij matching, signalering, borging

van veiligheid, het onderhouden van de website (systeem) en de promotie van BUUV.

• Via BUUV worden soms vrijwilligers geworven door professionele organisaties in het

sociaal domein. Het gaat dan om professionele organisaties zoals RIBW of Harte-

kampgroep die voor hun cliënten begeleiding zoeken.

• BUUV verwijst door naar andere (professionele) organisaties en moet goede kennis

hebben van de keten in het sociaal domein.

Vervolg
De komende maanden wordt in het kader van het herijken van de programma’s 3, 4 en 7 on-

derzocht welk budget de gemeente Haarlem jaarlijks beschikbaar stelt om BUUV te faciliteren.

De uitkomst hiervan bepaalt mede in welke vorm BUUV in 2014 aan de markt wordt overge-

dragen. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten begin 2013 helpt bij het her-

definiëren van de visie, voor wie en welke hulpvraag is BUUV bedoeld? De uitkomsten van beide

trajecten bepaalt de vervolgstappen. 

Het document dat aan de discussie ten grondslag lag is te vinden op:

www.haarlem.nl > samenvoorelkaar > relevante documenten.
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Gerealiseerd: Plan van Aanpak Mantelzorg
Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een naaste, zoals een ouder, kind of vriend. Van man-

telzorgers wordt de komende jaren steeds meer verwacht. Niet alleen vanwege de toenemende

hulpvraag als gevolg van de vergrijzing, ook vanwege bezuinigingen binnen de Awbz en de te-

rugtredende overheid. Mantelzorgers worden ook steeds meer belast, onder andere doordat

het Rijk de toegang tot intramurale verzorging steeds verder aanscherpt. 

1. Het uitvallen van mantelzorgers leidt tot hogere zorgkosten, omdat dan gezocht moet

worden naar duurdere alternatieven, zoals permanente opname. We hebben vastge-

steld dat het voor mantelzorgers nog steeds onvoldoende vanzelfsprekend is om een

beroep te doen op respijtzorg. Soms is respijtzorg onvoldoende beschikbaar, de aan-

vraagprocedure is soms ingewikkeld en er kan vraagverlegenheid in het spel zijn. Er

wordt meer verwacht van het eigen netwerk van mensen. Niet alle mantelzorgers heb-

ben echter een sterk eigen netwerk (meer) waarop teruggevallen kan worden. Boven-

dien neemt juist door het verlenen van mantelzorg het netwerk vaak af. Mantelzorgers

trekken vaak te laat aan de bel zodat overbelasting ontstaat. Het grootste deel mantel-

zorgers is “onzichtbaar” voor gemeente en ondersteuningsorganisaties, die wellicht

overbelast zijn en/of kans lopen overbelast te raken. 

Op basis van deze analyse concluderen wij dat de ondersteuning aan mantelzorgers verder ver-

beterd moet worden door:

1. De beschikbaarheid van voldoende laagdrempelige respijtzorg. Mantelzorgers kunnen

het langer volhouden wanneer zij zo nu en dan even vrijaf krijgen van hun zorgtaak.

Dat kan een dagdeel zijn door de inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie, een tijde-

lijke opname in een instelling of laagdrempelige logeervoorziening bijvoorbeeld in de

vorm van een logeerhuis. 

2. Het bieden van concrete ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers bij het ver-

sterken van het eigen netwerk of buurtnetwerk. Met een sterk eigen netwerk houden

mantelzorgers het langer vol. 

3. Tijdige en voortdurende informatie en voorlichting over ondersteuningsmogelijkheden

en tijdige ondersteuning. Als de mantelzorger tijdig weet welke ondersteuningsmoge-

lijkheden er zijn, werkt dat preventief in het voorkomen van overbelasting. Daarnaast

spelen professionals een belangrijke rol in het signaleren en informeren van mantel-

zorgers. Bijvoorbeeld leraren op school, huisartsen, zorginstellingen en kerken. In de

informatie, maar ook in het aanbod, is het van belang aandacht te hebben voor speci-

fieke doelgroepen mantelzorgers: jongeren, allochtonen en ggz-mantelzorgers. 

4. Het beter in beeld brengen van de onzichtbare groep overbelaste mantelzorgers zodat

wij hen  gerichte ondersteuning kunnen bieden. 
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Rol van de gemeente en voorstel

De gemeente wil eraan bijdragen dat mantelzorgers hun zorg zo lang mogelijk kunnen blijven

volhouden door het huidige niveau van mantelzorgondersteuning minimaal op het niveau van

2012 te behouden en de volgende prioriteiten uit te werken en te implementeren in 2013: 

1. Voldoende laagdrempelige en beschikbare respijtvoorzieningen10 door op zoek naar

meerdere (ook commerciële) samenwerkingspartners om deze voorzieningen te reali-

seren.

2. Versterken van het eigen netwerk door inzetten van verschillende methoden11 (eigen

kracht conferenties, netwerkcoaches, familiezorg) in de binnen en buitenring met aan-

vullende diensten12.

3. Continue voorlichting en informatievoorziening.

4. Het continu in beeld brengen van overbelaste mantelzorgers en van de aard van de over-

belasting.

Gerealiseerd: gedeeld beeld over kansen voor vergroten van vrijwillige inzet 
Het vergroten van het potentieel aan vrijwillige inzet is nodig omdat er een toenemende vraag

naar vrijwillige inzet op het gebied van zorg en hulp voor (kwetsbare) burgers is. Soms is er

sprake van overlap en versnippering van vrijwillige activiteiten en vindt er onvoldoende coör-

dinatie vanuit de gemeente plaats13, waardoor overlap in gesubsidieerde activiteiten plaatsvindt.

Ook is het de vraag of bestaande ontmoetingsplekken en activiteiten wel de juiste bijdragen aan

het faciliteren van informele zorg aan deze doelgroep leveren. Kunnen de plekken en activitei-

ten voor vragers en aanbieders van informele zorg gedeeld worden op een zelfde plek of ac-

tiviteit, of moeten deze juist verschillend zijn om beide groepen te kunnen bedienen? Boven-

dien geven zowel professionals als burgers aan dat zij moeite hebben om het totale beschikbare

aanbod van ontmoetingsplekken en activiteiten te vinden. 

Tot slot worden burgerinitiatieven op het gebied van vrijwillige inzet onvoldoende ondersteund. 

Doelstelling is dan ook dat:

1. Steeds meer Haarlemmers bereid zijn om vrijwillige hulp en zorg aan mede-Haarlem-

mers te verlenen. Ook voor specifieke moeilijk vervulbare zorgvragen lukt het beter om

aanbod te vinden. 

2. Afstemming en samenwerking tussen partners onderling optimaal is georganiseerd.

Overlap in  gesubsidieerde vergelijkbare activiteiten wordt voorkomen. Dit vraagt coör-

dinatie vanuit de gemeente, in plaats van versnippering tussen afdelingen.

10 Dit voorstel sluit aan bij de regionale innovatieagenda die is opgesteld voor de transitie AWBZ en die tevens deel uitmaakt van de Regionale Sociale Agenda van

de provincie.

11 Dit voorstel sluit (deels) aan bij de regionale innovatieagenda die is opgesteld voor de transitie AWBZ en die tevens deel uitmaakt van de Regionale Sociale

Agenda van de provincie.

12 Niet alleen de dienstverlening van professionele organisaties als Tandem, maar ook allerlei vrijwillig aanbod als de inzet van BUUV, vrijwillige hulpdiensten, de

Zonnebloem.

13 Nu is er sprake van versnippering, omdat er vanuit de verschillende gemeentelijke afdelingen onvoldoende coördinatie plaatsvindt
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“In wat voor wereld leven wij waar iemand door het schrijven van één enkel boek of het maken van één schilderij de onsterfelijkheid

bereikt, terwijl vrijwilligers die nachtenlang waken aan het bed van een stervende hooguit de vermelding in het telefoonboek

krijgen.”

György Konrad (Hongaarse schrijver)



3. Burgerinitiatieven op het gebied van vrijwillige inzet worden gehoord en (daar waar

mogelijk) verbonden en gestimuleerd. 

4. Er voldoende ontmoetingsplekken zijn in de stad. Ontmoeting is namelijk een belang-

rijke succesfactor voor het stimuleren van vrijwillige inzet. Doelgroep bij ‘ontmoeting’

zijn burgers die moeite hebben met het onderhouden van een eigen netwerk: een deel

van de mantelzorgers, geïsoleerde burgers, mensen met psychosociale problemen

en/of fysieke beperkingen.

Rol gemeente 

De gemeente kan eraan bijdragen dat vrijwillige inzet maximaal is door: 

1. Een voortdurende wervingscampagne voor vrijwillige inzet ten behoeve van informele zorg

en hulp op te zetten met daarbij specifiek aandacht voor hulpvragen waarvoor het moei-

lijk is vrijwilligers te vinden (mantelzorgondersteuning, zorgvragen voor mensen met een

fysieke, psychiatrische of psychosociale beperking). We moeten kijken naar het punt van

vraag- en aanbodverlegenheid. De wervingscampagne voor vrijwillige inzet, gezien het

belang voor de gehele sociaal domein, wordt in 2013 ondergebracht bij het programma

(‘campagne’ Sociaal Domein, zie achtergronddocument hoofdstuk 2).

2. Als één gemeente op te treden voor wat betreft de gesubsidieerde instellingen en acti-

viteiten de gevraagde inzet te benoemen en overlappen en versnippering tegen te gaan

(voorbeeld: maatjesprojecten en bieden van administratieve/financiële ondersteuning).

3. Burgerinitiatieven op het gebied van vrijwillige inzet te ondersteunen en te faciliteren door

actief mee te werken aan informatievertrekking over gemeentelijke regelingen en/of ge-

sprekspartner te zijn.

4. De ontwikkeling van ontmoetingsvormen waar Haarlemmers elkaar makkelijker vinden

en aanspreken te stimuleren met als doel dat informele zorg tot stand kan komen en

vraag- en aanbodverlegenheid afneemt. De gemeente stimuleert initiatieven in de buurt

van burgers, wijkraden, ‘zelforganisaties’ en welzijnsorganisaties om zowel fysieke als di-

gitale oplossingen voor ontmoeting in te vullen en/of uit te proberen.

14 uit de carrouselbijeenkomst
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Bij ontmoeting kan het gaan om activiteiten die door professionals worden ondersteund (bijvoorbeeld de buurtlunch BUUV waar

uitwisseling van vraag en aanbod en waar fysieke kennismaking/ aansluiting met de BUUV gemeenschap plaatsvindt) of particuliere

initiatieven (zoals het lotgenotencontact bij een coffee corner in de supermarkt).

Gedeelde14 kenmerken van een ontmoetingsplek

• goede zichtbaarheid en positieve uitstraling 

• aanwezigheid van goede begeleiders/opbouwwerkers

• meerdere organisaties die actief zijn binnen het gebouw: dat versterkt elkaar vanwege het natuurlijk mengen van de doelgroepen

• een sterke buurtfunctie, waar veel mensen al vanzelf komen (multifunctioneel gebouw met een combinatie van voorzieningen,

bijvoorbeeld een huisarts)

• laagdrempelig in combinatie met dat er ‘iets te halen valt’(gratis activiteiten, kopje koffie/thee).

• activiteiten zijn passend voor de doelgroep uit de buurt

• de organisatoren zijn zelf ook vrijwilligers (niet alleen professionals) en een bekend gezicht in de buurt.



3.2.5 Conclusies
Ten aanzien van de praktijkwerkplaats vrijwillige inzet trekken we de volgende conclusies:

a. Het verbinden van vrijwillige inzet met professionele inzet is belangrijk voor de transitie

in het sociaal domein. Wij starten als eerste met vormen van zorg en hulp waar de ge-

meente verantwoordelijk voor is of wordt, te weten bij:

– Maatschappelijke dienstverlening door Kontext

– Schulddienstverlening door SZW

– AWBZ begeleiding door de desbetreffende aanbieders

– Jeugdzorg door de CJG ‘s 

– Hulp bij het huishouden door zorgaanbieders.

b. Het is noodzakelijk om vrijwillige inzet te blijven bevorderen. Daarbij is het realiseren

van een ‘centrale ingang en doorverwijzingsfunctie voor vrijwillige inzet, het creëren

van een gezamenlijk ‘sterk vrijwilligers merk’ in Haarlem en een permanente voorlich-

tingscampagne een succesfactor. 

c. BUUV wordt in 2013 uitgebreid naar andere delen van de stad en uiterlijk 1 januari

2014 ‘overgedragen’ aan partners.

d. Het is noodzakelijk om mantelzorgondersteuning verder te bevorderen. Daarvoor is de

beschikbaarheid van voldoende laagdrempelige en beschikbare respijtvoorzieningen

randvoorwaardelijk, evenals het bieden van continue voorlichting en informatievoorzie-

ning. 

e. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van ontmoetingsvormen waar Haarlemmers

elkaar makkelijker vinden en aanspreken met als doel dat informele zorg tot stand kan

komen en vraag- en aanbodverlegenheid afneemt. 

3.3 Praktijkwerkplaats hulp bij het huishouden 

3.3.1 Vraagstelling
De praktijkwerkplaats hulp bij het huishouden onderzoekt nieuwe mogelijkheden om hulp bij het

huishouden vorm te geven. Daarbij moet inzicht ontstaan in de praktische en financiële haal-

baarheid van het faciliteren van een algemene infrastructuur voor hulp bij het huishouden, het

vinden van een goedkoper alternatief voor categorie115 en de aansluiting met buurtdiensten.

De nieuwe aanbestedingsronde voor Hulp bij het huishouden is uitgesteld om de nieuwe aan-

pak te kunnen ontwikkelen. 

15 Onder categorie 1 wordt verstaan het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, waaronder o.a. licht en zwaar huishoudelijk werk, was verzorging en

maaltijdverzorging.  

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem 51



3.3.2 Relatie met patronen en randvoorwaarden

3.3.3 Een praktijkwerkplaats, omdat….
Het doel van de pwp was het onderzoeken van alternatieve vormen van hulp bij het huishou-

den om zo adequate ondersteuning te kunnen blijven leveren met minder middelen. 

Het Regeerakkoord Rutte II zegt dat de aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen

door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen

middelen kunnen betalen. Hiermee verandert de huishoudelijke hulp van een brede voorzie-

ning met veel preventieve werking in een vangnet voor de kleine groep meest kwetsbaren. Het

budget voor deze maatwerkvoorziening is 25% van het huidige budget (landelijk) voor hulp bij

het huishouden. De afschaffing van de AWBZ Zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 leidt er-

toe dat een grote groep mensen, ook die met een grote zorgvraag, thuis (blijft) wonen en daar

extramurale zorg ontvangt. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvraag richting de gemeente voor

hulp bij het huishouden.

Het Regeerakkoord heeft grote impact op de opdracht van de praktijkwerkplaats: de noodza-

kelijke bezuinigingen blijken veel groter te zijn dan wij in eerste instantie hadden verwacht. 

Uit onderzoek is gebleken dat een goedkoper alternatief voor categorie 1 en de aansluiting met

het concept van buurtdiensten onvoldoende is om invulling te geven aan de voorgenomen be-

zuiniging. Ook een efficiencyverhoging (bijvoorbeeld HH1 als algemene voorziening) of een gro-

ter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers (bijvoorbeeld het terugdringen van het

aantal uren) draagt onvoldoende bij aan de door het Rijk opgelegde besparing. De uitdaging

is om een nieuwe methodiek te ontwikkelen op basis waarvan integraal gekeken wordt naar het

aanbod van eigen kracht-oplossingen en algemene voorzieningen alvorens wordt toegeleid naar

een individuele voorziening. 

Ook al geeft het Regeerakkoord onvoldoende concrete handvatten om exact te kunnen bepa-

len aan welke criteria het aanbod van Hulp bij het huishouden in de toekomst moet voldoen,

alsook of de compensatieplicht in de huidige vorm blijft gehandhaafd, zijn wij van mening dat

een nieuwe methodiek van toeleiding noodzakelijk is om in de toekomst tot een juiste afweging

te komen over de inzet van voorzieningen.
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Hulp bij het Huishouden

Doelgroep alle burgers

Levert bijdrage aan nieuw patroon • burger is vertrekpunt

• zelf verantwoordelijk voor de oplossing

• vrijwilligheid en wederkerigheid

Randvoorwaarde • cultuuromslag

• maatschappelijk resultaat centraal



Eerste analyse van het Regeerakkoord en de gevolgen daarvan voor de hulp bij het
huishouden:

3.3.4 Resultaten en de stand van zaken
Wij hebben onderzoek gedaan naar alternatieve vormen van hulp bij het huishouden. Hierbij

hebben we in eerste instantie gekeken naar voorbeelden van andere gemeenten. 

Diverse gemeenten geven op verschillende manieren invulling aan de hulp bij het huishouden.

De verschillen uiten zich in:

1 de wijze waarop de hulp bij het huishouden wordt georganiseerd. Als collectieve, alge-

mene of individuele voorziening 

2 de wijze waarop toegang wordt verleend, met of zonder inkomenstoets 

3 de wijze waarop een eigen bijdrage van burgers wordt gevraagd, maximaal of een va-

riatie 

4 de wijze waarop de normering van het aantal uren tot stand komt voor het uitvoeren

van de dienstverlening. 

In de pwp HH is door een extern onderzoekbureau inzichtelijk gemaakt wat een mogelijke be-

sparingen kan zijn als de gemeente Haarlem het aantal uren voor HH1 naar beneden bijstelt,

de huidige dienstverlening HH1 aanbiedt als algemene voorziening en het opzetten van een

collectieve voorziening. De resultaten van het onderzoek geven weer dat de beoogde taakstelling

van € 1.1 miljoen op verschillende manieren kan worden gerealiseerd. 

Naast alternatieve vormen van hulp bij het huishouden hebben we gekeken op basis waarvan

de doelgroep wordt toegeleid naar het aanbod. Hulp bij het huishouden is een voorziening met

een open-einde karakter. Een beperking van de kostprijs van voorzieningen draagt slechts ten
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Doelgroep:
Huidige doelgroep: alle personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek, inclusief een chronisch psychisch

en/of psychosociaal probleem die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een huishouden te kunnen voeren. In de huidige situatie is

dit 2,9% (+/- 4.300 cliënten) van de Haarlemse bevolking. Hiervan is meer dan 80% 65 jaar en ouder en zijn het veelal

alleenstaande vrouwen. 

Toekomstige doelgroep door uitspraken regeerakkoord Rutte II: Degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen

kunnen betalen.

