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Geachte leden van de commissie Samenleving, 

Bij de kademota 2012 heeft de Raad ingestemd met de invoering van een innovatie
regeling sociaal domein. De transitieopgave in het sociaal domein is immers niet 
alleen een opgave voor de gemeente, maar ook voor organisaties en burgers in de 
stad. De transitieopgave vraagt om innovaties gericht op het realiseren van een 
toekomstbestendig en betaal baar sociaal domein. 

De innovatieregeling kent een looptijd van 5 jaar en is als volgt opgebouwd: 

2012 2013 2014 2015 2016 totaal 
100.000 400.000 300.000 200.000 100.000 1.000.000 

Inmiddels hebben we de innovatieregeling 2013 vrijwel afgerond. Met deze brief 
wil ik u informeren over de resultaten van het innovatiebudget 2013. 

Waarom een innovatieregeling? 
In het transitieproces sociaal domein hebben wij aangegeven dat wij bij alle 
veranderingen waar onze stad voor staat, onze partners en andere burgers nodig 
hebben. Zij hebben de expertise en/of zij zijn de professionals. We hebben de 
organisaties in de stad nodig om de gewenste transitie gericht op het versterken van 
eigen kracht, zelfredzaamheid en het bevorderen van preventie mede mogelijk te 
maken. Kortom: de uitgangspunten van Samen voor Elkaar. 

Werkwijze 2013 
De subsidieregeling is breed opengesteld en breed gepubliceerd. Zo konden zowel 
onze bestaande partners waar de gemeente al mee samenwerkt als nieuwe partners 
hun innovatieve ideeën naar voren brengen. 
Een van de voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen was wel dat het 
project moet worden uitgevoerd in samenwerking tussen personen en organisaties 
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of tussen personen en organisaties en de gemeente. Dit om nieuwe samenwerkings
verbanden te bevorderen. 

Aantal aanvragen 
Voor het beschikbare budget van € 400.000 hebben we 45 aanvragen ontvangen ter 
waarde van € 1,4 ml. Deze zijn allen beoordeeld door een vast team samengesteld 
uit verschillende ambtelijke afdelingen. Uiteindelijk zijn 20 projecten gehonoreerd 
(bijlage). 

Resultaten 
Vrijwel alle organisaties hebben hun schriftelijke rapportages ingeleverd. Deze zijn 
terug te vinden in verseon. 
Ook hebben de organisaties hun resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in 
de Toneelschuur op 1 april. Van alle projecten zijn korte filmpjes gemaakt door 
studenten van Nova College. In korte werksessies hebben de organisaties 
succesfactoren met elkaar gedeeld, en ook geleerd van mindere successen. Tot slot 
hebben de organisaties adviezen gegeven aan elkaar en aan de gemeente. Deze zijn 
te vinden op de website samenvoorelkaar.nl. 

Algehele conclusie is dat de innovatieregeling 20-13 voor de deelnemende 
organisaties een impuls is geweest in het realiseren van nieuwe samenwerkings
verbanden en het uitproberen van nieuwe werkwijzen binnen de uitgangspunten van 
Samen voor Elkaar. 

Vervolg 2014 
In november 2013 heeft de raad de bestemming van voor het innovatiebudget 2014 
bepaald. We hebben ervoor gekozen om het innovatiebudget nu meer gericht in te 
zetten op innovaties die samenhangen met het belang dat we hechten aan 
versterking van vrijwillige inzet, mantelzorgondersteuning en de kanteling van 
dagbesteding naar de basisinfrastructuur. 

Tevens willen we een deel van het innovatiebudget beschikbaar stellen voor de 
ondersteuning van organisaties in de basisinfrastructuur in hun transitieproces. Het 
betreft dan met name het implementeren van de uitgangspunten van Samen voor 
Elkaar bij professionals én vrijwilligers. 

Na opnieuw een brede bekendmaking van de regeling 2014, hebben in totaal 33 
organisaties of samenwerkingsverbanden door middel van korte presentaties 
(pitches) hun voorstellen aan een breed samengesteld beoordelingsteam voorgelegd. 
Uiteindelijk is het innovatiebudget 2014 als volgt verdeeld: 

Investering 2014 Uitvoerding 
Innovaties vrijwillige inzet 50.000 Vrijwilligerscentrale 
Innovaties mantelzorg 50.000 Tandem 
Innovaties dagbesteding 100.000 Doek. Haarlem Effect, de 

Baan, SIG 
Ondersteuning veranderingsprocessen 
professionals en vrijwilligers (collectief) 

100.000 Diverse organisaties 

Totaal 300.000 
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Tot slot 
Ook voor het jaar 2015 en 2016 is er nog budget beschikbaar in het kader van de 
innovatieregeling. Over de wijze waarop we deze willen inzetten zullen wij in het 
najaar nader met u in overleg gaan. 