Effecten voor Haarlemse burger: Het echt nodig hebben suggereert dat het gaat om kwetsbare cliënten die niet instaat zijn zelf

adequate hulp te organiseren en om kwetsbare cliënten die onvoldoende regie hebben. 

Gemeenten beschikken niet zelf over inkomensgegevens van de cliënten maar op basis van de informatie van het CAK kan wel een

indicatie gegeven worden van het aantal cliënten dat de minimale eigen bijdrage betaalt vanwege een laag inkomen. (Daarbij wordt

uitgegaan van de inkomensgrenzen die in de algemene maatregel van bestuur aangaande de eigen bijdrage van WMO en AWBZ zijn

vastgelegd). In Haarlem betreft dit 40% van alle huishoudens die hulp bij het huishouden ontvangt. 

Taakstelling:
De taakstelling voor de Huishoudelijke hulp van € 1.1 miljoen (8.5%) moet in het licht van het Regeerakkoord worden bijgesteld.

Decentralisatie AWBZ-persoonlijke verzorging: De noodzaak is groter om meer specifiek de overlap en samenhang tussen

Huishoudelijke hulp en begeleiding vanuit de Awbz (in combinatie met de persoonlijke verzorging) inzichtelijk te maken, zodat de

invulling van voorzieningen en de hiervoor beschikbare middelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en effectiever in gezet

kunnen worden.



dele bij aan het realiseren van de taakstelling. Op basis van onderzoek en marktverkenning is

gebleken dat een besparing gerealiseerd kan worden op de voorzieningen. Deze besparing is

echter gemaximaliseerd in verband met de minimale uurtarieven en de indirecte kosten van een

zorgaanbieder om de dienstverlening te kunnen realiseren. Een andere belangrijke besparing

kan worden gerealiseerd door de toeleiding effectief te organiseren. Voorwaarde hiervoor is het

realiseren van andersoortig aanbod en het vaststellen van een afwegingskader dat aansluit bij

de uitgangspunten van Samen voor elkaar. 

Het huidige beleid en de leidende patronen van Samen voor elkaar:

We hebben gekeken of en in hoeverre het huidige beleid en de uitvoering hiervan aansluit bij

het de leidende patronen van Samen voor elkaar. We hebben inzichtelijk gemaakt wat de hui-

dige situatie is en wat de gewenste situatie. 
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Van:

• In de huidige situatie stellen we de burger in toenemende

mate centraal. Uitgangspunt in het gesprek is echter nog

grotendeels de claim (de vraag voor hulp bij het huishou-

den ).

• In de huidige situatie doen we nog te weinig beroep op

de eigen kracht of organisatievermogen van de burger:

de gemeente neemt, na het indienen van de aanvraag,

het initiatief voor de indicatiestelling en leidt de cliënt

naar de aanbieder.

• In de huidige situatie geeft de gemeente indicatie voor

een periode op basis van één momentopname. Er is

geen vastgestelde taak belegd binnen de uitvoering om

nazorg te bieden. Veranderingen die van invloed kunnen

zijn op de inzet van de hulpverlening, worden pas zicht-

baar na afloop van de indicatieperiode, tenzij een signaal

wordt afgegeven over een wijziging in de situatie.

• In de huidige situatie koppelt de gemeente het gesprek

met de burger, wat leidt tot de indicatie, in zeer beperkte

mate terug aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder

voert opnieuw een intakegesprek met de burger om te

bepalen welke diensten verricht moeten worden en welke

invulling hieraan gegeven wordt. 

• In de huidige situatie maakt de gemeente geen prestatie-

afspraken met de zorgaanbieder over het te behalen re-

sultaat van de in te zetten hulpverlening aan de burger.

Gemaakte afspraken bieden onvoldoende mogelijkheden

om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

• In de huidige situatie is onvoldoende zicht op de moge-

lijkheden om het budget te beheersen. 

Van:

In de gewenste situatie stellen we de burger centraal en

bekijken we de beperkingen die een burger ervaart op ba-

sis van alle levensdomeinen. Hierdoor kunnen we toelei-

den naar een maatwerk oplossing (al dan niet een combi-

natie van eigen kracht, algemene voorzieiningen en

individuele voorzieningen).

In de gewenste situatie stellen we de burger zoveel moge-

lijk in staat  zelf een oplossing te organiseren.

In de gewenste situatie verlenen wij (meer) nazorg, zodat

we preventief en tijdig kunnen interveniëren en we de inzet

van zwaardere (vooral duurdere) hulp voorkomen. Dit be-

tekent dat resultaatafspraken gemaakt moeten worden, de

afspraken moeten worden gemonitord en de gemeente

hierover regie moet voeren. 

In de gewenste situatie gaan wij op zoek naar de contou-

ren waarbinnen maatwerk geleverd kan worden. Op basis

hiervan (vooraf overeengekomen maatschappelijk resul-

taat) verstrekken wij de opdracht aan een opdrachtnemer.  

In de gewenste situatie stellen wij functionele eisen aan de

hulpverlening en voeren wij regie over het vooraf overeen-

gekomen (maatschappelijk) resultaat.

In de gewenste situatie willen wij vooraf sturen op de inzet

van eigen kracht voorzieningen, algemene voorzieningen

en individuele voorzieningen en de hiervoor beschikbare

middelen en achteraf regie voeren op de inzet hiervan.



Varianten om het toeleidingsproces anders vorm te geven:

Varianten om het toeleidingsproces anders vorm te geven: 

We hebben diverse manieren onderzocht om het huidige indicatieproces anders vorm te ge-

ven en de burger toe te leiden naar de juist passende compensatie. 

Wij maken hier een onderverdeling in drie variaties in van het toeleidingsproces:

1) Zelfindicatie
Bij het systeem van zelfindicatie kan de aanvrager op basis van het doorlopen van een be-

slisboom wel of geen toegang krijgen tot hulp bij het huishouden door een zorgaanbieder, ge-

financierd vanuit de Wmo.

2) Stapsgewijs, eerst (al dan niet zelfstandig) toeleiden naar  algemene voorzieningen
en indien noodzakelijk toeleiden naar individuele voorzieningen

Een algemene voorziening is een regelarme inzet van aanbod. Door het stellen van een be-

perkt aantal vragen wordt getoetst of de aanvrager hier wel of geen gebruik van kan maken.

Daar waar een algemene voorziening de beperking onvoldoende compenseert, kan worden toe-

geleid naar een individuele voorziening op basis van een objectieve beoordeling. Door de volg-

ordelijkheid in het proces bestaat het risico dat de inzet van een algemene voorziening niet de

best passende oplossing is voor de burger. 
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Voordelen: Beperkingen:

• Snel • Geen zicht, invloed op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid

bij het vinden van oplossingen

• Regelarm • Claimgerichte afhandeling

• Beperkte uitvoeringskosten • Nazorg ontbreekt

Voordelen: Beperkingen:

• Algemene voorziening is regelarm • Bij een algemene voorziening geen zicht, invloed op eigen kracht

en eigen verantwoordelijkheid bij het vinden van een oplossing

• Uitvoeringskosten worden beperkt door • Een algemene voorziening kan een aanzuigende werking hebben

• allereerst te sturen op een algemene voorziening • en de vraag vergroten

• In het huidig beleid kunnen bij een algemene voorziening (nog)

geen inkomensafhankelijke items worden gekoppeld. 

• Een algemene voorziening is gericht op de claim



3) Integraal toeleiden naar (een combinatie van) algemene en individuele
voorzieningen 

Door integraal te kijken naar de mogelijke oplossingen voor de beperkingen van een burger kan

zo veel mogelijk worden toegeleid naar algemene (eigen kracht) voorzieningen en deze wor-

den aangevuld met individuele voorzieningen. 

Opties in opdrachtgeverschap

In de pwp HH zijn opties bekeken op basis waarvan wij in combinatie met de varianten van het

toeleidingsproces, zoals hierboven beschreven, invulling kunnen geven aan het opdrachtge-

verschap op basis van maatschappelijk resultaat en functionele eisen. 

1) Lump sum voor een individuele voorziening 
Een lump sum (vaste som geld voor het uitvoeren van dienstverlening in een bepaalde peri-

ode of voor een beoogd resultaat) toekennen aan een (zorg)aanbieder voor het bieden van een

individuele voorziening. De (zorg)aanbieder heeft volledig de regie op de inzet en de verdeling

van uren. De afspraak is dat de zorgaanbieder binnen het vastgestelde budget blijft. 

2) Lump sum voor een integrale oplossing
Het verschil met een lump sum bedrag voor een individuele voorziening is dat een zorgaanbieder

bij deze optie fungeert als “hoofdaannemer” en verantwoordelijk wordt voor een burger en zijn

beperkingen. Het is aan de “hoofdaannemer” om (al dan niet) een combinatie van eigen kracht

voorzieningen, algemene voorzieningen en individuele voorzieningen in te zetten om het be-

ste resultaat voor de burger te realiseren. 
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Voordelen: Beperkingen:

• Zicht en invloed op eigen kracht • Brede uitvraag

• Een oordeel op basis van de best passende • Vraagt een hoog kennisniveau en helderheid over mandaten 

• oplossing voor burger • van functionarissen 

• Risico bestaat voor het creëren van een extra bureaucratische

laag

Voordelen: Beperkingen:

• Regelarm • Weinig zicht, invloed op eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid

van de burger

• Beperkte uitvoeringskosten • Claimgerichte benadering

Voordelen: Beperkingen:

• (Achteraf) regelarm • Op basis van de huidige beschikbare informatie beperkte kennis

aanwezig om het gewenste resultaat vast te stellen en een in-

schatting te maken van de inzet van voorzieningen en hiervoor be-

schikbare middelen 

• Professional bepaalt welke zorg het beste 

aansluit bij de beperkingen van de burger 



Methodiek om de juist passende compensatie te bepalen:

Naast de volgorde van stappen in het proces en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan

het opdrachtgeverschap is het van belang dat er een eenduidige methodiek wordt toegepast

om te bepalen wat de juist passende compensatie is. 

Op basis van de uitgangspunten van Samen voor elkaar en de gewenste situatie is een aan-

tal criteria bepaald waaraan een nieuwe methode om toe te leiden moet voldoen:

• niet de claimvraag is leidend, maar het resultaat van het onderzoek op basis van alle

levensdomeinen 

• breed inzetbaar, dus niet enkel voor vragen gericht op de Wmo

• resultaatgericht; mogelijkheid tot maken van afspraken over verbetering of in stand

houden van het niveau van zelfredzaamheid

• meting voortgang cliënt vanuit verschillende invalshoeken / leefgebieden

• objectief oordeel over de zelfredzaamheid

• los van Awbz-denken (claimgericht, grondslagen)

• het gecreëerde beeld moet zo veel mogelijk eenduidig zijn en niet multi- interpretabel. 

Wij hebben twee instrumenten gevonden die ingezet kunnen worden om de mate van zelfred-

zaamheid in kaart te brengen, die in meer en mindere mate aansluiten bij de gedachte van Sa-

men voor elkaar en kunnen bijdragen aan het toeleiden naar de passende compensatie. 

Instrument 1: de participatieladder
De participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre een bur-

ger, bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde of een wijkbewoner, meedoet in de samenleving. De

ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteu-

ning. Door dit twee keer te meten (jaarlijks of voor en na inzet van een voorziening uit het par-

ticipatiebudget), wordt zichtbaar of de mate van participatie is verhoogd. Daarmee worden de

resultaten van het participatiebeleid transparant16.

De participatieladder is op dit moment geen gebruikt instrument bij de toeleiding binnen de Wmo.

In de huidige vorm is de participatieladder voornamelijk gericht op werk. De gedachte achter

de participatieladder sluit wel aan bij de gewenste situatie. Het voordeel van dit instrument is

dat er op diverse domeinen van zelfredzaamheid onderzoek plaatsvindt en dat er afspraken wor-

den gemaakt over verbetering van de zelfredzaamheid.

Instrument 2: de ZRM 
Met de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) is het mogelijk een gestandaardiseerde beoordeling te

geven van de zelfredzaamheid van een persoon. Zelfredzaamheid is gedefinieerd als het ver-

mogen om zich te kunnen redden in de huidige situatie op het gespecificeerde levensdomein.

Het zelf organiseren, behouden en/of verminderen van professionele hulpverlening is in deze

definitie een belangrijk aspect van de zelfredzaamheid.

De domeinen waar de ZRM uit opgebouwd is, zijn:

1. Maatschappelijke status: inkomen, huisvesting, gezinsrelaties, verslaving, justitie.

2. Maatschappelijk functioneren en gezondheid. Dagbesteding, geestelijke gezondheid, fy-

sieke gezondheid, ADL-vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie.

16 http://www.participatieladder.nl
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Tijdens het onderzoek op basis van de ZRM wordt duidelijk voor welke domeinen aandacht no-

dig is. 

De toegevoegde waarden van de ZRM zijn: 

• objectief beoordelen burger

• integraal over de levensdomeinen van de burger (in te zetten voor Wmo, SoZaWe,

jeugd, Awbz functies)

• los van Awbz- denken (claimgericht, grondslagen)

• meting voortgang cliënt vanuit verschillende invalshoeken / leefgebieden

• resultaatgericht (stijgen of behouden van de mate van zelfredzaamheid)

• valide, betrouwbaar en getest instrument. 

• Ketenpartners spreken dezelfde taal

De ZRM is op dit moment ook geen gebruikt instrument bij het toeleidingsproces binnen de

Wmo. De gedachte achter de ZRM sluit wel beter aan bij de gewenste situatie, omdat op di-

verse domeinen (niet beperkt tot het inkomen van de burger) van zelfredzaamheid onderzoek

plaatsvindt. Het instrument past goed binnen de leidende patronen van Samen voor elkaar, om-

dat het gericht is op het brede pallet van het sociaal domein. Het instrument is een reeds be-

proefd instrument binnen zorg-gerelateerde domeinen. 

Voor het verder uitwerken van het toeleidingsproces om te bepalen wat de juist passende com-

pensatie voor de burger is, staan nu twee thema’s centraal: 

1 In samenwerking met professionals toewerken naar een afwegingskader om op basis

van de zelfredzaamheidsmatrix en hieruit voortvloeiende profielen een globaal arran-

gement samen te stellen met resultaatafspraken welke voorziet in het bieden van

maatwerkoplossingen. Om integraal de beste oplossing voor een burger te kunnen

realiseren, is het hierbij van belang dat de resultaatafspraken niet alleen betrekking

hebben op hulp bij het huishouden, maar op alle aspecten die bijdragen aan de com-

pensatieplicht van de Wmo.

2 In samenwerking met de regio uitwerken van een plan van aanpak over de uitvoering

van een gedegen inkoopproces in combinatie met de Awbz-begeleiding en persoon-

lijke verzorging. De uitgangspunten van bestuurlijk aanbesteden (verwijzen subsidie-

systematiek) spelen hierbij een centrale rol. 

3.3.5 Rol van de gemeente
De gemeente is als budgethouder eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak hulp bij

het huishouden. We sturen daarbij op mogelijkheden van het vergroten van de zelfredzaamheid.

Hoe onze rol precies uitpakt ten gevolge van het Regeerakkoord is onduidelijk, omdat

• de beschikbare middelen niet helder zijn

• de compensatieplicht/maatwerk niet uitgewerkt is

• de criteria van mensen die hier een beroep op mogen doen nog niet uitgewerkt zijn. 

De onzekerheden in het sociaal domein vragen om een andere houding dan de gemeente tot

op heden gewend is. Het vraagt om andersoortige afspraken met partijen en een andersoor-

tige invulling van de regierol.In de huidige situatie sturen wij op het aantal uren geleverde zorg,

geïndiceerrd op basis van de beperking van de burger. In de toekomst willen wij sturen op het

vergroten van de zelfredzaamheid door daar waar mogelijk de aanleiding van de beperking te

verminderen of zelfs weg te nemen. Dit neemt niet weg dat we de regie als gemeente moeten

houden. Wij blijven immers eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de compensatieplicht

en de beheerder van het geld. 
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Middels de regierol willen wij financiële en operationele prestaties optimaliseren en risico’s be-

heersen. Wij zien diverse dimensies waarover regie moet worden gevoerd. In de praktijkwerk-

plaats wordt hier nader invulling aan gegeven om risico’s (financieel, juridisch en imago-

schade) te voorkomen. 

3.3.6 Conclusies
We kunnen de volgende conclusies trekken uit de praktijkwerkplaats:

1. Het Regeerakkoord leidt ertoe dat huishoudelijke hulp in de huidige vorm verdwijnt per

2015. De huidige raamovereenkomst eindigt op 30 september 2013. Wij zullen gezien

de relatief korte periode die er dan nog is tot 1 januari 2015 vanuit het oogpunt van ef-

ficiëntie, de huishoudelijk hulp in de huidige vorm tot dan zo veel mogelijk continueren. 

2. De wijzigingen per 2015 maken het noodzakelijk te komen tot nieuwe vormen van

huishoudelijke hulp en deze te koppelen aan andere vormen van ondersteuning

(AWBZ) die binnen het gemeentelijk domein gaan vallen. Het betreft zowel delen van

de (individuele) begeleiding als de persoonlijke verzorging. 

3. Een uniforme methodiek van toeleiding op basis van maximale zelfredzaamheid vraagt

dit samen met partners uit te werken waarbij integraal gekeken wordt naar het aanbod

van voorzieningen. 

3.4 Praktijkwerkplaats Informatievoorziening

3.4.1 Vraagstelling

Wanneer van inwoners van Haarlem wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk oplossingen vin-

den binnen de eigen kracht en mogelijkheden dan is een uitstekend systeem voor informatie

en advies onontbeerlijk. De praktijkwerkplaats Informatievoorziening ontwikkelt een instru-

mentarium dat zo veel mogelijk leidt naar oplossingen binnen het eigen sociale netwerk en buurt-

netwerk, dat een bijdrage kan leveren aan de afname van formele voorzieningen.

Wij onderscheiden twee onderdelen:

• Burgergerichte informatievoorziening: deze is primair gericht op eigen kracht en

gaat uit van de drie elementen: “ik maak me zorgen om iemand”, “ik wil iemand hel-

pen” en “ik zoek een oplossing”. Daarnaast krijgt de burger regie over het eigen dos-

sier (toegang tot en waar mogelijk beheer van).

• Informatievoorziening door en voor professionals: deze is gericht op het delen van

informatie tussen professionals, waar nodig op persoonsniveau. Informatie over de

leefsituatie, landelijke informatie en informatie over dienstverlening. Vanaf 2013 imple-

menteren wij de nieuwe wijze van informatievoorziening, een proces dat op 1 januari

2014 is afgerond. Al in 2013 merkt de burger van Haarlem een toename in de integrale

dienstverlening binnen het sociaal domein door de verbeterde samenwerking op per-

soonsniveau tussen de gemeente en haar partners.
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3.4.2 Relatie met patronen en randvoorwaarden

3.4.3 Een praktijkwerkplaats, omdat….
Naast dat informatievoorziening een wettelijke taak is van de gemeente (denk aan prestatie-

veld 3 Wmo), is een goede informatievoorziening ten behoeve van de inwoners van Haarlem,

dat primair toeleidt naar eigen kracht oplossingen en algemene voorzieningen, benoemd als

randvoorwaarde voor een goed functionerend sociaal domein. Hier kunnen burgers terecht voor

vragen. Vragen voor zichzelf, voor een ander, als ze hulp willen bieden of wanneer zij zich zor-

gen maken over iemand anders. Het ontwikkelen van een instrumentarium om dit te bewerk-

stelligen, is onlosmakelijk verbonden met een goede informatiekundige ondersteuning van het

gehele toegangsproces. Op de eerste plaats omdat we daarmee een meer vraaggerichte, in-

tegrale en op eigen kracht gebaseerd informatie- advies en doorgeleidingsfunctie kunnen bie-

den die kan ondersteunen in het ontschot werken vanuit een integrale burgerbenadering. Op

de tweede plaats om de kracht vanuit de samenleving beter te kunnen benutten door het on-

dersteunen van samenwerkingen en het verlagen van administratieve lasten voor burgers en

professionals. De samenwerking tussen de gemeente, haar professionele partners, de burger

zelf, het netwerk van de burger, een buurtnetwerk of vrijwillige inzet via een van de vrijwilli-

gersorganisaties heeft baat bij het slim bundelen van beschikbare relevante informatie op per-

soons- en/of gezinsniveau. Dan gaat het over informatie over de (leef)situatie,  informatie over

dienstverlening en informatie over regels. Dit kan de gemeente tevens handvatten geven om

de regierol te kunnen nemen en te sturen op resultaten vanwege de beschikbare sturingsin-

formatie. Maar hiermee kunnen we ook tijdig inspringen op situaties waar dat wenselijk is, wan-

neer eigen kracht oplossingen (naar verloop van tijd) niet meer toereikend zijn.
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Informatievoorziening

Doelgroep alle burgers

Levert bijdrage aan nieuw patroon - • burger is vertrekpunt

• zelf verantwoordelijk voor de oplossingen

• eigen buurtnetwerk centraal

• samenhang en afstemming in aanpak

• preventief en tijdig interveniëren

Randvoorwaarde • cultuuromslag



Wij richten informatievoorziening primair  in aan de hand van de doelstellingen uit Samen voor

elkaar:

1. de eigen kracht van burgers is uitgangspunt

2. de burger maximaal faciliteren als iemand zelf een oplossing zoekt, iemand zich zor-

gen maakt over iemand anders en/of iemand wil helpen (actieve burger zijn)

3. ontschot werken vanuit een integrale burgerbenadering

4. de gemeente is samen met partners verantwoordelijk voor de verbindingen tussen

(huidige) informatievoorzieningen van gemeente en professionals

5. onderzoeken welke mogelijkheden en randvoorwaarden er zijn om de burger regie te

geven in de oplossing door de mogelijkheid te bieden om zelf eigen gegevens te laten

inzien en beheren.

3.4.4 Resultaten of stand van zaken
Gerealiseerd: onderzoek afgerond naar de informatiekundige ondersteuning ten behoeve van

de informatievoorziening aan burgers

Er zijn vijf mogelijke vragen van burgers gekozen die gesteld kunnen worden door iemand zelf,

het netwerk of de professional. 

Voor deze vragen hebben we onderzocht hoe -ter ondersteuning van het werkproces het slim

bundelen van informatie kan bijdragen aan de doelstellingen als ‘eigen kracht’ en ‘zelfred-

zaamheid’. en ‘de gemeente als regievoerder’. Voor deze processen hebben we de informa-

tiekundige ondersteuning inmiddels vorm kunnen geven, waardoor het mogelijk is in januari 2013

samen met een aantal partners (zoals Kontext, Humanitas, woningcorporaties en burgers) te

starten met een nieuwe werkwijze voor de vijf gekozen vragen en het onderliggend proces. 
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Er zijn veel doelgroepen waar we rekening mee houden binnen de praktijkwerkplaats Informatievoorziening:

• het netwerk van een burger (buurvrouw, zoon, leraar,..)

• een buurtnetwerk of vrijwillige inzet via een van de vrijwilligersorganisaties (Humanitas, Buuv, Zonnebloem, ..)

• netwerk van professionele partners (MEE, UWV, ROC,..)

• gemeente (afdelingen SoZaWe, Dienstverlening/Wmo, Wijkzaken..) 

• ‘Ik heb geen werk en inkomen meer’

• ‘Ik heb grote schulden’

• ‘Ik kan mijn huis niet meer schoonhouden’

• ‘Ik denk dat mijn buurvrouw eenzaam is’

• ‘Mijn kind wil niet meer naar school’



Gerealiseerd: inrichting ondersteuning van het werkproces 
Er is voor de gekozen vijf vragen informatiekundige ondersteuning ingericht ten behoeve van

het in de onderstaande afbeelding weergegeven proces. Voor de inrichting maakt het niet uit

hoe men het proces start (balie, telefoon, digitaal). De stappen in het proces zijn namelijk ka-

naalonafhankelijk en hoeven niet door iedereen te worden gevolgd. Er zijn bijvoorbeeld men-

sen die bij het eerste contact al genoeg informatie hebben om het zelf verder op te pakken of

worden door professionals in hun nabijheid al direct naar een (domein)generalist doorgeleid voor

een gesprek.

Eerste vraagverheldering (eerste contact met de gemeente)

De vraag van de burger wordt met het doorlopen van een aantal verduidelijkende vragen in kaart

gebracht waardoor de vrager wordt geleid naar adequate, complete informatie en de daarbij be-

horende algemene voorzieningen en/of eigen kracht oplossingen. Dit is zo veel mogelijk wijk-

of buurtgerelateerd. In deze fase wordt ook een afweging gemaakt of we de vrager verder wil-

len spreken in een “keukentafel- gesprek” ten behoeve van een brede diagnose om zo een pas-

send arrangement te kunnen bepalen. Zelfredzaamheidsprofielen (zoals beschreven in de prak-

tijkwerkplaats hulp bij het huishouden) kunnen bijdragen aan deze afweging. 
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Eerste vraagverheldering

Brede diagnose / klantgesprek

Monitoren taken

Eerste vraagverheldering

Professional Netwerk burger,
buurtnetwerk,
vrijwilligersorg.

Voorzieningen
voor alle
haarlemmers

Internet

uitzetten van taken

Fysiek Telefoon Eigen krachtoplossing

Netwerk burger, buurt-
netwerk, vrijwilligersorg.

Voorzieningen voor
alle haarlemmersBrede diagnose / klantgesprek

Arrangement: breed palet aan voorzieningen.
Zowel eigen kracht, algemeen en individueel

Met behulp van een aantal vragen en informatie over de burger leidt het nieuwe informatie-instrumentarium door naar eigen kracht

oplossingen en algemene voorzieningen in de eigen buurt of wijk. Het wijst burgers van Haarlem de weg, maar geeft de professional

ook eenvoudig en snel inzicht in de sociale kaart op wijk- en buurtniveau.



Uitgangspunten eerste vraagverheldering:

1. Betrouwbaar en laagdrempelig.

2. Primair toeleiding eigen kracht oplossingen (netwerk en voorzieningen voor “alle Haar-

lemmers”). Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, moeten we toeleiden naar de meest

toepasselijke (domein)generalist uit het wijkteam voor het vraaggesprek. 

3. Oplossingen in de nabijheid.

4. Anoniem blijven kan, maar  

5. Maatwerk heeft voorkeur. Door het invullen van DigiD is maatwerk mogelijk door de

vraag te combineren met de persoonlijke situatie (leeftijd, andere voorzieningen waar

men al gebruik van maakt, wijk waar men woonachtig is, aantal personen in het huis-

houden, kwalificaties et cetera).  

6. Mogelijkheid direct digitaal een aanvraag te doen binnen het daarvoor geschikte aan-

bod, zoals voor aanvraag schulddienstverlening, WWB of een gesprek. Voor het digi-

taal doen van een officiële aanvraag is het gebruik van DigiD wel noodzakelijk. 

7. Eenmalig uitvraag van gegevens. Er worden geen gegevens gevraagd die we al (kun-

nen)weten.

Er worden in 2013 stappen gezet om dit onderdeel van het proces zo aantrekkelijk, laag-

drempelig en toegankelijk mogelijk digitaal aan te bieden aan de inwoners van Haarlem en hun

netwerk  in een “platform”. Dit in nauwe samenhang met de nieuwe website van de gemeente

Haarlem en Kontext als de huidige uitvoerder van het digitaal zorgloket.

Brede diagnose / vraaggesprek

De conclusie uit de vraagverheldering kan leiden tot een vraaggesprek met één van de (do-

mein)generalisten uit het wijkteam. Deze conclusie (zelfredzaamheidsprofiel) kan voortkomen

uit:

1. de aard van de vraag

2. de vraag in combinatie met de leefsituatie (bijvoorbeeld iemand van 95 die alleen

woont of jonge kinderen in het gezin) 

3. de vraag in combinatie met andere dienstverlening binnen het sociaal domein 

4. de complexiteit omdat dit meerdere gebieden bestrijkt. 

De brede diagnose/het vraaggesprek wordt ondersteund met een brede intakemodule waar-

door het mogelijk is breder te kunnen diagnosticeren dan het primaire aandachtsgebied. Het

hele levensgebied en het netwerk van de burger kan in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld met

behulp van een instrument als de zelfredzaamheidsmatrix. Deze ondersteuning van de (do-

mein)generalist draagt bij aan een integrale aanpak en ontschotting in de uitvoering. Zowel qua

verscheidenheid in oorzaken als de gezinssamenstelling (één gezin, één plan, één regisseur). 
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Een voorbeeld naar aanleiding van de huidige situatie is een dat een Wmo consulent tijdens een “keukentafelgesprek” ook een

aanvraag Schulddienstverlening in werking kan stellen of een budgetmaatje kan regelen wanneer dat bijdraagt aan de gestelde

maatschappelijke doelen. 



Samenwerking in arrangement

Het van toepassing zijnde arrangement kan bestaan uit een breed palet van voorzieningen. Voor-

zieningen geleverd door professionals (specialisten), het netwerk van de burger, de burger zelf,

een vrijwilligersorganisatie et cetera. Dit vraagt om samenwerking op persoonsniveau. Deze fase

van het proces ondersteunen we door de mogelijkheid om taken uit te zetten naar partners en

de mogelijkheid om deze taken te coördineren en de resultaten te monitoren en te meten. 

Starten met implementatie van informatievoorziening, advies en doorgeleiding in
2013
Om de implementatie van het instrumentarium in 2014 af te ronden, worden de volgende stap-

pen gezet: 

Ondersteuning werkwijze

In januari 2013 starten we met de daadwerkelijke implementatie op de vijf gekozen vragen. Het

eerste half jaar gebruiken we om gezamenlijk met een aantal partners (in- en extern) verbete-

ringen uit te voeren en de werkwijze te optimaliseren, waarna we de werkwijze over het gehele

sociaal domein kunnen uitrollen en zo veel mogelijk partners de mogelijkheid bieden om aan

te sluiten.

Ondersteuning door digitaal systeem

Om het proces informatiekundig te kunnen ondersteunen, wordt gebruik gemaakt van een lan-

delijk beproefde referentieapplicatie: Mens Centraal. In de periode januari tot en met mei 2013

beproeven we of de gebruikte applicatie bijdraagt aan de gestelde doelen, voldoet aan de ei-

sen van gebruikers (gemeente en partners) of de applicatie aansluit op de architectuur en het

fundament dat binnen de gemeente Haarlem gehanteerd wordt en ontwikkelingen in de regio.

Digitaal inzicht in persoonlijk dossier

De burger krijgt toegang tot de actuele status van zijn gegevens binnen het sociaal domein. Bui-

ten het inzien van gegevens en het monitoren van de voortgang van activiteiten die door an-

deren moeten worden gedaan, kan de burger zelf ook taken krijgen en uitvoeren. Een voorbeeld

hiervan is te vinden in het proces schulddienstverlening waar de burger online inzage kan krij-

gen in de budgetbeheerrekening en het mogelijk is om een wijziging, bijvoorbeeld de begun-

stigde of betalingskenmerk, online kan melden. Wanneer er veranderingen plaatsvinden in het

dossier krijgt de burger een actief signaal.

3.4.5 Rol gemeente 
Gemeenten hebben een wettelijke taak als het gaat om de informatie, advies en doorgelei-

dingsfunctie. In samen voor elkaar heeft de gemeente Haarlem zich gecommitteerd om haar

burgers maximaal te faciliteren wanneer zij zich zorgen maken om iemand, een oplossing zoe-

ken of iemand anders willen helpen. Hiervoor neemt zij de verantwoordelijkheid om de verbin-

dingen tussen partners binnen het sociaal domein informatiekundig te ondersteunen. Dit zorgt

niet alleen voor het ondersteunen van de samenwerking op persoonsniveau, maar geeft de ge-

meente ook meer instrumenten om te kunnen sturen op resultaten en als vangnet te fungeren.  
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3.4.6 Conclusies
Ten aanzien van de praktijkwerkplaats Informatievoorziening kunnen de volgende conclusies

getrokken worden:

3. Met ingang van 1 januari 2013 kunnen we met partners de nieuwe wijze van vraagver-

heldering en brede diagnose in het vraaggesprek implementeren. We starten met de

volgende onderwerpen: 

– ‘Ik heb geen werk en inkomen meer’

– ‘Ik heb grote schulden’

– ‘Ik kan mijn huis niet meer schoonhouden’

– ‘Ik denk dat mijn buurvrouw eenzaam is’

– ‘Mijn kind wil niet meer naar school’

4. Deze werkwijze moet ondersteund worden met een digitaal informatiesysteem. In de

periode januari tot en met mei 2013 zullen we het gebruikte systeem beproeven. 

3.5 Praktijkwerkplaats Wijkcoaches 

3.5.1 Vraagstelling
De praktijkwerkplaats Wijkcoaches Boerhaavewijk geeft antwoord op de vraag hoe wij vroeg-

tijdig kunnen signaleren en interveniëren, zodat burgers met tijdelijk regieverlies effectief en ef-

ficiënt worden ondersteund. Zo voorkomen wij dat tijdelijk regieverlies overgaat in permanent

regieverlies. Bovendien voorkomen wij dat professionals langs elkaar heen werken. De pilot van

deze aanpak is in januari 2012 gestart. We hebben gekozen voor een ontwikkelingsgerichte aan-

pak: al doende, in de praktijk, geven we de nieuwe aanpak vorm en inhoud, passend in de Haar-

lemse situatie. Vanaf januari 2012 zijn vier wijkcoaches in de Boerhaavewijk/Meerwijk-noord ac-

tief. De casussen die zijn opgepakt, hebben inzicht gegeven in de problematiek die speelt (zowel

achter als voor de voordeur) en op de rol die de wijkcoach hier kan innemen. Er is zichtbaar

geworden wat de overheersende problematiek is, hoe de huidige hulpverlening en ondersteu-

ning daarbij is georganiseerd en waar knelpunten liggen. Juist omdat de wijkcoach achter de

voordeur komt en aansluit bij de leefwereld van de burger in brede zin kan de wijkcoach deze

signalerende taak goed uitvoeren. Er is ingezet op het versterken van de zelfredzaamheid en

het netwerk. Bovendien is waar nodig gezocht naar oplossingen bij knelpunten in het huidige

aanbod. Ook is gekeken naar de verbinding met andere praktijkwerkplaatsen. Met de ervarin-

gen die we op deze manier hebben opgedaan, hebben we met de meest direct betrokken or-

ganisaties en experts antwoorden gevonden op onze gewenste rol, werkwijze, methodieken et

cetera. Op deze wijze scherpen we de aanpak van de wijkcoach steeds meer aan. Bij deze ont-

wikkeling betrekken we nadrukkelijk bestaande initiatieven die gericht zijn op de verbetering van

afstemming en samenhang in ondersteuning en hulpverlening. We maken inzichtelijk wat de

meerwaarde van de nieuwe aanpak is en onderzoeken of de aanpak onderdeel kan worden van

het bestaande aanbod.
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3.5.2 Relatie met patronen en randvoorwaarden

3.5.3 Het is een praktijkwerkplaats, omdat….
De praktijkwerkplaats Wijkcoaches onderzoekt of én welke inzet wijkcoaches voor burgers met

tijdelijk, beperkt regieverlies een effectieve en efficiënte ondersteuning biedt, 

• zodanig dat deze burgers zo veel mogelijk weer zelfredzaam is, in eigen kracht duur-

zaam tot oplossingen kunnen komen

• zodanig dat professionele hulpverleners aansluitend op de leefwereld van de bewo-

ners en in goede afstemming en samenwerking de nodige hulp en ondersteuning bie-

den.

De wijkcoach-aanpak kenmerkt zich door een andere dan gebruikelijke manier van werken met

de volgende, vernieuwende elementen:

• Eropaf!: de wijkcoaches gaan eropaf, zoeken bewoners actief op, komen achter de

voordeur en werken zo optimaal vanuit de leefwereld van de bewoners. Met de bewo-

ners wordt (letterlijk of figuurlijk) aan de keukentafel sámen verkend wat de vragen en

problemen zijn en welke oplossingen daarvoor gezocht moeten worden.

• Generalistisch: de wijkcoaches werken vanuit een multidisciplinair team waarin pro-

fessionals werken die in het team op hun verschillende achtergronden kunnen worden

aangesproken, maar die bij de bewoners, achter de voordeur nadrukkelijk als genera-

list werken.

• Ernaast: de wijkcoaches zijn geen hulpverleners, maar gaan naast de bewoner staan

om hem/haar van daaruit te ondersteunen in het versterken van eigen kracht en zel-

fredzaamheid. Samen mét de bewoner(s), ‘aan de keukentafel’ worden de problemen

in beeld gebracht, waarbij de aandacht verschuift van de systeemwereld met haar pro-

tocollen en formulieren naar de leefwereld van de kwetsbare wijkbewoners. 