Mede namens mijn collega-wethouders Merijn Snoek en Jack van der Hoek, 

I 
I 

Met vriendelijke 

. Joyce Langenacker 
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Overzicht van subsidies innovatieregeling 2013 

Stichting Philadelphia Zorg: Ontmoetingsplek het Open huis. € 8.000. 
Samenwerkingsverband met o.a. Stichting de Linde, Stichting Doek Haarlem en 
MEE Noordwest-Holland. De betrokken organisaties werken samen in deze 
ontmoetingsplek voor kwetsbare burgers. Doordat het netwerk van mensen 
uitbreidt, zullen zij minder snel een beroep doen op geïndiceerde zorg. Daarbij gaan 
ze eenzaamheid tegen. Daamaast werken ze aan het ontwikkelen van vaardigheden 
en talenten van mensen om hun eigen kracht te versterken en te zorgen dat iedereen 
zo volledig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. De vraag wat kan iemand 
en hoe kan hij anderen daarmee helpen, wordt met elkaar bekeken. Doordat er 
samenwerking ontstaat tussen diverse organisaties op het gebied van zorg en 
welzijn wordt er gewerkt aan het verbinden van zorg, niet-geïndiceerde zorg en 
welzijn tot een groter geheel. 

Woningbouwvereniging Rosehaghe: Oudereninloop Rosehaghe. € 4.000 
Het doel van deze inloop is een plek voor ouderen te creëren waar men beter en 
makkelijker contact kan maken met andere ouderen uit de directe leefomgeving. 
Het doen van verschillende activiteiten wordt gestimuleerd, vitale ouderen helpen 
de minder vitale, jongere bewoners helpen de ouderen en de begeleiders van de 
oudereninloop hebben de mogelijkheid adequaat door te verwijzen naar (hulp-) 
instanties en projecten als bijv. BUUV, WMO etc. Tot slot is er al met een kleine 
klusjesdienst gestart. Samenwerken met hulporganisaties (BUUV) is volgens de 
vereniging de sleutel tot adequate advisering van de bezoekers. 

Zanggroep Piacere. € 750 
De zanggroep Piacere is bestemd voor volwassen mannen en vrouwen. De groep is 
laagdrempelig. Dit is tweeledig: gemakkelijk toegankelijk op zang gebied en op 
financieel gebied. De groep richt zich vooral op burgers die niet zo draagkrachtig 
zijn (minima) en probeert ook mensen uit hun isolement te halen vooral degenen 
met een psychiatrische achtergrond. Het betreft een echte burgeraanvraag. De 
subsidie is voor een ledenwerfactie. 

Bewonersbedrijf Leidsebuurt, € 20.000 * 
Bewonersbedrijf Leidsebuurt betrekt buurtgenoten bij de uitvoering van sociale en 
maatschappelijke projecten en heeft een innovatief concept ontwikkeld waarbij 
bewoners zowel financieel als in tijd bijdragen aan het realiseren van sociale en 
maatschappelijke doelen in de wijk. Ze doen dat in een brede samenhang rondom 
thema's als ontmoeting, duurzaamheid, sociale betrokkenheid, beheer en 
maatschappelijke activiteiten. 
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Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland: Pilot Het Nieuwe 
Zorgwerken Zuid-Kennemerland. € 5.000 
Het Nieuwe Zorgwerken (HNZ) is een nieuwe methodiek die als pilot getest wordt 
in de regio Zuid-Kennemerland. Ze beginnen met een groep van 50 vrijwilligers, 
waarvan minimaal 10 sociale uitkeringsgerechtigden uit Haarlem. Deze 
vrijwilligers worden ingezet op 'proeftuinen' i.s.m. enkele zorgaanbieders: in eerste 
instantie met De Hartekampgroep, Stichting DOCK en Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten. In deze proeftuinen worden de vrijwilligers intensief begeleid door 
Net-Werk om o.l.v. zorgprofessionals de benodigde zorgtaken goed uit te voeren. 
De subsidie is bedoeld voor het opzetten van een businesscase die de kosten, baten 
en kwalitatieve verbeteringen beschrijft van de pilot. 

Stichting Roads en Stichting Doek Haarlem: Kookwijzer. € 10.000 
Kwetsbare groepen moeten zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen, middels een buurtgerichte samenwerking tussen wonen, 
zorg en welzijn. Roads en Doek willen met de bestaande eettafels als uitgangspunt 
een nieuw integraal concept ontwikkelen, gericht op budgettering, gezond koken en 
het voordeel van gezamenlijk eten. In samenwerking met de enkele lokale 
supermarkten ontwikkelen DOCK en Roads een praktijkgericht 
trainingsprogramma, gericht op het maken van een gezonde voedzame maaltijd 
voor minima en budgettering in de supermarkt. Een belangrijk deel van de cursus 
wordt daadwerkelijk in de supermarkt gegeven. Dankzij deze cursus wordt de 
deelnemer in staat gesteld zelfstandig oplossingen te organiseren. Door preventief 
en tijdig te interveniëren wordt voorkomen dat deze groep terugvalt in oud gedrag. 

Vrijwilligerscentrale Haarlem, in samenwerking met o.a. Tandem 
(ondersteuning mantelzorgers): Natuurlijk, een netwerkcoach! € 3.000 
Kwetsbare burgers (o.m. mensen op leeftijd, mensen met een beperking) hebben 
soms een (te) beperkt netwerk en zijn niet altijd in staat om te gebruiken wat er is en 
het netwerk uit te breiden. Door het werven en trainen van (vrijwillige) 
netwerkcoaches en deze te koppelen aan de kwetsbare burger, wordt deze 
ondersteund bij het uitbreiden en inzetten van het eigen netwerk wanneer nodig. Er 
wordt een bestaande methodiek, waarmee binnen Tandem ervaring is opgedaan bij 
mantelzorgers, geïmplementeerd bij andere doelgroepen, dus in dit geval de 
kwetsbare burger. 

Stichting Meetingz Unlimited: Meetingz Ekastyle. € 20.000 
In de Boerhaavewijk wordt een combinatie van sociaal-maatschappelijke en 
economische activiteit gecreëerd ten behoeve van vrouwen in een maatschappelijk 
isolement en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Sociale activering, en 
ontwikkelen van relevante competenties, waarbij actieve taalverwerving centraal 
staat, zijn stappen in het project onderweg naar zelfredzaamheid, maatschappelijke 
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participatie en economische zelfstandigheid. De concrete activiteiten zullen zich 
afspelen binnen een 'fashion design' en naaiatelier in combinatie met een moeder
en kindclub. In het 'fashion design' en naaiatelier worden vrouwen begeleid het 
atelier commercieel te exploiteren. De moeder- en kindclub maakt het mogelijk dat 
de vrouwen aan het project kunnen deelnemen. Beurtelings begeleidt een 2 tal 
moeders een aantal kinderactiviteiten terwijl de anderen in het atelier opgeleid 
worden en werkervaring op doen. 

Stichting Met iemand Samen: APP voor informele zorg aan ouderen. € 27.305. 
Kwetsbare ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen en om dit zo goed 
mogelijk te kunnen doen moeten ze een beroep doen op hun omgeving. Vanuit de 
eigen kracht eerst het eigen netwerk aanboren. Dit betekent dat er meer 
verschillende mensen over de vloer komen bij de ouderen die iets voor of met de 
ouderen doen. Om deze zogenaamde informele zorgverleners te ontlasten bij de 
afstemming van wat wel of niet is gedaan, hoe de stemming was, of er gegeten of 
gewandeld is, medicijnen zijn ingenomen, etc. is de visie ontstaan om een 
communicatieplatform te ontwikkelen vanuit de APP gestuurd waarbij iedereen 
rondom de oudere actief of betrokken is in een oogopslag ziet wat de status is. 

Leger des Heils: Maatschappelijke sportcoaches. € € 8.228. 
Er worden acht maatschappelijk sportcoaches opgeleid. Bij voorkeur zijn dit zelf 
gecreëerde koppels van medewerkers van de Haarlemse afdelingen van het Leger 
des Heils en afgevaardigden van lokale sportverenigingen. Hiermee wil het project 
bereiken dat verbindingen worden gelegd tussen kwetsbare burgers en lokale 
sportverenigingen. 
Door te sporten participeren de deelnemers meer, versterken ze hun eigen kracht en 
wordt herstel en verbinding met de samenleving voor de kwetsbare burgers 
bewerkstelligd. 