• Sociaal netwerk: de wijkcoaches spreken bewoners in eerste instantie aan op hun ei-

gen kracht en de ondersteuning die in de directe omgeving kan worden gevonden in

een sociaal netwerk. Indien nodig wordt gewerkt aan het opbouwen en versterken van

dat netwerk. 

• Waar nodig ondersteunt de wijkcoach de bewoner om gespecialiseerd, professioneel

hulpaanbod in te zetten en te stroomlijnen.    

• Verbinding met wijk: de wijkcoaches werken in de wijk, zijn goed bekend met allerlei

activiteiten en aanbod dat daar plaatsvindt en zijn erop gericht (de vraag van) de be-

woner te verbinden met de voorzieningen en de krachten in de wijk.
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Doelgroep • burgers met tijdelijk, beperkt regieverlies

• burgers met meervoudige problematiek

• waar sprake is van versnippering

• waar nog geen hulpverlening is ingezet

Levert bijdrage aan nieuw patroon • burger is vertrekpunt

• zelf verantwoordelijk voor de oplossing

• eigen (buurt)netwerk centraal

• samenhang en afstemming in aanpak

• preventief en tijdig interveniëren

Randvoorwaarde • cultuuromslag



• Vroegtijdigheid: door de eropaf-aanpak zijn de wijkcoaches vaak vroegtijdig bij

kwetsbare situaties betrokken, voordat het verder escaleert en kunnen zo preventief

werken en voorkomen dat beroep moet worden gedaan op duurdere vormen van on-

dersteuning en hulp.

• Vinger aan de pols: de wijkcoaches zijn, mede door hun aanwezigheid in de wijk, goed

in staat om laagdrempelig en low-profile vinger aan de pols te houden in situaties waar

bewoners het (weer) zelf kunnen en doen, maar waar het evenwicht nog wankel is. 

3.5.4 Resultaten 
In de pwp hebben we tot nu toe gewerkt aan de ontwikkeling van de wijkcoachaanpak, waar-

bij het gaat over de rollen en taken van de wijkcoaches, de afbakening ten opzichte van andere

partijen, methodieken, registratie en evaluatie. Daarnaast hebben wij  uitvoering gegeven aan

de wijkcoach-aanpak: het oppakken van signalen en meldingen, de huisbezoeken, het ver-

kennen van de problematiek en mogelijke oplossingen, het maken van afspraken en plannen,

de ondersteuning / coaching van de bewoners, het – zo nodig – toeleiden naar en stroomlijnen

van gespecialiseerde hulp, het evalueren en afronden van de ondersteuning en het vinger aan

de pols houden.

Bij de start van de aanpak zijn de volgende resultaten geformuleerd:

• toename van de zelfredzaamheid van bewoners

• maatschappelijk actievere bewoners

• toename van de inzet door bewoners van hun sociaal netwerk

• afname van het beroep van bewoners op duurdere, professionele/gespecialiseerde

hulpverlening

• vroegtijdige signalering of voorkomen van verergering van problematiek 

• een betere aansluiting van de ‘systeemwereld’ van professionals en instellingen op de

leefwereld van bewoners.
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Uit de praktijk van de wijkcoaches
Tot en met oktober 2012 hebben de wijkcoaches 58 cases onderhanden gekregen, waarvan er eind november 20 zijn afgesloten. De

aanmeldingen zijn gekomen van  bewoners zelf (zelfmelders). Er zijn verwijzingen geweest van woningcorporaties,  het algemeen

maatschappelijk werk, de politie, de ouderenadviseurs, de gemeentelijke afdeling Wmo, de diaconie en Roads. Verder hebben de

wijkcoaches gebruik gemaakt van de lijst geplande woningontruimingen en door middel van het huis-aan-huis aanbellen.

De redenen voor aanmelding zijn vooral dreigende huisuitzetting en huurachterstanden, sociaal isolement, schulden, werkloosheid,

opvoedproblematiek, relatieproblematiek en overlast. Veelal is er sprake van een combinatie van meerdere van deze problematieken.

De zwaarte van de problematiek varieert: grotendeels is er sprake van meervoudige problematiek en in een aantal gevallen is deze

complex. Ook treffen de wijkcoaches enkelvoudige problematiek aan.

De duur van de contacten met de bewoners varieert van korter dan een maand tot 9 maanden of langer.

De gepleegde interventies zijn tot nog toe (in volgorde van frequentie): 

• het bieden van coaching; stut en steun

• het bieden van acute hulp (met name in verband met dreigende uithuiszettingen)

• het geven van informatie en advies

• het doorverwijzen of toeleiden naar andere hulp/dienstverlening (met name naar maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en

sociale zaken en werkgelegenheid)

• het bieden van nazorg; vinger aan de pols.

Andere partijen die de wijkcoaches tegenkomen in de cases die zij onderhanden hebben, zijn  de woningcorporaties, de gemeentelijke

afdelingen SoZaWe en Wmo, BUUV, de GGD, Zorgbalans, Stem in de Stad, GGZ InGeest, Draagnet DOC-team, Kontext, Humanitas,

Stichting MEE, Roads en de Opvoedpoli. Met al deze partijen wordt – zo nodig – overleg en afstemming gepleegd.



Om de beoogde resultaten van de praktijkwerkplaats Wijkcoaches te evalueren, hebben we ver-

schillende invalshoeken gekozen:

1. de feiten en cijfers uit de praktijk van de wijkcoaches 

2. kwalitatief onderzoek onder bewoners, stakeholders, hulp-/dienstverleners en de wijk-

coaches  

3. gesprekken met de kernpartners Dock, Kontext en Haarlem Effect en de  betrokken

gemeentelijke afdelingen SoZaWe, Wmo en WWGZ. In deze laatste gesprekken zijn

ook toekomstscenario’s besproken.

Het complete evaluatierapport is te bekijken 

www.haarlem.nl > samenvoorelkaar > relevante documenten.

Gerealiseerd: analyse van de praktijk 
Enkele resultaten geven we hieronder weer. Meer resultaten zijn na te lezen in het 

‘Einddocument’ te vinden op www.haarlem.nl > samenvoorelkaar > relevante documenten.

1. De route van de aanmelding naar wijkcoaches  

2. De redenen van aanmelding in absolute getallen

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem68

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/r-s-t-u-v-w-x-y-z/samen-voor-elkaar/relevante-documenten/
http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/r-s-t-u-v-w-x-y-z/samen-voor-elkaar/relevante-documenten/


3. De zwaarte van de problematiek

Gerealiseerd: vorm en inhoud van een wijkcoachaanpak
Er is een manier van werken ontwikkeld die zich kenmerkt door het vroegtijdig eropaf gaan, ge-

neralistisch werken, het naast de bewoner gaan staan, het versterken van eigen kracht en zel-

fredzaamheid, de inzet van het sociaal netwerk en het verbinden met de wijk. Dit in combina-

tie met het waar nodig inzetten van en stroomlijnen van professionele, gespecialiseerde dienst-

en hulpverlening en het houden van de vinger aan de pols. In samenspraak met andere

dienst- en hulpverleners zijn afspraken gemaakt over de rollen en taken in samenwerking en

de afbakening van werkzaamheden. Het primaire werkproces is beschreven, er zijn methodieken

en instrumenten gekozen en er is een systeem ontwikkeld voor registratie en monitoring.

De wijkcoachaanpak zoals die nu is ontwikkeld, is toegepast en bruikbaar gebleken in Boer-

haavewijk en Meerwijk-noord. 

Gerealiseerd: resultaten van uitvoering van de wijkcoachaanpak
Uit evaluatie komen de volgende resultaten naar voren:

Bij aanvang van de contacten met de bewoners troffen de wijkcoaches verminderde zelfred-

zaamheid17 op met name de leefgebieden Inkomen, Dagbesteding, Geestelijke gezondheid,

ADL-vaardigheden18, Sociaal netwerk en Maatschappelijke participatie. In de meeste gevallen

was de bewoner op meerdere van deze gebieden niet of beperkt zelfredzaam. In een aantal

gevallen was er sprake van acute problematiek. Op de leefgebieden van Huisvesting, Fysieke

gezondheid en Gezinsrelaties waren de meeste bewoners voldoende tot volledig zelfredzaam.

Een minderheid van de bewoners had te maken met huurschulden en in sommige gevallen een

dreigende huisuitzetting. De ondersteuning door de wijkcoaches leidde onder meer op dit ter-

rein tot stijging van de zelfredzaamheid. Daarnaast steeg de zelfredzaamheid met name op de

leefgebieden Inkomen, Geestelijke gezondheid en Dagbesteding en - in mindere mate - ook

de leefgebieden Sociaal netwerk en Maatschappelijke participatie. Concluderend is er sprake

geweest van een toename van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van be-

woners en hebben zij in toenemende mate gebruik gemaakt van hun sociaal netwerk. Gelet op

de korte looptijd van de aanpak kunnen we nog geen uitspraken doen of het beroep van be-

woners op duurdere, professionele/gespecialiseerde hulpverlening daadwerkelijk afneemt. 

17 de classificatie is gebaseerd op de zelfredzaamheidsmatrix van de GGD Amsterdam 

18 ADL-vaardigheden: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, zoals: wassen, aankleden, voedsel bereiden, boodschappen doen, 
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Wel komt dit naar voren uit de evaluatiegesprekken die zijn gevoerd met andere hulp- en dienst-

verleners: zij zien dat door het vroegtijdig ingrijpen van de wijkcoaches wordt voorkomen dat

er meer specialistische hulp nodig is.

Uit de gesprekken met de bewoners en de andere hulp- en dienstverleners komt tot slot naar

voren dat de wijkcoaches met hun aanpak een sterk verbindende rol spelen tussen de leefwereld

van de bewoners en de systeemwereld van de professionals en de instellingen. 

Gerealiseerd: Meerwaarde
Volgens alle betrokkenen heeft de wijkcoach-aanpak meerwaarde ten opzichte van het huidig

aanbod van hulp- en dienstverlening.

1. Bewoners waarderen de laagdrempelige en menselijke manier om problematiek aan te

pakken.

2. Hulp- en dienstverleners zien de verbindende, signalerende, informerende en mense-

lijke functie binnen de sociale kaart als meerwaarde.

3. De gemeentelijke afdelingen die samenwerken met de wijkcoaches noemen de signa-

lerende rol van de wijkcoaches als meerwaarde evenals de eropaf-aanpak aanpak. 

4. De kernpartners noemen het eropaf gaan en achter de voordeur komen, het preventief

werken, de integrale aanpak van problemen en het weten te vinden van de weg bij alle

instanties als positieve punten van de aanpak. Ook waarderen zij de keuze die in de

loop van het jaar is gemaakt voor nadruk op presentie, coaching en ondersteuning,

versterking van eigen kracht in plaats van hulpverlenen achter de voordeur.

Volgens alle betrokkenen neemt deze aanpak een unieke positie in door bewoners centraal te

stellen en niet hun problematiek en door de integrale benadering van de vraag van de bewoners. 

Gerealiseerd: gedeelde opinie kernpartners en toekomstscenario’s
De vorming van wijkteams is bedoeld als vernieuwing en moet bijdragen aan ontkokering en min-

der versnippering van het sociaal domein en aan een meer effectieve en efficiënte ondersteu-

ning van kwetsbare bewoners. De kernpartners zijn voor een doorstart en doorontwikkeling van

de functionaliteit, eerst op de schaal van Schalkwijk. Welke toekomstscenario’s zijn - als we kij-

ken naar de bouwstenen die de kernpartners aangereikt hebben- dan realistisch en haalbaar? 

De kernpartners onderscheiden hierbij twee scenario’s:

• Hulp- en dienstverleners gaan generalistisch werken, zijn horizontaal in een wijkteam

volgens een netwerkmodel19 georganiseerd en fungeren daar in de rol van wijkcoach.

Aan het team wordt tijdelijk één kwartiermaker en structureel een

supergeneralist/coördinator toegevoegd. De coördinator is degene die het wijkteam

operationeel gaat leiden. De kwartiermaker wordt in de doorstartfase belast met de

doorontwikkeling.

• Ook in dit scenario werken de dienst- en hulpverleners generiek en in een wijkteam

samen (scenario 1), maar er is geen additionele financiering voor een kwartiermaker

en coördinator. De coördinatie wordt door een van de partners (eventueel roulerend)

verzorgd.

Het belang van sociale wijkteams is een conclusie die uit meerdere praktijkwerkplaatsen is ge-

trokken. In 2013 zullen we dit concept met partners verder ontwikkelen. De functionaliteit van

de wijkcoaches en de ervaringen uit deze praktijkwerkplaats worden hierin geïntegreerd. 

19 netwerkmodel: Hieronder verstaan wij een model waarin medewerkers van de participerende organisaties voor een deel van hun tijd als wijkcoach in het

wijkteam fungeren. Daarnaast zijn zij werkzaam in hun moederorganisatie. 
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3.5.5 Conclusies
Uit de praktijkwerkplaats Wijkcoaches trekken we de volgende conclusies:

1. De functionaliteit van wijkcoaches heeft meerwaarde voor burgers die tijdelijk de regie over

hun leven kwijt zijn.

2. De functionaliteit van wijkcoaches levert een bijdrage aan een duurzame versterking van

de zelfredzaamheid.

3. Deze functionaliteit gaan we onderbrengen in een sociaal wijkteam, waarin werk, welzijn

en zorg dichtbij de burgers wordt georganiseerd.

3.6 Praktijkwerkplaats Wonen, welzijn en zorg

3.6.1 Vraagstelling
De praktijkwerkplaats Wonen, welzijn en zorg onderzoekt welke fysieke basisinfrastructuur no-

dig is om burgers zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten leven, wonen en par-

ticiperen in onze Haarlemse samenleving. Het gaat om een basisinfrastructuur van geschikte

woningen en zorg- en welzijnsvoorzieningen. In samenwerking met corporaties en zorginstel-

lingen in de 1e en 2e  lijn zijn wij dan ook een onderzoek gestart naar het huidige aanbod en

de toekomstige vraag naar geschikte woonvoorzieningen (zowel zelfstandig als intramuraal) en

de daarbij benodigde zorginfrastructuur op basis van vraagsturing. 

3.6.2 Relatie met patronen en randvoorwaarden

3.6.3 Het is een pwp, omdat…….
Het thema Wonen Welzijn Zorg heeft de afgelopen periode aan urgentie gewonnen. Gemeen-

ten krijgen steeds meer taken overgeheveld uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten waar-

door er nieuwe relaties ontstaan tussen de lokale overheden en zorgaanbieders. Daarnaast

wordt de toegang tot de intramurale zorg door het Rijk steeds verder aangescherpt, waardoor

mensen met fysieke of psychische beperkingen steeds langer zelfstandig moeten blijven wo-

nen. Alle partijen staan dus voor dezelfde opgave: hoe creëren we de randvoorwaarden zodat

burgers zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en participeren in de Haarlemse

samenleving?
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Hulp bij het Huishouden

Doelgroep • alle burgers, primair: ouderen en gehandicapten

Levert bijdrage aan nieuw patroon • burger is vertrekpunt

• eigen (buurt)netwerk centraal

• leefsituatie

Randvoorwaarde • cultuuromslag



3.6.4 Wat is het resultaat of de stand van zaken

Gerealiseerd: de analyse
Als eerste stap zijn wij in samenwerking met corporaties en zorginstellingen in de 1e en 2e  lijn

een onderzoek gestart naar het huidige aanbod (0-meting), de toekomstige vraag naar geschikte

woonvoorzieningen (zowel zelfstandig als intramuraal) en de daarbij benodigde zorginfra-

structuur op basis van vraagsturing (de opgave). Aan de hand van deze opgave wilden wij on-

derzoeken of er aanknopingspunten zijn om op regionaal niveau met corporaties en zorgaan-

bieders afspraken te maken over de spreiding van voorzieningen, het aanbod van de

zorgaanbieders over de regio Zuid-Kennemerland en inzet van de corporaties.

Het afgelopen jaar hebben de ontwikkelingen in de zorg elkaar in hoog tempo opgevolgd met

als resultaat dat elke analyse snel veroudert. Wij hebben de analyse dan ook omgebogen naar

scenario’s en deze verwerkt in de WonenWelzijnZorg Verkenner (WWZ Verkenner). Met deze

verkenner kunnen we de analyse niet alleen inzichtelijk maken, het kan ook trends en scena-

rio’s zichtbaar maken. 

De resultaten van de analyse hebben we op het platform WonenWelzijn Zorg d.d. 3 oktober 2012

voorgelegd aan alle bestuurders van corporaties, welzijnsaanbieders, zorgaanbieders en wet-

houders in Zuid Kennemerland. Op basis van enkele aanvullingen is vervolgens de verkenner

afgerond.

Gerealiseerd: een nieuw samenwerkingsmodel
Gemeenten onderkennen hun regieverantwoordelijkheid, maar ook hun beperkingen. Zij willen

samen met partners aan de slag om gezamenlijke doelen te bereiken. Het proces in Zuid Ken-

nemerland is al gestart met het opstellen van een analyse Wonen welzijn en zorg. En hoe nu

verder? Hoe gaan we gezamenlijk de opgave waarvoor we ons gesteld zien realiseren? Hoe

moeten daarvoor de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld worden, nu en straks?

Wie hebben we daarbij nodig? Hoe zorgen we dat we bij elkaar (blijven) komen? Organiseren

we een permanent proces? Wat zijn nu de grootste barrières? En heeft het zin om het proces

te belasten met de vraag: “Wie doe wat wanneer?” Zijn de randvoorwaarden voldoende inge-

vuld om ook effectief te zijn? Kunnen we de nieuwe opgaven die op ons afkomen met elkaar

oppakken? Hoe maken we met elkaar afspraken en op welke wijze leggen we deze vast?

Deze vragen hebben we eveneens besproken op de grote platformbijeenkomst op 3 oktober

2012. Dat heeft geleid tot een samenwerkingsmodel Wonen Welzijn Zorg dat per 2013 van start

gaat. Het samenwerkingsmodel gaat uit van een regionaal bestuurlijk afstemmingsoverleg

waarin een delegatie vertegenwoordigd is namens de corporaties, de welzijnsorganisaties, de

zorgaanbieders uit de sectoren GGZ, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, de 1e lijns gezond-

heidzorg en gemandateerde wethouders uit Heemstede en Haarlem. Zo mogelijk wordt ook Mid-

den-Kennemerland hierbij betrokken. 

Gerealiseerd: een gezamenlijke agenda voor 2013
Voor het komende jaar hebben we gezamenlijk de volgende agenda geformuleerd:

1. Woonvoorzieningen: de analyse maakt duidelijk dat er een andere behoefte aan woon-

voorzieningen ontstaat. Welke conclusies trekken we als het gaat om de toekomstige

vraagontwikkeling? Welke afspraken moeten corporaties, zorgaanbieders en gemeen-

ten hierover met elkaar maken? En vooral: hoe leggen we deze afspraken vast als stip

aan de horizon die richtinggevend is voor alle partijen?
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2. Intramurale zorgvoorzieningen:  behalve een wijzigende vraag naar woonvoorzienin-

gen, komen er ook regelmatig verzoeken van zorgaanbieders voor het realiseren van

uitbreidingsvragen of vervangingsvragen ten aanzien van intramurale voorzieningen. 

Dat geldt bijvoorbeeld in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, verouderde

intramurale huisvesting voor demente ouderen et cetera. Zorgaanbieders kloppen voor

ondersteuning aan bij corporaties en bij gemeenten. Is het wenselijk om een geza-

menlijk proces af te spreken voor het in behandeling nemen van uitbreidings- en ver-

vangingsvragen voor intramurale voorzieningen? 

3. Zorg aan huis: steeds meer intramurale zorg verschuift naar extramurale begeleiding

aan huis (van binnen naar buiten) en de toegang tot intramurale zorg wordt steeds

meer aangescherpt. Zorg aan huis geeft ook een nieuwe impuls aan de oriëntatie op

wijken. Binnen het gemeentelijk sociaal domein wordt eveneens steeds meer gekeken

naar wijkgerichte benaderingen inclusief wijkgerichte, multidisciplinaire wijkteams.

Welke innovatieve werkwijzen zijn denkbaar om zorg aan huis in de toekomst betaal-

baar te houden? Welke relatie ligt er met andere voorzieningen die aan huis worden

geleverd? Hoe verbinden we de wijkgerichte benaderingen in de zorg met welzijn in de

wijk en andere gemeentelijke ontwikkelingen? Welke rol kan domotica hierin spelen?

4. Kostenbeheersing: de ZZP-maatregel20 betekent een nieuwe impuls in de extramurali-

sering. Dat heeft grote gevolgen voor gemeenten. Immers, het beroep op Wmo-voor-

zieningen, die eerst onderdeel uitmaakten van de intramurale zorg, zal nu individueel

worden aangevraagd bij de gemeenten. Anders gezegd: de ZZP-maatregel leidt tot ho-

gere kosten voor gemeenten, terwijl de baten terecht komen bij het Rijk (binnen de

Awbz). Hoe houden we de kosten voor individuele voorzieningen nu en in de toekomst

betaalbaar?

5. Collectieve voorzieningen en pilots in de wijk: met alle betrokken partijen willen we op

het niveau van een wijk het gewenste voorzieningenniveau koppelen aan de aanwe-

zigheid van diensten. Wij willen dat concretiseren met de start van pilotprojecten:

woonservice-gebieden en opplussen nieuwe stijl. Welke partners willen deelnemen

aan de pilot Woonservicegebieden?

Gestart: pilot woonservice
Aan de hand van de WWZ Verkenner en met financiële bijdrage in het kader van de Provinci-

ale Sociale Agenda zijn we gestart met de pilot woonservicegebieden. Op dit moment werken

we op basis van gelijkwaardigheid met partners in Haarlem en Heemstede aan een plan van

aanpak. Op 20 november 2012 hebben alle partijen een keuze gemaakt voor twee wijken in

Haarlem en op 28 december is dit gebeurd in Heemstede. Binnen de pilot krijgt het opplussen

van woningen van particulieren en corporaties een plek, evenals het implementeren van een

sociaal wijkteam. Ook onderzoeken we de mogelijkheden die domotica kan bieden. 

Vanzelfsprekend wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling van de pilots. Zowel in Haar-

lem als Heemstede is veel en recent onderzoeksmateriaal voorhanden als het gaat om vragen,

wensen en behoeften van ouderen. De ouderenadviseurs van de welzijnsinstellingen spelen

hierin een belangrijke rol.

De feitelijke uitvoering van de pilots betekent voor alle partijen ook de bereidheid tot het doen

van mogelijke investeringen of het aanbrengen van focus in hun middeleninzet ten behoeve van

de pilotwijken. Definitieve besluitvorming zal dan ook nog enige tijd in beslag nemen. Wel  heb-

ben partijen een intentieovereenkomst voorbereid, die nu kan worden ondertekend.

20 ZZP maatregel: Het Rijk zal de Zorg Zwaarte Pakketten voor een groot deel extramuraliseren (ZZP 1 t/m 4). Voorheen kregen instellingen (intramuraal) bepaalde

(financiële) middelen die afgestemd waren op de behoefte van de patiënt. 

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem 73



3.6.5 Wat is de rol van de gemeente en waarom?
Op dit moment werken we samen als gelijkwaardig partner: gemeenten, corporaties, zor-

gaanbieders en welzijn, ieder vanuit hun eigen professie, rollen en taken. Het thema Wonen Wel-

zijn Zorg is immers nog niet uitgekristalliseerd maar wint aan urgentie door ontwikkelingen in

de samenleving en wijzigingen in de Awbz. Om die reden hebben we een samenwerkingsmo-

del opgesteld dat uitgaat van gelijkwaardigheid en waarbij we voor 2013 een gezamenlijke

agenda hebben vastgesteld.

3.6.6 Conclusies
De volgende conclusies uit de praktijkwerkplaats Wonen, Welzijn, Zorg kunnen getrokken wor-

den:

1. De samenwerking met corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en de ge-

meente heeft een nieuwe impuls gekregen door het instellen van een samenwerkings-

model met als doel het vergroten van slagkracht, het opstellen van een gemeenschap-

pelijke regionale agenda en het signaleren en adresseren van ontwikkelingen en

knelpunten.

2. De samenwerking krijgt concreet vorm in de intentie-overeenkomst voor de pilot woon-

serviceconcepten in de Slachthuisbuurt. Hierbij betrekken wij ‘opplussen nieuwe stijl’

en de ontwikkeling van een sociaal wijkteam.

3.7 Praktijkwerkplaats Wijkservice

3.7.1 Vraagstelling
De praktijkwerkplaats Wijkservice geeft invulling aan de mogelijkheid van een ‘verplichte we-

derkerigheid/tegenprestatie’ van uitkeringsgerechtigden. Dit zien wij als aanvulling op be-

staande initiatieven en wij werken hierin uitdrukkelijk samen met betrokken organisaties en part-

ners. 

We starten gelijk met het actief matchen van uitkeringsgerechtigden met hulpvragen van

Haarlemmers binnen de bestaande mogelijkheden. Het gaat hier om vrijwillige inzet, waartoe

mensen niet verplicht worden. Deze ervaringen nemen we mee in de uitwerking van twee sce-

nario’s:

1. het principe van wederkerigheid wordt ingevuld op vrijwillige basis

2. het principe van wederkerigheid wordt in de vorm van een maatschappelijke tegenpres-

tatie verplicht gesteld.

Beide scenario’s zijn uitgewerkt in een business case. Inmiddels staat in het Regeerakkoord

dat de verplichte tegenprestatie wordt ingevoerd. Bij de nadere uitwerking wordt dus vanuit dit

uitgangspunt gewerkt. 

3.7.2 Relatie met patronen en randvoorwaarden
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Wijkservice

Doelgroep • uitkeringsgerechtigden, zelfredzame burgers

Levert bijdrage aan nieuw patroon • burger is vertrekpunt

• zelf verantwoordelijk voor de oplossing

• eigen (buurt)netwerk staat centraal

• vrijwilligheid en wederkerigheid

Randvoorwaarde • cultuuromslag



3.7.3 Een praktijkwerkplaats, omdat….
De ambitie van de wijkservice is het leveren van maatschappelijke meerwaarde door:

• het bieden van meer perspectieven op ontwikkeling en op werk voor mensen met een

uitkering

• het vormen van een vangnet voor verminderde Wmo-gelden en andere bezuinigingen 

• het bevorderen van de leefbaarheid in de stad

• het bevorderen van samenredzaamheid.

Dit zal nog een hele uitdaging zijn. De wijkservice kan dit niet alleen en zal in de stad op zoek

gaan naar partners en wil vooral aansluiten bij initiatieven die al in de stad ontstaan. Partners

die hun expertise willen inzetten, partners die samen willen optrekken in het ontwikkelen en pro-

duceren van producten en diensten, partners die samen investeren in de opstartjaren en sa-

menwerken met bekende partners die ook betalen voor de aan hen geleverde producten en

diensten, zoals woningcorporaties, religieuze instellingen of sport- en cultuurverenigingen. En

vooral ook op zoek gaan naar (relatief) nieuwe partners in het sociaal domein. Bijvoorbeeld win-

keliersverenigingen, MKB-organisaties en ZZP’ers als (mede)opleiders en begeleiders. En win-

keliers, MKB-bedrijven en individuele Haarlemmers als betalende klanten.

We kunnen een wijkservice vormen als we een aantal keuzes maken. Daarom hebben we een

aantal varianten uitgewerkt.

3.7.4 Resultaten
In deze praktijkwerkplaats zijn twee onderwerpen verder uitgewerkt:

a  Mogelijke businessmodellen voor een wijkservice: welke diensten kunnen dan wor-

den ontwikkeld, wie zijn klanten en wie de uitvoerders?

b Twee business cases: voornamelijk financiële betekenis van een verplichte dan wel

vrijwillige tegenprestatie.

Gerealiseerd: drie businessmodellen
De praktijkwerkplaats heeft de contouren van drie contrasterende businessmodellen uitgedacht.

In het businessmodel voor de Wijkservice Haarlems Gemak zijn klanten (bijvoorbeeld

 Haarlemmers met weinig tijd en een beetje geld) die betalen voor de producten en diensten van

de Wijkservice het vertrekpunt. In het businessmodel voor de Wijkservice Compiratie zijn

de competenties en inspiraties van de uitvoerende uitkeringsgerechtigden het vertrekpunt. 

Het is hun bedrijf en zij gaan aan de slag met wat zij kunnen. In het businessmodel voor de

 Wijkservice als wijkonderneming is het vertrekpunt dat wijkbewoners bepalen wat zij willen

 verbeteren. En hoe zij die meerwaarde met hun wijkonderneming willen realiseren. 

Op www.haarlem.nl > samenvoorelkaar > relevante documenten zijn de drie geschetste busi-

nessmodellen verder uitgewerkt. De eerste twee modellen kunnen ook worden uitgewerkt met

een verplichte tegenprestatie, de wijkonderneming draait alleen op basis van vrijwilligheid.

De activiteiten die in de wijkservice als maatschappelijke onderneming gedaan kunnen worden

zijn:

• vervoer: wijktaxi, wijkbus, bezorgdienst

• huishoudelijke hulp: schoonmaken, was-/strijkservice, ramen lappen

• tuinonderhoud

• schoonhouden openbare ruimte: groenbeheer, papier prikken, zout strooien, sneeuw-

ruimen;

• servicepunt ‘motiveren’: in praktijkverkenningen gaan mensen met een uitkering zelf

op zoek naar hun talenten en inspiratie

• servicepunt ‘faciliteren’: welke mogelijkheden voor activiteiten en bedrijfjes zien men-

sen met een uitkering zelf?

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem 75

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/r-s-t-u-v-w-x-y-z/samen-voor-elkaar/relevante-documenten/


1. Wijkservice Haarlems Gemak
In het businessmodel voor de Wijkservice Haarlems Gemak zijn klanten die betalen voor de pro-

ducten en diensten van de Wijkservice het vertrekpunt. Wijkservice Haarlems Gemak onder-

scheidt drie groepen klanten: fulltime werkende alleenstaande Haarlemmers, tijdelijke zorg-

vragers en PGB-houders.

Wijkservice Haarlems Gemak bedient haar klanten met schoonmaken, ramen lappen, wassen,

strijken, tuinonderhoud, koken, boodschappen doen en wijktaxiservice. Haarlems Gemak or-

ganiseert een deel van haar werk in de buitendienst maar komt ook bij haar klanten thuis. Voor

gebouwen, werkbegeleiding en management doet Wijkservice Haarlems Gemak (steeds min-

der) een beroep op haar partners. Haar diensten worden betaald door haar klanten. Wanneer

een product of dienst niet uit kan dan wordt ermee gestopt. 

2. Wijkservice Compiratie
In het businessmodel voor de Wijkservice Compiratie zijn de competenties en inspiraties van

de uitvoerende mensen met een uitkering het vertrekpunt. De wijkservice Compiratie brengt ge-

lijkgezinde mensen met een uitkering bij elkaar om samen te gaan ondernemen. Compiratie

werkt met de erkenning voor wat je wél kan en de voldoening die dat geeft aan nieuw zelfbe-

wustzijn bij het zoeken naar werk.

Wijkservice Compiratie kent meerdere teams. Het timmerteam is druk met klemmende deuren

en gebroken ruiten. De adviseurs van de WijkPCservice gaan naar hun klanten toe. Het admi-

nistratieve team van Compiratie helpt iedere dag van 10 tot 12 uur klanten van de sociale dienst

bij het invullen van digitale formulieren.

3. Wijkservice als wijkonderneming
In het businessmodel voor de Wijkservice als wijkonderneming is het vertrekpunt dat wijkbe-

woners bepalen wat zij aan hun wijk willen verbeteren en hoe zij die meerwaarde met hun wijk-

onderneming willen realiseren. De Wijkserviceondernemers zijn enthousiast over wat zij als wijk-

bewoners zelf kunnen. Maar er is meer nodig. Daarom gaan zij met instellingen en andere

organisaties die in de wijk actief zijn, praten over samenwerken. De Wijkserviceondernemers

hadden zich sowieso al voorgenomen met de gemeente in gesprek te gaan. Voor de activitei-

ten waar de Wijkserviceondernemers als start aan denken, is niet veel geld nodig. Als zij het

schoonmaken van portieken gaan organiseren dan betalen bijvoorbeeld woningcorporaties daar

aan mee. 

Gerealiseerd: business cases op zeer globaal niveau en op hoofdlijnen
Hieronder zijn de hoofdlijnen van de twee business cases aangegeven. In het Regeerakkoord

(zie ook de bijlage 1: Werk!) zal de verplichte tegenprestatie zonder gemeentelijke beleidsvrijheid

worden uitgewerkt. Bij aanvang van de uitwerking van deze business case was de inhoud van het

Regeerakkoord Rutte II nog niet bekend. De uitwerking in business cases is desalniettemin inte-

ressant om de extra sturingsvraag voor de gemeente zichtbaar te maken voor de verplichte te-

genprestatie. Daarnaast zijn er varianten denkbaar en zichtbaar voor bewonersinitiatieven, zoals

Buurtbedrijf Oost en Leidsebuurt. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar

www.haarlem.nl > samenvoorelkaar > relevante documenten.

De business cases zijn nog te grofmazig om definitieve uitspraken te doen over kosten, op-

brengsten en meerwaarde van verplichte dan wel vrijwillige tegenprestatie. Hierop vindt nog na-

der toetsing plaats. 
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Gerealiseerd: business case tegenprestatie uitkeringsgerechtigden 
(op niet-vrijwillige basis) 
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Relevant voor business modellen:

• Wijkservice Haarlems Gemak (HG)

• Wijkservice Compiratie (C)

Specifiek voor Compiratie

Relevant voor businessmodellen: 

• Wijkservice Haarlems Gemak (HG)

• Wijkservice Compiratie (C)

Voordelen:

• Gezondheid (fysiek en mentaal):

mensen die werken zijn gezonder.

Er is een positief verband tussen

vrijwilligerswerk, werk(ritme) en

 gezondheid van mensen. Er zijn ook

voorbeelden bekend waarin zorgver-

zekeraars een bijdrage leveren

(AGIS in Utrecht, CZ in Waalwijk),

maar deze bevinden zich in de pilot-

fase.

• Combinatie van betere gezondheid,

zelfwaardering en arbeidsritme

draagt bij aan grotere kans op regu-

lier werk

• Kwaliteit leefomgeving: door aanvul-

lend onderhoud van de openbare

ruimte verbetert het oordeel van be-

woners over hun woonomgeving

Baten

• Mogelijke verdieneffecten door wwb-

ers (uurloon). Deze blijken erg be-

perkt. Blijkt in de praktijk in de vorm

van vrijwilligersvergoeding à max. €

1.000,- per jaar. Financiële beloning

is niet toegestaan en leidt tot ver-

dringing

• Besparingen op Wwb door verkorten

afstand arbeidsmarkt zijn lastig te

kwantificeren.

• Verplichting tot een tegenprestatie

kan leiden tot afname van het aantal

vragen.

Nadelen

• Uitkeringsgerechtigden inzetten be-

tekent dat zij niet direct beschikbaar

zijn voor reguliere arbeidsmarkt 

• Toename verdienvermogen leidt tot

verdringing op arbeidsmarkt en

markt voor diensten (houdbaar bij

grote aantallen uitkeringsgerechtig-

den?)

• Ervaring leert dat instellingen gaan

‘leunen’ op tegenprestatie. 

• Uitkeringsgerechtigden blijken niet

snel in te zetten voor klusjes van-

wege hun imago 

• Vanwege organiseren door uitke-

ringsgerechtigden zelf is niet-vrijwil-

lige inzet met name geschikt voor

Compiratie

Kosten

• X-aantal personen worden geplaatst

in particuliere bedrijfsleen 

(€ 3.000,- p/p/jaar)

• X- aantal personen worden geplaatst

via maatschappelijke instellingen 

(€ 3.000,- p/p/jaar)

• X aantal personen worden 

begeleid door de gemeente 

(€ 6.000,- pp/jaar)



Toelichting:

• De kosten van begeleiding en ondersteuning nemen sterk toe, omdat de omvang van

de doelgroep toeneemt, waarvoor de gemeenten een ‘aanbod’ zal moeten doen en

zelf de begeleiding en ondersteuning zal moeten uitvoeren (van naar schatting 

€ 6.000,-  per persoon per jaar). Als we uitgaan van een groep van 25% van het hui-

dige bestand zijn de kosten dan ongeveer € 3,6 miljoen.

• Meest concrete en belangrijkste (potentiële) baten zijn in dit geval de uitval van aan-

vragen op een uitkering. Bij een uitval van 10% van het huidige bestand levert dat on-

geveer € 3,5 miljoen op.

• Voordelen zijn er op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en veiligheid, maar die

laten zich niet gemakkelijk kwantificeren of doen zich pas op langere termijn voor.

• Belangrijkste nadelen zijn dat het veel capaciteit en organisatie vraagt om een grote

groep uitkeringsgerechtigden te begeleiden en ondersteunen, terwijl de vraag op korte

termijn niet groot is.