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie: Wijkacademie 
Opvoeden in Meerwijk. € 20.000. 
De Wijkacademie Opvoeden in Meerwijk heeft tot doel om het opvoedkapitaal en 
de opvoednetwerken van (migranten)ouders in Meerwijk te vergroten, zodat zij met 
elkaar en met de professionals in de wijk die zich met opvoeden bezighouden een 
langduriger pedagogische gemeenschap kunnen ontwikkelen. De Wijkacademie is 
onder deel van het bredere project Wijkacademies Opvoeden en meer en bouwt 
door op de resultaten en uitkomsten van het project Opvoeden is een gesprek. 
Beide project van de stichting Bevordering Maatschappelijke participatie (stichting 
BMP). Het programma van het eerste jaar van de Wijkacademie is gericht op het 
zorgvuldig samenstellen van de kerngroep van ouders, het 'ontwikkelen van een 
langere termijn visie en een programma voor een periode voor de eerste twee jaar 
en het uitvoeren van de eerste programmaonderdelen. 
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Stichting OCK het Spalier: Geen drempels. € 21.000. 
Het project richt zich op het combineren van een laagdrempelige opvang 
voorziening met een ontmoetingsfunctie in de wijk en korte lijnen naar specialisten 
(op het gebied van opvoed- en opgroeiproblemen). Met de ontmoetingsfunctie 
wordt gestreefd de sociale verbanden in de wijk te versterken. Het project sluit aan 
op het Brede School concept. In het project staan 2 opvanggroepen, waar kinderen 
na school, in de wijk terecht kunnen centraal: de preventieve groep en de plusgroep. 
De preventieve groep wordt geleid door moeders van de kinderen, ondersteund door 
de professional die een rol speelt in de plusgroep. De plusgroep wordt geleid door 
een professional die naast een vrijwilliger staat. 

Stichting Doek Haarlem: Welzijn op recept. € 45.000. 
'Welzijn op recept' wil met haar aanpak burgers die klachten hebben waarmee ze 
(regelmatig) een huisarts, maatschappelijk werker of andere zorgverlener bezoeken, 
ondersteunen in het behouden en verbeteren van hun eigen gezondheid en welzijn. 
Hierbij verwijst de huisarts, of een andere zorgverlener, de burger naar een 
zogenaamd 'welzijnsarrangement' van de welzijnsorganisatie. Deze arrangementen 
bestaan uit interventies die het welbevinden en de mate van zelfregie van mensen 
kunnen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, ontwikkelen van 
vaardigheden, sport en bewegen of een combinatie hiervan. 

Stichting SIG: Samenwerken brengt zorg dichterbij. € 25.000. 
Het doel is goedkopere dienstverlening door samenwerking van informele en 
formele zorg. De SIG is een organisatie die professionele ondersteuning biedt bij 
wonen, opvoeding en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. 
In de thuissituatie en in locaties van de organisatie. Deze ondersteuning wordt nu 
nog geboden op basis van AWBZ financiering, maar zal in de nabije toekomst 
worden overgedragen aan de gemeente en geregeld via de WTVIO. Met dit project 
wil de SIG in samenwerking met de Baan en de Stichting Thuiszorg Gehandicapten, 
een begeleidingsproces realiseren waarbij door middel van een methodische 
benadering, het eigen netwerk wordt versterkt en/of uitgebreid en meer vrijwilligers 
worden betrokken. Het resultaat dat dient te worden bereikt is dat de begeleiding 
25% goedkoper wordt en dat de cliënttevredenheid minimaal hetzelfde blijft. 

De Hartekampgroep: Katoen, Groen en Doen. € 40.000. 
Het project "katoen, groen en doen" is gericht op de maatschappelijke en 
economische participatie voor burgers van Haarlem met een beperking en voor 
burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het project sluit aan bij 
mogelijkheden van deze burgers en biedt waar nodig professionele ondersteuning 
om (waar mogelijk) een stap omhoog te maken op de participatieladder, er wordt 
gezocht naar oplossingen voor de burger die maken dat hij weer mee kan doen in de 
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maatschappij. Het project richt zich op Schalkwijk, daar wonen veel burgers die op 
dit moment zorg en ondersteuning ontvangen van de vier zorgorganisaties die zijn 
betrokken bij dit project. Met het project willen we ook vragen van buurtbewoners 
beantwoorden. 