Kunnen we het?

• Het blijkt lastig goede taken en klussen te vinden die niet leiden tot verdringing op de

reguliere arbeidsmarkt en de markt voor dienstverlening.

• Vraag naar diensten moet ook aansluiten op competenties van de wwb-ers.

• In alle gevallen is (een vorm van) begeleiding nodig. Nog onduidelijk is in hoeverre dat

beschikbaar is.
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In Rotterdam, waar in zeven wijken van de stad wordt gewerkt met een tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden, worden de kosten

van ondersteuning en begeleiding deels bij de private bedrijven gelegd die werk voor de gemeente willen uitvoeren. Op deze manier

zijn 170 plaatsen voor twee jaar bij acht aannemers georganiseerd in de groenvoorziening. Helemaal kosteloos voor de gemeente is

het niet (kosten van coördinatie binnen de gemeente, contact met doelgroep en bedrijfsleven, aanpassing

aanbestedingsvoorwaarden), maar de kosten worden wel sterk gereduceerd.

Het buurtbedrijf Haarlem-Oost vormt een extra impuls ten behoeve van de leefbaarheid in de twee wijken van de Zomerzone, maar

gaat uiteindelijk ingezet worden in heel Haarlem-Oost. Het buurtbedrijf Haarlem-Oost verricht (additionele) werkzaamheden voor

opdrachtgevers als gemeente, corporaties, instellingen en particulieren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het buurtbedrijf kent de volgende onderdelen.

• wijkonderhoudsploeg

• klussenteam

• bereikbare locatie met balie

• dienstenteam



Gerealiseerd: business case tegenprestatie uitkeringsgerechtigden 
(op vrijwillige basis) 
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Relevant voor business modellen:

• Wijkservice Haarlems Gemak (HG)

• Wijkservice Compiratie (C) 

• Wijkservice als 

wijkonderneming (WO)

Specifiek voor Compiratie 

Specifiek voor Wijkonderneming

Relevant voor business modellen:

• Wijkservice Haarlems Gemak (HG)

• Wijkservice Compiratie (C)

• Wijkservice als 

wijkonderneming (WO)

Specifiek voor Compiratie en 

Wijkonderneming 

Voordelen:

• Gezondheid (fysiek en mentaal):

mensen die werken zijn gezonder.

Er is een positief verband tussen

vrijwilligerswerk, werk(ritme) en

 gezondheid van mensen. Er zijn ook

voorbeelden bekend waarin 

zorg verzekeraars een bijdrage

 leveren (AGIS in Utrecht, CZ in

Waalwijk), maar deze bevinden zich

in de pilotfase

• Combinatie van betere gezondheid,

zelfwaardering en arbeidsritme

draagt bij aan grotere kans op regu-

lier werk

• Kwaliteit leefomgeving: door aanvul-

lend onderhoud van de openbare

ruimte verbetert het oordeel van be-

woners over hun woonomgeving

Baten

• Mogelijke verdieneffecten door 

wwb-ers (uurloon). Deze blijken erg

beperkt. Blijkt in de praktijk in de

vorm van vrijwilligersvergoeding à

max. € 1.000,- p/p/jaar. Financiële

beloning is niet/beperkt toegestaan

en leidt tot verdringing

• Besparingen op Wwb door verkorten

afstand arbeidsmarkt zijn lastig te

kwantificeren

Nadelen

• Mogelijke verdringing op 

arbeidsmarkt en markt voor 

dienstverlening 

• Ervaring leert dat instellingen gaan

‘leunen’ op tegenprestatie 

• Uitkeringsgerechtigden inzetten

 betekent dat zij niet direct 

beschikbaar zijn voor reguliere

 arbeidsmarkt. 

• Uitkeringsgerechtigden blijken niet

gemakkelijk in te zetten voor klusjes

vanwege hun imago

Kosten

• Het is onduidelijk hoe groot het

 percentage wwb-ers is dat vrijwillig

deelneemt aan een tegenprestatie. 

• Kosten van begeleiding: 

€ 3.200,- p/p/jaar (uitgaande van

1 begeleider op 20 wwb-ers; 

(ervaring Den Bosch, Tilburg en

Maassluis) 

• Kosten voor coördinatie, bij elkaar

brengen vraag en aanbod, materiaal:

€ 3000,-  p/p/jaar 

Bij C en WO kan deel van deze

 kosten mogelijk worden vervangen

door uren inzet van uitkerings -

gerechtigden of wijkbewoners



Toelichting: 

• Als we uitgaan van gepaste ondersteuning en begeleiding van de betrokkenen, dan

staan tegenover de kosten geen directe, makkelijk te kwantificeren baten.

• Bij deze kosten wordt ervan uitgegaan dat de gemeente Haarlem conform de inkoop-

voorwaarden social return vraagt van leveranciers en activiteiten voor uitkeringsge-

rechtigden door welzijnsinstellingen weet te realiseren. 

• Voor de groep begeleide personen gelden mogelijk nog besparingen op andere uitga-

ven voor deze groep vanuit de gemeente zoals voor leefbaarheid, welzijn en veiligheid. 

• Er zijn voordelen uit het oogpunt van gezondheid, waarvan de voordelen echter vooral

ten goede komen aan  partijen buiten de gemeente (zoals verzekeraars21).

• De omvang van de groep die kan worden begeleid, is naar verwachting klein22.

• Baten die optreden doordat gebruikers geld betalen voor diensten/producten zijn niet

gecalculeerd. 

Kunnen we het?

• Het blijkt lastig goede taken en klussen te vinden die niet leiden tot verdringing op de

reguliere arbeidsmarkt en de markt voor dienstverlening.

• Vraag naar diensten moet ook aansluiten op competenties van de wwb-ers.

• In alle gevallen is (een vorm van) begeleiding nodig. Nog onduidelijk is in hoeverre dat

beschikbaar is.

21 Die in enkele gemeenten al bereid blijken tot investeringen in activiteiten voor uitkeringsgerechtigden.

22 Dat is alleen een nadeel als de vraag groter zal zijn dan het aanbod.
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Casus: buurtservice in Middelburg
De gemeente Middelburg heeft geprobeerd om vraag naar en aanbod van klusjes en burenhulp te matchen. Ondanks veel inzet en

goede bedoelingen sloeg dat niet aan. Facilitas in Middelburg heeft geprobeerd om uitkeringsgerechtigden (bijstand) en Wsw-ers in

te zetten voor persoonlijke dienstverlening voor tweeverdieners en rijke ouderen. Ook dat is echter niet gelukt. 

De partij die het wel is gelukt om vraag naar en aanbod van ‘klusjes’ en eenvoudige dienstverlening in Middelburg te matchen is het

(commerciële) bedrijf “LekkerLeven”. Zij bieden met succes bemiddeling aan voor zorg- en gemakdiensten en reparaties. Het blijkt

ook in dit geval echter moeilijk daarvoor uitkeringsgerechtigden in te zetten. Er is wel contact geweest tussen “LekkerLeven” en de

sociale dienst, maar dat heeft tot nu toe tot niets geleid.

Bewonersbedrijf Leidsebuurt Haarlem
Bewoners in de Leidsebuurt zijn bezig met het maken van een businessplan voor een wijkonderneming. De door hen geschetste missie

sluit goed aan bij Samen voor elkaar: “De samenleving verandert en nieuwe sociale en economische verhoudingen ontstaan. Om

sterk in dit veranderproces te staan vinden wij het activeren en verbinden van mensen in onze woonwijk belangrijker dan ooit. Door

het verbinden en activeren willen wij de steeds noodzakelijker zelfredzaamheid en sociale cohesie van onze wijkbewoners vergroten.

Een versterking van de economische en sociale activiteiten in onze wijk zien wij hiervoor als voorwaarde. Kansen hiervoor zien wij

in de komende veranderingen binnen het sociale domein en in de verduurzaming van de wijk”. 

Dit bewonersbedrijf staat voor:

• het initiatief door bewoners, voor bewoners en van bewoners

• de onderneming is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door en voor bewoners 

• werken aan economische, fysieke en sociale ontwikkelingen van de Leidsebuurt 

• onafhankelijk 

• samenwerking met de lokale overheid, instellingen en bedrijven

• zelfvoorzienend en we investeren de winst in de buurt.



3.7.5 Rol gemeente 
De gemeente heeft op grond van het Regeerakkoord de taak invulling te geven aan ‘tegen-

prestatie’. Daarnaast heeft de gemeente een taak op het bemiddelen van uitkeringsgerechtig-

den naar werk. We moeten nog kijken of de wijkservice een oplossing zou zijn voor de invul-

ling van verplichte tegenprestatie of verplichte re-integratie. Voor nu-niet-kunners biedt de

Wijkservice werkplekken waar je jezelf samen met anderen kunt ontwikkelen, voor nu-niet-wil-

lers nieuwe motivatie. Zoals werken voor betalende klanten bij Haarlems Gemak. Of werken van-

uit je eigen competenties en inspiraties in een gezamenlijke onderneming bij Compiratie. Of wer-

ken voor je eigen wijk of je eigen stad in opdracht van wijkbewoners bij de Wijkservice als

wijkonderneming.

3.7.6 Conclusies
De volgende conclusies kunnen ten aanzien van de praktijkwerkplaats Wijkservice getrokken

worden:

1. De globale resultaten van de business case zijn interessant genoeg om in Haarlem op

kleine schaal met een pilot te starten waarbij de benodigde infrastructuur wordt inge-

richt voor verplichte tegenprestatie. Hierbij kan aangesloten worden bij Wijkontwikke-

lingsbedrijf in Oost.

2. De businessmodellen die aansluiten bij actieve burgers (op basis van vrijwillige inzet)

in de wijk zijn interessant. De gemeente zou deze bewonersinitiatieven kunnen onder-

steunen. Hiermee kan geëxperimenteerd worden bij het badhuis/bewonersbedrijf i.o.

Leidsebuurt. 
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Met de decentralisatie van taken en de ambities van Haarlem in Samen voor elkaar worden meer

en andere eisen gesteld aan de toegang tot ondersteuning. 

4.1 Analyse huidige situatie

Om zicht te krijgen op de huidige organisatie van toegangsfuncties heeft een globale inventa-

risatie plaatsgevonden. Hierin zijn 13 bestaande toegangsfuncties opgenomen die onder de ver-

antwoordelijkheid van de gemeente vallen. Ook is gekeken naar zes initiatieven met betrekking

tot toegangsfuncties, die op dit moment in ontwikkeling zijn. Naast deze 19 functies zijn er ook

nog partners buiten het gemeentelijk domein die toegang bieden tot sociale voorzieningen. De

belangrijkste zijn: de huisarts, het CIZ, het UWV, de Zorg Advies Teams en MEE. In de hierna

volgende analyse focussen wij ons op de direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente

vallende toegangsfuncties. Bij de organisatorische consequenties besteden wij aandacht aan

de samenwerking met partners buiten het gemeentelijk domein.

Hoofdstuk 4  Toegang 

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem 83

Toegang is het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld)

met een ondersteuningsvraag tot het bieden van passende ondersteuning. Dit betreft functies als signalering, melding, informatie,

advies, doorverwijzing, intake, indicatie, toewijzing, case management en zorgcoördinatie (zie bijlage 7 voor een nadere

omschrijving van deze functies).

We spreken over twee type functies:

a) Generalist: brede kijk op sociaal domein (werk en inkomen, fysieke of geestelijke gezondheid, opvoeden en opgroeien,

maatschappelijke participatie, veiligheid en wonen, voor alle leeftijdsgroepen).

b) Specialist: specifieke expertise (bijvoorbeeld schulddienstverlener, begeleider ontregelde gezinnen).



Afbeelding 1: huidige toegangsfuncties
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Afbeelding 2: naar levensdomeinen

Figuur 3: naar doelgroepen 
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Figuur 4: naar schaalniveau

Samengevat levert dit het volgende beeld op:

• Het is druk aan de ‘voorkant’. Bijna alle organisaties zijn bezig met signalering t/m toelei-

ding en doorverwijzing. Ook de nieuwe initiatieven spelen hier op in. 

• Betrekkelijk weinig functies richten zich op indiceren, zorgcoördinatie en casemanage-

ment.

• Toegangsfuncties zijn breed georiënteerd. Zowel ten aanzien van de levensdomeinen (ta-

bel 2) als bij de uitsplitsing naar doelgroepen (tabel 3) blijkt een groot aantal organisaties

veel of alle onderdelen te bestrijken. Uitzondering daarop vormt de groep zelfredzame bur-

gers (80%). Deze worden door circa de helft van de functies bediend.

• Ten aanzien van de schaal valt op dat relatief veel functies op stedelijk niveau zijn georga-

niseerd (tabel 4).

Het is lastig om harde conclusies te trekken op basis van deze informatie, maar ze geven richting

en zijn een aanknooppunt voor vragen. De resultaten passen in de trend waarin organisaties wor-

den aangesproken om breed te kijken en handelen. Wel roept de drukte aan de voorkant de vraag

op of het efficiënt is om daar met zo veel verschillende partijen actief te zijn en of de kwaliteit vol-

doende kan worden geborgd, bijvoorbeeld in het zorgvuldig, consistent en correct verstrekken van
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informatie. Een deel van de toegangsfuncties richten zich op alle drie de doelgroepen. Met name

bij de onderverdeling naar de groepen 80%, 15% en 5% is het de vraag of dit efficiënt is. Want je

hebt dan één organisatie nodig die ondersteuning kan bieden aan zeer verschillende doelgroepen

en soorten vragen. Terwijl je specialisten wellicht beter kunt inzetten voor groepen die ook echt spe-

cialistische vragen hebben. Tot slot valt op dat Samen voor elkaar veel aandacht richt op de wijk,

terwijl voor slechts 5 van de bestaande 13 initiatieven dit ook het schaalniveau is waarop ze ope-

reren.

4.2 Resultaten

Gerealiseerd: inrichtingsprincipes toegang
Deze zijn opgenomen in hoofdstuk  2 van de nota “Samen voor elkaar: inrichting sociale structuur

Haarlem”.

De kwaliteitseisen zijn als volgt ingevuld:

Gerealiseerd: uitwerking in organisatorische consequenties

Samenstelling wijkteam

Het wijkteam is een team van generalisten, die er ook ‘op af’gaan (outreachende aanpak). De ge-

neralisten beheersen alle aspecten van het sociaal domein en beschikken over een stevig mandaat

om meer gespecialiseerde ondersteuning in te zetten. We zetten nu een volgende stap in de ont-

wikkeling van generalistische wijkteams. Dat doen we door professionals uit verschillende organi-

saties in een team te laten samenwerken en naar buiten toe generalistisch te werken. De genera-

listen in het wijkteam hebben ieder hun eigen kennis, ervaring en achtergrond, zoals

jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker of casemanager voor de Wmo. De domeingeneralisten

werkzaam in het wijkteam staan met één been in het wijkteam en met het andere been in hun moe-

derorganisatie. Als richtlijn hanteren wij een verdeling van 50-50. Op deze manier houden zij con-

tact met specialistische collega’s en is er uitwisseling tussen de wijkteams en stedelijk of regionaal
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Kwaliteitseisen

Burgers worden te allen tijde aangesproken op hun eigen

kracht en die van de samenleving

Er wordt altijd gekeken naar de leefwereld van burgers
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Toegankelijke dienstverlening via meerdere kanalen

Informatie uitvraag op maat

Randvoorwaardelijk: beheersing van de kosten van voor-

zieningen in het sociaal domein
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Stimuleren eigen kracht via digitaal platform; activerende

vraagstelling door generalisten, die helpt bij ontdekken van

eigen kracht en mogelijkheden in de directe omgeving

Professionals gaan naar burgers toe en werken vanuit de

wijk, waarmee ze ook kennis hebben van het lokale onder-

steuningsnetwerk en sociale structuren

Eropaf-aanpak, in combinatie met eenvoudig kunnen mel-

den van signalen door burgers en professionals

Burger kan vraag per mail / telefoon of site stellen en daar-

naast ook professional in de wijk aanspreken

Platform en ondersteunend informatiesysteem bieden in-

zicht in iemands hulpvraag en ondersteuning

Zie uitwerking hieronder



opererende moederorganisaties. Daarnaast zal voor de komende periode ook een coördinator ver-

eist zijn om de samenwerking tussen de diverse professionals te versterken.

De aard van de problemen en vragen in een wijk zijn bepalend voor de schaal waarop een wijk-

team opereert. Als er in een wijk veel problemen zijn, is het logisch om een wijkteam voor een klei-

ner gebied aan te wijzen. Als er minder vragen leven in een wijk zal de schaal worden vergroot tot

bijvoorbeeld een stadsdeel. Een wijkteam opereert altijd in samenwerking met een kring van part-

ners en specialisten, zowel in de wijk als op stedelijk of regionaal niveau, zoals de huisarts, de wijk-

agent, de verslavingszorg et cetera.

Het komende jaar zal nodig zijn om één of meerdere wijkteams op te richten die ook generalistisch

werken en stappen zetten in het direct toeleiden naar of indiceren van ondersteuning. Op basis van

deze praktijkervaring zal ook blijken hoe de organisatie en sturing het beste kan worden ingevuld.

Leidend hierbij het is het vergroten van de kwaliteit van de 1e lijn en versterken van de zelfred-

zaamheid.

Taakverdeling centraal en op wijkniveau
Het wijkteam vervangt niet alle huidige centrale ondersteuningsfuncties. Wel zal het wijkteam veel

van de huidige dienstverlening gaan uitvoeren. Met name de taken waarbij een bredere kijk op het

gezin of leefsituatie van toegevoegde waarde is, of taken die een eropaf-aanpak vereisen, zullen

door het wijkteam worden opgepakt. Ook de coördinatie van zorg zal in veel gevallen bij het wijk-

team terecht komen. Maar bijvoorbeeld specialistische ondersteuning zal veelal niet op wijkniveau

worden aangeboden, omdat dit te duur is en ten koste gaat van de kwaliteit. Bij alle functies blijft

de vraag of het effectief is om de huidige organisatie aan te passen. Dit is dan ook een van de be-

langrijke vragen voor het komende jaar.

Dienstverleningsconcept

Zoals gezegd, zal het digitale platform een grote rol spelen in het geven van informatie en advies

en het doorverwijzen van vragen naar de wijkteams of specifieke voorzieningen. De toegang tot dit

platform is goed in te passen in het concept van Antwoord@ door:

• telefonisch via 14023 een meerkeuze-optie te maken voor ‘sociale’ vragen

• de site van het platform via de gemeentelijke website en sites van partners te linken

• via de zuilen in de publieksbalie ook het platform toegankelijk te maken.

Externe partners met toegangsfuncties

De zelfredzaamheid van burgers en het versterken van de 1e lijn werkt het beste als iedereen de-

zelfde bril op zet. Daarom is het belangrijk om hier afspraken over te maken met instanties die wel

een grote rol spelen in de toegang tot het sociaal domein, maar waar de gemeente geen directe

invloed op heeft, zoals de huisarts en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook is de aanslui-

ting op het wijkteam door met name de huisarts van belang om de lokale netwerken te versterken.

Doorvertaling naar Kans en Kracht

Kans en Kracht gaat onder meer uit van een front office op het werkplein en een grote mate van

digitale dienstverlening. Ook is de ambitie om breed te kijken naar een klantvraag. Als we de lijn

van dit voorstel doortrekken en loketten en balies sluiten en vervangen door wijkteams die ook ero-

paf gaan, dan heeft dit ook consequenties voor Kans en Kracht. 

De belangrijkste impact is dat de mensen die voor een gesprek worden uitgenodigd, dit gesprek

voeren in de wijk, met iemand uit het wijkteam. SoZaWe participeert dan ook in de wijkteams. Dit

betreft vooral de groep kwetsbare burgers en een klein deel van de zelfredzame burgers. Waar-
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schijnlijk zal voor een grote groep aanvragers het contact digitaal verlopen. De praktijk zal uitwij-

zen voor welke groepen klanten van SoZaWe deze wijkgerichte benadering efficiënt en effectief is. 

Eigenaarschap

Zoals eerder gesteld: de gemeente is een belangrijke speler, maar niet de enige op sociaal terrein.

Dit roept dan ook de vraag op wie eigenaar is van de verschillende onderdelen van dit systeem. Van-

uit de gedachte van samenwerking en partnerschap met maatschappelijke organisaties is het lo-

gisch om hen ook verantwoordelijkheid te geven in uitvoering van de toegang. De wijkteams zou-

den bijvoorbeeld steeds meer een rol moeten krijgen in het bepalen van het ondersteuningsaanbod

in hun wijk. Voorlopig is echter een regisserende of coördinerende rol vanuit de gemeente nodig om

de samenwerking tussen uiteenlopende organisaties vorm te geven.

Slimmer werken aan de voorkant

Veel vragen kunnen via het digitale platform worden beantwoord. Dit bespaart tijd en inzet van de

diverse fysieke en digitale ingangen die op termijn verminderd zouden kunnen worden. Dit betreft

dan vooral de functies informatie, advies en doorverwijzing. Te denken valt hierbij aan Loket Haar-

lem, de Centra voor Jeugd en Gezin en individuele websites en telefoonnummers.

Daarnaast zullen verschillende bestaande functies op het gebied van uitgebreide vraagverhelde-

ring, toeleiding, toewijzing en zorgcoördinatie uiteindelijk samenkomen in de wijkteams van gene-

ralisten.  Deels is dit een verschuiving of samenvoeging van huidige taken en deels een efficiency

maatregel, doordat vragen door één persoon worden opgepakt en er minder afstemmings- en over-

drachtsmomenten zijn. De functies die op dit moment een dergelijk karakter hebben zijn bijvoorbeeld

case managers maatschappelijke dienstverlening, wijkcontactvrouwen, case managers Wmo en

de front office SZW. 

Verder zullen door het opbouwen van de wijkteams een aantal van de huidige coördinerende func-

ties en overleggen kunnen verdwijnen, zoals de werktafels en het sociale team van de GGD.

Tot slot is het aannemelijk dat de organisaties die zich richten op gespecialiseerde hulp en onder-

steuning minder energie hoeven te steken in de ondersteuning van zelfredzame burgers (80%) en

zich weer meer op hun kerntaak kunnen richten. 

Vraagvermindering in de 2e lijn

De belangrijkste besparing is de verschuiving van inzet en hulp van de 2e lijn naar de 1e en 0e lijn.

De totale kosten dalen hiermee, omdat specialistische hulp duurder is dan 1e lijns hulp. De 1e lijn

kan meer vragen opvangen omdat:

• problemen eerder worden gesignaleerd en dan minder zwaar of complex zijn

• de brede vraagverkenning een goed beeld geeft van de leefsituatie en daarmee een meer

gerichte en kleinere inzet van specialistische ondersteuning afdoende is

• het wijkteam een sociaal netwerk kan activeren waarmee specialistische hulp eerder kan

worden afgebouwd.

Zoals blijkt uit bovenstaande opsomming zal een groot deel van de besparing gerealiseerd worden

bij de 2e lijns ondersteuning. En een deel van deze specialistische hulp zal pas in de loop van de

komende jaren worden gedecentraliseerd naar de gemeente. Het zijn nu dus nog deels budgetten

waar de gemeente geen verantwoordelijkheid voor heeft. Het is daarom van belang om in de vol-

gende fase uit te werken hoe de financiering van de toegangsfunctie wordt ingericht.
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5.1 Ontwikkeling van doelgroepen in het sociaal domein. 
Wij kunnen nog niet vaststellen wat de exacte effecten zijn van de maatregelen uit Samen voor

elkaar en het Regeerakkoord op het gebruik van diversie voorzieningen. In de loop van 2013

proberen wij hierover een nadere inschatting te maken. 

Wel kunnen we een raming van de ontwikkeling van de doelgroepen van de verschillende voor-

zieningen maken. Deze primaire raming is gebaseerd op het rapport Haarlem in 2025; bevol-

kingsprognose en beleidsbeschouwing waarin twee scenario’s staan beschreven over de ont-

wikkeling van de bevolking: een gematigd scenario en een trendscenario. 

De index van de ontwikkeling van de totale bevolking is als volgt (2012 is index 100): 

Uit dit overzicht blijkt dat in beide scenario’s de bevolking van de gemeente zal toenemen. Dit geldt

ook voor de verschillende leeftijdscategorieën De leeftijdscategorie 20-64 jarigen die belangrijk is

voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden vertoont daarbij de minst sterke groei. Ook de bevol-

kingscategorie  0-19 jarigen (jeugd) groeit minder snel dan de totale Haarlemse bevolking. 

De sterkste toename komt voor rekening van de 65 jaar en ouder. Deze groep is oververtegen-

woordigd in de doelgroepen die op dit moment gebruik maken van zowel Wmo-individuele voorzie-

ningen als AWBZ. Dit komt dan ook tot uiting in de te verwachte ontwikkeling van deze doelgroepen. 

WMO individuele voorzieningen: 

Hoofdstuk 5  Bevolkingsprognoses, 
aanbodinventarisaties en quick-wins
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gematigd trend

2015 2020 2025 2030 2035 2015 2020 2025 2030 2035

Totale bevolking 101 103 104 106 108 102 105 108 110 113

Leeftijd 0-19 101 102 103 103 105 102 104 106 109 112

Leeftijd 20-64 99 100 101 101 101 100 102 104 106 107

Leeftijd 65-ouder 107 113 121 129 137 107 114 122 131 143

gematigd trend

2015 2020 2025 2030 2035 2015 2020 2025 2030 2035

Totale bevolking 101 103 104 106 108 102 105 108 110 113

Doelgroep Wmo

Hulp bij het huishouden 102 106 113 122 132 102 107 115 125 135

Vervoersvoorziening 102 106 113 122 129 102 107 115 124 133

Woonvoorziening 102 107 113 121 128 103 108 115 123 132

Rolstoelen 103 107 111 117 124 103 108 113 120 128



AWBZ decentralisatie: 

Voor de doelgroepen Wmo en AWBZ geldt de komende jaren dus een dubbele taakstelling. Het

regeringsbeleid legt aanzienlijke bezuinigingen op die gerealiseerd moeten worden door een

andere vormgeving van de voorzieningen en/of  beperking van de toelating. Tegelijkertijd is er

sprake van een (zeer) aanzienlijke groei van de doelgroep waardoor de financiële problema-

tiek verder vergroot wordt. Vooral de bezuinigingen op budgetten voor de doelgroepen uitke-

ringsgerechtigden en jeugd vragen aandacht. De autonome ontwikkeling van de doelgroep leidt

tot een relatief geringe verzwaring van de bezuinigingsopdracht. 

5.2 Stapeling en monitoring
De veelheid van maatregelen heeft voor veel bevolkingsgroepen ingrijpende effecten. Vooral de

laagste inkomensgroepen kunnen geconfronteerd worden met een opeenstapeling van maat-

regelen. In de kaderstellende nota Samen voor elkaar hebben wij inzichtelijk gemaakt hoeveel

inwoners gebruik maken van meerdere voorzieningen binnen het sociaal domein voor zover die

nu door de gemeente zelf worden uitgevoerd. We hebben op hoofdlijnen ook inzicht in het ge-

bruik van voorzieningen die op dit moment elders uitgevoerd worden. Deze informatie hebben

wij onder meer gebruikt om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de doelgroepen zoals

die hierboven beschreven zijn. De beschikbare informatie biedt echter niet de mogelijkheid om

verdere analyses te maken op het terrein van stapeling. Dit wordt veroorzaakt doordat de in-

formatie alleen geanonimiseerd beschikbaar is. 

Wij hechten grote waarde aan het volgen van met name de effecten op de laagste inkomens-

groepen van de veranderingen binnen het sociaal domein. Daarvoor ontwikkelen wij een Ar-

moede-monitor (werktitel) waarvan de eerste resultaten (nulmeting) in de eerste helft van 2013

beschikbaar komen. Vervolgens zullen wij periodiek onderzoek doen naar de inkomenssitua-

tie van de laagste inkomensgroepen waarbij ook de effecten van de maatregelen in het soci-

aal domein betrokken worden. Daarover rapporteren we aan de raad en gebruiken we de re-

sultaten voor bijstelling van ons beleid.

5.3 Aanbodinventarisatie
Om integraal inzicht te krijgen in het aanbod van de gemeente  binnen het sociaal domein heb-

ben wij een integrale inventarisatie uitgevoerd binnen begrotingsprogramma’s  3,4 en 7. Daar-

bij is onderzocht voor welke doelgroepen de middelen worden ingezet, in welke mate het uit-

voering van wettelijke taken betreft (met of zonder beleidsvrijheid voor de gemeente in de

uitvoering), of het lokale of regionale middelen betreft en voor welke voorzieningen de gemeente

de uitvoering volledig zelf doet of geheel  of  gedeeltelijk aan externe partijen overlaat. 

Bij de analyse is ook steeds de eindverantwoordelijke hoofdafdeling vermeld. De eerste resul-

taten van deze aanbodanalyse zijn hieronder weergegeven. Een nadere analyse naar leefge-

bieden wordt voorbereid. 
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gematigd trend

2015 2020 2025 2030 2035 2015 2020 2025 2030 2035

Totale bevolking 101 103 104 106 108 102 105 108 110 113

Doelgroep AWBZ 101 103 107 110 113 102 105 109 114 119



Budgetten naar hoofdafdeling en doelgroep (80-15-5) 

Budgetten naar hoofdafdeling en regionaal of lokaal
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doelgroepen 80%-15%-5%

Hoofdafdelingen 80 80-15 80-15-5 15 15-5 5 nvt ? Eindtotaal

DIV 22.952.202 22.952.202

Sozawe 6.684.000 2.540.000 18.000.000 41.126.000 68.350.000

STZ/JOS Jeugd, 
Onderwijs en Sport 75.000 60.000 12.322.467 2.500.000 1.067.212 843.000 16.867.679

STZ/WWGZ Wonen, Welzijn,
Gezondheid en Zorg 456.990 5.115.229 3.781.392 672.381 8.202.995 1.811.706 78.500 200.000 20.319.193

SZW/BB 
Beleid en Bedrijfsvoering 50.000 50.000

(leeg) 120.000 120.000

Eindtotaal 531.990 11.909.229 41.716.061 21.172.381 50.396.207 1.811.706 78.500 1.043.000 128.659.074

0% 9% 32% 16% 39% 1% 0% 1% 100%

lokaal of regionaal

Hoofdafdelingen I I & r r (leeg) Eindtotaal

DV 22.952.202 22.952.202

Sozawe 68.350.000 68.350.000

STZ/JOS Jeugd, Onderwijs en Sport 8.437.814 749.000 2.886.000 4.794.865 16.867.679

STZ/WWGZ Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg 11.648.289 316.840 8.304.064 50.000 20.319.193

SZW/BB Beleid en Bedrijfsvoering 50.000 50.000

(leeg) 120.000 120.000

Eindtotaal 111.508.305 1.065.840 11.190.064 4.894.865 128.659.074

87% 1% 9% 4% 100%



Budgetten naar hoofdafdeling en wettelijke / niet wettelijke taak

Budgetten naar hoofdafdeling en wel / niet zelf uitvoeren van werkzaamheden
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wettelijke taak

Hoofdafdelingen j j/n n (leeg) Eindtotaal

DV 22.852.202 100.000 22.952.202

Sozawe 65.899.000 2.375.000 76.000 68.350.000

STZ/JOS Jeugd, Onderwijs en Sport 9.021.996 7.687.683 158.000 16.867.679

STZ/WWGZ Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg 6.330.561 13.988.632 20.319.193

SZW/BB Beleid en Bedrijfsvoering 50.000 50.000

(leeg) 120.000 120.000

Eindtotaal 104.103.759 2.375.000 22.022.315 158.000 128.659.074

81% 2% 17% 0% 100%

voert gemeente zelf uit j/n

Hoofdafdelingen j j/n n (leeg) Eindtotaal

DV 22.952.202 22.952.202

Sozawe 43.075.000 25,275.000 68.350.000

STZ/JOS Jeugd, Onderwijs en Sport 1.029.000 1.990.000 13.848.679 16.867.679

STZ/WWGZ Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg 200.000 18.754.521 1.364.672 20.319.193

SZW/BB Beleid en Bedrijfsvoering 50.000 50.000

(leeg) 120.000 120.000

Eindtotaal 44.304.000 1.990.000 81.000.402 1.364.672 128.659.074

34% 2% 63% 1% 100%



5.4 Stand van zaken projectplannen 
directe bezuinigingen (Quick Wins)

5.4.1 Uitvoeren heronderzoek en terughalen niet gebruikte 
scootmobiels / rolstoelen

Uit onderzoek (volgens de VNG) blijkt dat 3 tot 5% van de bezitters van een scootmobiel en/of rol-

stoel deze voorziening naar eigen zeggen zelden of nooit gebruikt. Voor een gedeelte (70%) gaat

het hier om onwenselijk ondergebruik: de klant is bijvoorbeeld angstig. Bij de overige 30% is er waar-

schijnlijk sprake van opgetreden veranderingen in de vervoersbehoefte en/of omstandigheden. 

Uitgaande van een ondergebruik van tussen de 3en 5%  wordt een besparing van circa 1,5%

na heronderzoek realiseerbaar geacht. Om deze maatregel uit te kunnen voeren, is heronder-

zoek bij cliënten noodzakelijk. Daarnaast is het van belang bij toekomstige toekenningen een

proefperiode in te stellen en momenten van evaluatie met de cliënt in te bouwen. 

Resultaat

Het project is uitgevoerd. Er heeft een controle plaatsgevonden op 250 van de 1.200 scoot-

mobiels en rolstoelen in Haarlem. Het heronderzoek heeft plaatsgevonden door huisbezoeken.

Er is  in eerste instantie in een gesprek gevraagd naar het gebruik en er werd tevens aan de

gebruikers gevraagd of de voorziening nog voldeed dan wel of men er voldoende gebruik van

maakt. Er zijn 250 (van de oudste en duurste) scootmobiels gecontroleerd. 10% van de ge-

controleerde scootmobiels werd niet of nauwelijks gebruikt. Bij 70% van de scootmobiels heeft

een aanpassing of wijziging plaatsgevonden.

Gevolgen intern

• bestanden zijn opgeschoond

• samenwerking met leveranciers is aangescherpt en verbeterd

• administratie 100% actueel.

Gevolgen extern

Passende voorzieningen bij de behoefte van de inwoners.

Vervolgacties

In januari 2013 starten met controle op het restant van de “oude” scootmobiel (300).

5.4.2 Creëren scootmobielpools/ rolstoelpools
Het vormen van minimaal vier pools in de stad voor rolstoelen en scootmobiels zonder voorbij

te gaan aan de adequaatheid van de voorziening voor de individuele cliënt. Te denken valt hier-

bij vooral aan pools in verzorgingshuizen en aanleuncomplexen waar ook cliënten in de directe

woonomgeving gebruik van kunnen maken.

Wij verwachten op deze wijze 5% van de kosten op scootmobiels te besparen

Inschatting maximale besparing: € 135.000,-

Effecten voor de stad/burger:

Effectievere inzet van Wmo-middelen. 

Er zal sprake zijn van een versobering. De maatregel vraagt meer flexibiliteit, de burger moet

meer moeite doen om gebruik te kunnen maken van een scootmobiel/rolstoel.

De bemiddeling- en beheerfuntie (schatting € 25.000,-) moet georganiseerd worden en een-

malig (grotere) stallingmogelijkheden (schatting € 20.000,-) moeten worden gecreëerd. Deze

bedragen zijn meegenomen bij de berekening van het besparingsbedrag, het vormen van pools

en het terugbrengen individuele voorzieningen.

Informatiedocument “Samen voor elkaar: terugblik op het jaar 2012’ • Gemeente Haarlem 95



Resultaat

Project 2 (het haalbaarheidsonderzoek) is grotendeels uitgevoerd. Er zijn diverse vormen

denkbaar:

• Algemeen: pool voor een ieder die een nieuwe scootmobiel aanvraagt. Eerste half jaar

uit de pool en daarna beoordelen aan de hand van het gebruik of een individuele voor-

ziening noodzakelijk is.

• Algemeen: winterstalling scootmobiels en rolstoelen.

• Specifiek: invoeren pools bij verzorgingstehuizen.

Op basis van het onderzoek wordt geadviseerd om niet te beginnen met een algemene scoot-

mobielpool en een winterstalling omdat de uitvoering erg bewerkelijk is en veel kosten met zich

meebrengt. Verder zullen de heronderzoeken en de periodieke controle op het gebruik de nood-

zakelijkheid van de algemene pool verminderen (zie Quick Win 1). Voorgesteld wordt om in

maart 2013 in overleg met enkele verzorgingstehuizen een pilot te starten voor rolstoelenpools.

Voorwaarde voor een dergelijke pilot is dat het beheer en de “uitleen” door het verzorgingste-

huis worden geregeld.