Stichting SDHD de Blinkert: Stadstuinderij WTG. € 20.000 
Het project is bestemd voor een zeer brede groep: jong en oud, met én zonder 
beperkingen. 
Stadstuinderij WTG is een tuinderij waarbij participatie op vele manieren mogelijk 
is. De tuinderij werkt volgens het Pergolamodel; klanten worden deelnemers van de 
tuin. De deelnemers nemen jaarlijks een deel van de oogst af en betalen daarvoor 
aan het begin van het jaar vooruit om gedurende het teeltseizoen wekelijks groenten 
te kunnen oogsten in de tuin. Deelnemers kunnen meepraten over het teeltplan en 
als ze daar zin in hebben meewerken op het land. 

Stichting Vilans: Vernieuwend organiseren van zorg en ondersteuning. € 
40.000 
Als resultaat van dit project zijn in samenwerking met cliënten/inwoners en 
mensen uit hun sociale netwerken nieuwe arrangementen ontwikkeld voor 
kwetsbare burgers in de Indischebuurt/ Transvaalbuurt. Arrangementen waarmee 
kwetsbare mensen beter in staat zijn regie over hun eigen leven te voeren, en beter 
in staat zijn hun eigen sociale netwerken in te zetten danwel te vergroten. Er zijn 
nieuwe manieren gevonden om huishoudelijke hulp, persoonlijke zorg, begeleiding 
en verpleging te organiseren. Dit alles binnen de kaders van de financiële 
doelstelling. Binnen project leren we met elkaar hoe we nieuwe arrangementen 
kunnen ontwikkelen en valideren (innovatie). Welke keuzes cliënten en hun 
netwerken hierin zelf zouden maken en hoe we hen kunnen betrekken bij het maken 
van arrangementen. Een resultaat hiervan is ook dat de gemeente informatie heeft 
om keuzes te maken in het inkoopbeleid. 

Stichting Stem in de stad: Schuldhulpmaatjes project. € 47.800 
Het SchuldHulpMaatjesproject Haarlem is een vrijwilligersproject. Het beoogt het 
vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van 
het bieden van sociale en praktische ondersteuning bij het beheersen van het eigen 
budget door gekwalificeerde vrijwilligers, de Schulphulpmaatjes. Het 
SchuldHulpMaatjesproject Haarlem zal werken volgens de richtlijnen van de 
landelijke organisatie SchuldHulpMaatje. Het SchuldHulpMaatjes project richt zich 
op mensen in drie mogelijke fasen van schuldenproblematiek: de preventieve fase, 
waarbij geprobeerd wordt erger te voorkomen; de schuldhulpfase waarbij vaak al 
professionele schuldhulpverlening aanwezig is en een maatje als steun in de rug kan 
dienen én de nazorg fase waardoor terugval voorkomen kan worden. 
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Stichting Jeugdriagg Noord-Holland Zuid: Multidisciplinair Centrum aanpak 
Kindermishandeling (MDC-K). € 30.000 
De bij de gevallen van (een emstig vermoeden van) kindermishandeling betrokken 
organisaties willen intersectorale, hands-on teams, starten die op één locatie alle 
kinderen bij wie een (emstig vermoeden van) kindermishandeling speelt én hun 
ouder(s) kunnen zien en daar al het onderzoek kunnen doen dat nodig is: zowel 
medisch top-teen en gespecialiseerd forensisch onderzoek als studioverhoor 
(kindvriendelijk) en psychologisch onderzoek en risicotaxatie. Vandaaruit wordt 
een gezamenlijk plan van aanpak voor een behandeling gestart door ditzelfde team. 
Er is een goede mogelijkheid bij voldoende financiering een kindvriendelijke 
locatie voor het MDC-K in te richten bij het Spaameziekenhuis. 

Stichting Sint Jacob: Informatieavonden en gespreksgroepen voor 
dementerenden en hun mantelzorgers. € 4.000 
Buitenhof - onderdeel van Stichting Sint Jacob - is een ontmoetingscentrum voor 
dementerenden met beginnende en gevorderde klachten. Vanuit Buitenhof worden 
gespreksgroepen en informatieavonden voor dementerenden en hun mantelzorgers 
georganiseerd. Gezien het feit dat Sint Jacob dit aanbod blijvend wil leveren en 
Buitenhof onderdeel is van Sint Jacob wordt Buitenhof meegenomen in de reguliere 
metingen die binnen Sint Jacob plaatsvinden in het kader van werken aan 
kwalitatief hoogstaande zorg. 
leder Jaar wordt er een meting gehouden onder de klanten en mantelzorgers, de 
zogenaamde CQ index. Resultaten daarvan dienen om het aanbod aan de vraag aan 
te passen en maken duidelijk welke effecten de gespreksgroepen en 
informatieavonden hebben. 