Gevolgen (intern)

Landelijk onderzoek wijst uit dat de Nederlander claimgericht denkt. Dit geldt ook voor het aan-

spraak maken op een voorziening scootmobiel. Het terugdringen van het claimgedrag kan mede

worden geactiveerd middels het invoeren van een eigen bijdrage. De invoer van een eigen bij-

drage is in Haarlem alleen vastgesteld voor de huishoudelijke hulp. Het verdient sterke aan-

beveling om de eigen bijdrage te heffen op alle voorzieningen (met uitzondering van de elek-

trische rolstoelen). Effectieve en passende inzet van middelen kan aanzienlijke financiële

voordelen met zich meebrengen.

Gevolgen en acties (extern)

Nvt

Vervolgacties

Zie onder eigen bijdrage

5.4.3 Persoonsgebonden budget controle 2010
Uit de steekproefcontrole (5%) op de persoonsgebonden budgetten 2009 is een onderbeste-

ding gebleken. Aangezien op grond van de Wmo, middelen aangewend moeten worden voor

het doel waarvoor deze zijn bedoeld, wordt voorgesteld om met een 100% controle invulling

te geven aan het reeds door de Raad geaccordeerde voorstel over te gaan tot een uitgebreide

controle. (Beleidsnotitie bij de Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning

2010). Het gaat om een controle van circa 1200 dossiers met een te controleren bedrag van

circa € 3 mln. De resultaten van deze controle zullen de input vormen voor het verder vorm-

geven van de PGB verstrekking en de verantwoordingsstructuur voor het PGB voor de volgende

jaren.

Inschatting maximale besparing: (eenmalig) €  100.000

Effecten voor de stad/burger:

Voorkomen ineffectieve inzet van Wmo middelen 

Vraagt initieel extra capaciteit om de controle uit te voeren. De kosten hiervan zijn verrekend

in het besparingsbedrag gedachte: 
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Resultaat

Alle klanten zijn aangeschreven en hebben hun verantwoording ingediend. 

• In het jaar 2011 is de controle over 2010 uitgevoerd.

• In het jaar 2012 is de controle op de verantwoording van de besteding van PGB’s over

het jaar 2011 uitgevoerd. 

• Er heeft een 100% controle plaatsgevonden.

Gemiddeld bedrag uitgegeven aan hulp bij het huishouden in dit kader is € 18,- per uur. 

Gevolgen (intern)

Aanpassing van de werkwijze heeft plaatsgevonden, verantwoording vindt nu zo veel mogelijk

vooraf plaats. Bij de vaststelling van de toekenning en de hoogte van het bedrag PGB wordt

meer maatwerk geleverd.

Gevolgen (extern)

Er wordt maatwerk geleverd.

Verantwoording grotendeels vooraf.

Inwoners worden zeer uitvoerig geïnformeerd.

Vervolgacties

Jaarlijks de 100% controle blijven uitvoeren, ingaande 2013.

Verlagen van bedrag PGB gemeente Haarlem naar € 18,- per uur ingaande 1 januari 2013. 

Toelichting op vervolgactie verlagen PGB bedrag

Uit de controle van de PGB’s hulp bij het huishouden over de jaren 2010 en 2011 komt naar

voren dat het huidige maximale tarief van € 20,35 te hoog is. Uit de 100% controles over de

PGB’s hulp bij het huishouden is gebleken dat mensen in staat zijn om voor maximaal € 18,-

hulp bij het huishouden in te kopen en dat de gemeente op basis van deze ervaringen met dit

maximum voldoet aan haar compensatieplicht. Uit jurisprudentie blijkt ook dat gemeenten hier-

mee aan hun compensatieplicht voldoen.

In het advies van het Sociaal en cultureel planbureau (SCP) over het Wmo-budget huishoudelijke

hulp 2012 stelt het SCP: “Het PGB-tarief bedraagt in de praktijk gemiddeld 85% van het tarief

in natura is. Het huidige tarief van € 20,35 is hierop gebaseerd. Dit lagere tarief wordt verklaard

door het feit dat cliënten minder overheadkosten hebben dan aanbieders van hulp in natura.”

In de toerekening van de taakstelling in Hof 2.0 aan de verschillende onderdelen wordt een be-

drag van 1,1 miljoen toegerekend aan hulp bij het huishouden. Hiervan is ruim € 0,2 miljoen

gebaseerd op verlaging van het PGB-tarief. 

Financieel effect verlaging PGB

Het structurele positieve financieel effect is netto € 200.000,- op jaarbasis vanaf het jaar 2014.

(bruto € 290.000,- -  € 90.000,- vanwege verminderde eigen bijdrage.

In 2013 zal het financiële effect rond € 100.000,-  zijn, omdat een overgangstermijn in acht ge-

nomen wordt voor het lopende bestand.

In de reguliere P &C-cyclus zal het effect worden gemonitord.
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5.4.4 Afschaffen keuzemogelijkheid omzetting van Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer in een financiële vergoeding.

Een burger kan ter compensatie van zijn/haar beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen in aan-

merking komen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een pasje voor het collectief vraag-

afhankelijk vervoer (OV taxi). Indien hij/zij dit wenst, kan deze voorziening onder voorwaarden 

(bezit eigen auto, norminkomen niet hoger dan 1,5 maal het sociaal minimum) omgezet wor-

den in een financiële vergoeding. In het bezuinigingsvoorstel wordt deze keuzemogelijkheid af-

geschaft en wordt uitsluitend de mogelijkheid tot collectief vraagafhankelijk vervoer geboden.

Inschatting maximale besparing:  € 75.000,-

Effecten voor de stad/burger:

• verlies keuzemogelijkheid voor de burger

• het afschaffen van deze keuzemogelijkheid zal leiden tot een toename van het gebruik

van het (goedkopere) collectief vraagafhankelijk vervoer en zal mogelijk leiden tot een

afname van gehandicapten parkeerplaatsen.

Resultaat

Bij de besluitvorming rondom de Kadernota 2011 heeft de raad het voorstel om de vergoeding

af te schaffen verworpen. De raad wil deze voorziening handhaven. Het college heeft een te-

genvoorstel gedaan om het maandelijkse bedrag te verlagen van € 49,- naar € 35,-. Dit voor-

stel is door de raad overgenomen bij de besluitvorming over de Kadernota 2011.

Gevolgen (intern)

In collegebesluit van 3 juli 2012, reg. Nr. : 2011/446837 is de maatregel verwerkt in het Besluit

maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2012.

Gevolgen (extern)

Geen

Vervolgacties

Geen

5.4.5 Afschaffen ondersteuning Sociale Verzekeringsbank bij het voeren
van de administratie voor het persoonsgebonden budget 

Voor cliënten die in het kader van de Wmo geen keuze hebben gemaakt om de zorg in natura

te laten plaatsvinden, maar gekozen hebben voor een persoongebonden budget geldt de ver-

plichting dat zij verantwoording afleggen over de uitgaven gedaan binnen het PGB. De uitga-

ven dienen doelmatig en rechtmatig te zijn gedaan. Ondanks het feit dat ze zelfstandig hebben

gekozen om de zorg niet in natura te laten uitvoeren, biedt de gemeente administratieve on-

dersteuning voor de uitvoering van de PGB boekhouding door de Sociale Verzekeringsbank.

Het SVB biedt rond het persoonsgebonden budget de volgende diensten:

• persoonlijk advies

• het bieden van modelovereenkomsten

• het bieden van collectieve verzekeringen (wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbij-

stand)

• ondersteuning bij ziekte van de zorgverlener 

• ondersteuning bij het voeren van een salarisadministratie.

Wij stellen voor om deze ondersteuning af te schaffen. Cliënten die wel deze ondersteuning  no-

dig hebben, mogen de kosten gemoeid met deze ondersteuning binnen het PGB verantwoor-

den.
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De ervaring heeft geleerd, dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van deze faciliteit.

Of dit voorstel juridisch houdbaar is, wordt nader onderzocht.

Inschatting maximale besparing: € 40.000,-.

Effecten voor de stad/burger:

De burger wordt geacht indien hij/zij op dit terrein ondersteuning nodig acht, dit zelf te regelen.

Contract met SVB beëindigen, cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun administratie. Men

verzoekt zelf om geen hulp in natura te ontvangen en kiest zelf voor een PGB met de daarbij

behorende administratieve verplichtingen.

Resultaat

De oorspronkelijke gedachte is om het contract met de SVB te beëindigen, cliënten zijn zelf ver-

antwoordelijk voor hun administratie. Men verzoekt zelf om geen hulp in natura te ontvangen

en kiest zelf voor een PGB met de daarbij behorende administratieve verplichtingen.

Na controle van de PGB’s over 2010 en 2011 is gebleken dat daar waar men gebruik maakt

van de SVB de verantwoording over het algemeen 100% correct is gedaan.

Op basis van de genoemde conclusie wordt geadviseerd de overeenkomst met de SVB niet

te beëindigen.

Gevolgen en acties (intern)

Geen

Gevolgen en acties (extern)

Geen

Vervolgacties

Geen

5.4.6 Terugdraaien verruimende maatregelen Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2010

In de Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010 ia een aantal verrui-

mende maatregelen genomen. 

Deze maatregelen zijn: 

1. het verhogen van de verhuiskostenvergoeding tot maximaal € 4.000,- en de hoogte

van deze voorziening afhankelijk maken van het inkomen (€ 165.000,-)

2. aanpassingen in gemeenschappelijke ruimten (€ 50.000,-)

3. het toekennen van voorzieningen ten behoeve van sport- en cultuurbeoefening 

(€ 30.000,-)

4. het terugdraaien verruiming inzet gebruikelijke zorg bij huishoudelijke hulp 

(€ 50.000,-).

Het voorstel is om maatregel 1 terug te draaien naar € 2.500,- ongeacht het inkomen. Dit om-

dat in de uitvoering is gebleken dat de huidige inkomensafhankelijke invulling in het toetsen erg

arbeidsintensief is. Het oude bedrag uit de vorige Verordening bedroeg € 1.846,- (Dit bedrag

is landelijk gezien erg laag). Als gevolg van het voorstel tot  aanpassing van de verhuiskos-

tenvergoeding naar € 2.500,- in plaats van €  1.846,- wordt het terugdraaien van deze maat-

regel tot een bedrag van in totaal € 100.000,- mogelijk geacht.
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Het voorstel is om maatregel 2 te handhaven omdat deze bijdraagt aan het toekomstbesten-

dig maken en houden van de stad op het gebied van het zelfstandig kunnen blijven wonen. Daar-

naast wordt het gesprek aangegaan met de corporaties over bijdragen in de kosten. 

Voor maatregel 3 en 4 wordt voorgesteld dit geheel terug te draaien. Op maatregel 3 wordt op

dit moment geen aanspraak gemaakt. Maatregel 4 betreft een bovenwettelijke verruiming en

kan als zodanig worden teruggedraaid. Inschatting maximale besparing: € 180.000,-.

Resultaat

1. maatregel uitgevoerd 

2. maatregel uitgevoerd

3. maatregel uitgevoerd

4. de limitering van het gemeentelijke beroep op de gebruikelijke zorg wordt teruggedraaid

vanaf Collegebesluit 2012/432887.

Gevolgen (intern)

Geen

Gevolgen (extern)

Geen

Vervolgacties

Geen

Toegevoegde maatregel: invoeren eigen bijdrage

Uitbreiden eigen bijdrage-regeling naar alle individuele voorzieningen. Nadere uitwerking hier-

van vindt plaats in het Collegebesluit 2012/432887.

Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente een eigen bijdrage of een eigen aandeel moet vra-

gen van haar burgers. In de eerste plaats vloeit dit voort uit artikel 4 lid 2 van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning. De financiële capaciteit is iets waar het college rekening mee moet

houden bij het verstrekken van voorzieningen aan haar burgers.

Van Rijkswege wordt hier ook rekening mee gehouden bij de uitkering in het gemeentefonds.

Gemeenten zullen in de toekomst meer en meer gekort worden op hun budget. Dit is ook de

reden dat inmiddels ruim 85% van de gemeenten haar eigen bijdrage-regeling heeft uitgebreid

naar de overige individuele Wmo-voorzieningen (naast hulp bij het huishouden).

De Haarlemse veranderboodschap en de nota Samen voor elkaar geven daarnaast invulling

aan het beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht. Ook het coalitieakkoord

is hier duidelijk over. Op deze wijze vloeit de uitbreiding van de eigen bijdrage-regeling logisch

voort uit het doel dat beoogd is door de wetgever op het terrein van de maatschappelijke on-

dersteuning en tevens uit het gemeentelijke beleid ter zake.

Gevolgen (intern)

• aanpassen interne organisatie

• veranderde werkwijze

• aanpassen werkprocessen.
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Gevolgen (extern)

Op basis van berekening (toegepast door CAK) gaat de inwoner die gebruik wil maken van een

voorziening hier zelf aan bijdragen.

Vervolgacties

Met het heffen van eigen bijdragen op alle voorzieningen wordt het effect bereikt dat er be-

wustwording komt bij de Haarlemse burgers inzake de kosten van de voorzieningen en wordt

naar verwachting het effect bereikt dat de burgers een betere afweging maken over de  nood-

zakelijkheid van de voorziening. Mensen  worden op deze wijze gestimuleerd om na te denken

over hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de voorziening: heb ik de voorziening echt

nodig, kan ik niet beter zelf  iets anders regelen en  kan ik de voorziening niet beter zelf gaan

betalen.

Hoogte van de eigen bijdrage of het eigen aandeel:

De hoogte van de in rekening te brengen eigen bijdrage of eigen aandeel is afhankelijk van de

financiële draagkracht van de burger. Voor het berekenen hiervan wordt aangesloten bij de gren-

zen zoals deze zijn bepaald in het Landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning (afhan-

kelijk van de gezinssituatie minimaal € 18,60 of  € 26,60 per vier weken bij een minimumin-

komen en daarnaast 15% van het inkomen daarboven).

De inning van de eigen bijdrage Wmo gaat vóór op een eventuele eigen bijdrage die ingevolge

de AWBZ betaald moet worden door de Haarlemse burger. De hoogte van de eigen bijdrage

wordt begrensd door de werkelijke kostprijs van de verstrekte voorziening.
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Beleid

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten

BB Bijzondere bijstand

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

SW Sociale Werkvoorziening

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor

jonggehandicapten

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Wsw Wet sociale werkvoorziening

Wwb Wet werk en bijstand

WWNV Wet werken naar vermogen

Organisaties

BCT Brede Centrale Toegang

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Rollen

Generalist: Heeft brede kijk op sociaal domein (werk en inkomen,

fysieke of geestelijke gezondheid, opvoeden en opgroeien,

maatschappelijke participatie, veiligheid en wonen, voor alle

leeftijdsgroepen)

Domeingeneralist: Heeft brede kijk binnen een deelgebied of subgroep

(bijvoorbeeld jeugd en gezin, of ouderen)

Specialist: Heeft specifieke expertise (bijv. schulddienstverlener,

begeleider ontregelde gezinnen)

Arrangement integraal plan van aanpak op maat

Doelgroepen

Doelgroep 80%: Volledig zelfredzame burger, heeft geen zorgbehoefte of kan

hier zelf in voorzien

Doelgroep 15%: Burgers met beperkt of tijdelijk regieverlies 

Doelgroep 5%: Burgers met langdurig of permanent regieverlies

Hoofdstuk 6 Begrippenlijst
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Functies

Toegang: Het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt

(of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het

bieden van passende ondersteuning. Dit betreft functies als

signalering, melding, informatie, advies, doorverwijzing,

intake, indicatie, toewijzing, casemanagement en

zorgcoördinatie.

Signaleren: Doorgeven van signalen over mogelijke

ondersteuningsvragen van burgers

Melding: Ontvangen van signalen en beoordelen van

vervolgactiviteiten

Opvolging: Het opvolging geven aan een signaal en dit terugkoppelen

aan diegene van wie het signaal afkomstig is

Informatie: Verstrekken van informatie over sociale ondersteuning

Advies: Gericht sturen van handelwijze burger

Bemiddeling: Koppelen van burgers onderling

Toeleiding/doorverwijzing: Toeleiden naar algemene voorzieningen (zonder indicatie)

Toeleiding middels Toewijzen van individuele of collectieve voorzieningen via

internet

beslisboom/zelfindicatie: of over de telefoon (eenvoudige poortwachtersfunctie)

Intake/keukentafelgesprek: Algemeen probleemverkennend gesprek (ter indicatie: duurt

meer dan 30 minuten)

Toewijzing middels Volledige poortwachtersfunctie voor bijvoorbeeld Wwb-

uitkering, 

indicatie/beschikking: Wmo-voorziening of Onder Toezicht Stelling

Zorgcoördinatie: Afstemming door professionals gedurende de hulpverlening,

binnen het arrangement

Casemanagement: Monitoren van de afspraken met en ontwikkeling van de

cliënt, beoordeling van het effect van het arrangement
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Colofon:
Uitgave van de
gemeente Haarlem

Adres:
Postbus 511
2003 PB Haarlem

januari 2013

Veranderboodschap
Het huidige systeem van maatschappelijke ondersteuning en activering (inclusief reintegratie) staat onder grote
druk. In Nederland is er steeds minder geld voor professionele ondersteuning en begeleiding, terwijl de behoefte
aan ondersteuning juist groeit. Er is een ander systeem nodig waarbij de overheid er enerzijds naar streeft om
verbeteringen door te voeren en anderzijds een groter beroep doet op de burger, op de professionele partners, op
solidariteit en zorgen voor elkaar.

Wat betekent dit voor Haarlem? We spreken iedereen aan op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid; je kijkt eerst
naar wat je zelf kunt doen.
De gemeente neemt Haarlemmers minder bij de hand en stimuleert ze om ook verantwoordelijkheid te nemen voor
de zorg aan anderen. Dit denken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• Haarlemmers hebben regie over hun eigen oplossing; wat kunnen zij wèl (eigen kracht);

• Haarlemmers kunnen, al dan niet met hulp, zelfstandig blijven functioneren (zelfredzaamheid);

• Haarlemmers doen mee vanuit de eigen mogelijkheden en vanuit wederkerigheid (actief burgerschap).

De gemeente biedt een goede basisinfrastructuur om Haarlemmers te steunen in hun zelfredzaamheid, en in hun
hulp aan anderen. Voor mensen die tijdelijk de regie over hun leven kwijt zijn, is er maatwerk. Er is een vangnet
voor de meest kwetsbaren.

In Haarlem maken we mét elkaar de stad; als inwoners, opvoeders, kinderen en jongeren, ouderen, ondernemers,
sociaal-maatschappelijke organisaties en als gemeente. We zijn er samen voor elkaar.
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