
Reacties op notitie basisinfrastructuur d.d. 11-11-2014. 
 
RIBW: 
RIBW is voorstander van een stevige basisinfrastructuur, integraal aangevuld met specialistische 
inzet. Op termijn stelt RIBW vast, kan er een door zorg, welzijn en maatschappelijk werk gedragen 
visie komen op verdere integraliteit van inzet.  Integrale uitvraag hangt af van De vraag en Het 
perspectief.  
Instemming op meerjarige afspraken (mits positief oordeel over inzet). Biedt kansen voor 
samenwerking en investeren in vernieuwen. Wel duidelijkheid over omvang budget, duidelijke 
criteria over beoordeling inzet en….ruimte om tijdig inzet te kunnen verbeteren 
Instemming met invoeren innovatiebudget via nieuw voor oud. 
Ondersteuning voorstel om doelen en effecten te baseren op Programmabegroting en 
geactualiseerde matrix. 
Loslaten geografische grenzen: Wat als De wijk leidend principe is? Meenemen in discussie over 
integraliteit uitvraag. Waar is beste resultaat te behalen?  
      
SERVICEPASPOORT: 
Begrip dat basisinfra en specialistisch aanbod nog gescheiden blijven. Meer resultaat als dit verder in 
de tijd tot stand komt. 
Meerjarige afspraken: waardering en prettig omdat dit zekerheid en perspectief geeft. 
Innovatiebudget (nieuw voor oud): belangrijke elementen; wenselijk dit ruimte te geven. 
Doelen en effecten uit Programmabegroting: prima ook hier continuïteit te bieden 
 
TANDEM: 
In algemene zin instemming. 
Scheiding basisinfra en specialistisch aanbod (op termijn integrale uitvraag): Tandem onderschrijft 
dit. Opsplitsing zou leiden tot versnippering van kwaliteit. Pas op later moment vaststellen of 
integrale uitvraag meerwaarde heeft. 
Meerjarige afspraken (mits aanbod akkoord is): Tandem speelt voortdurend in op beweging binnen   
basisinfra en is bereid tot tussentijdse accentverschuivingen. 
Innovatiebudget (nieuw voor oud): waar nodig kan het aan de orde komen. Tandem maakt al actief 
gebruik van innovatiebudget. 
Doelen en effect op basis van Programmabegroting: helder 
Geografische grenzen loslaten: is voor Tandem al uitgangspunt. 
 
UVV: 
Procedure en info over uitvraag maken positieve indruk. Meerjarige subsidies (onder voorwaarden) 
geven duidelijkheid. 
UVV zoekt als verbreding in samenwerking (integraliteit los van geografische grenzen) via contacten 
met andere organisaties. 
Meerjarige subsidies geven perspectief op vernieuwing in samenwerking en tijd om  verbeteringen te 
ontwikkelen.    
    
HAARLEM EFFECT: 
 
Effect kan zich om praktische reden vinden in gescheiden uitvraag (basisinfra en specialistisch 
aanbod). Wel geeft HE aan dat welzijnswerk nu ook al inzet pleegt voor kwetsbare groepen. De 
samenwerking in de keten krijgt al vorm (ouderen met dementie, mensen met psychiatrische 
problemen, jongeren en jeugdzorg. Effect ziet liever per 2018 in plaats van 2020 integrale uitvraag. 
 
HE stemt in met meerjarige afspraken mits positief oordeel over inzet. Hierbij kan burger rol krijgen 
via participatieraad.  



HE stemt in met innovatiebudget onder gemeentelijke regie. Instellingen moeten wel voorstellen 
kunnen indienen. Bij succes zal HE zich inspannen om dat via nieuw voor oud te implementeren. 
 
HE vindt het actualiseren van doelen en effecten zinvol bijv. via wijkmonitor. Maar scan moet ook 
toekomstgericht zijn: wat investeren om problemen in toekomst op te lossen of te voorkomen. 
Aandacht voor preventie in ALLE wijken. 
 
HE is het eens met integraal aanbod over geografische grenzen heen. HE streeft met DOCK naar 
totstandkoming van één Haarlemse wijkgerichte welzijnsorganisatie. Dit op basis van Haarlemse 
‘maat’ en daarmee helderheid voor de stad, burgers en uitvoeringspartners.  
  
STEDENBAND HAARLEM-MUTARE:   
 
De Stedenband levert bijdrage aan basisinfrastructuur door laagdrempelig activiteiten in Haarlem 
aan te bieden op gebied van sport, ontmoeting, participatie, onderwijs, cultuureducatie en stages 
voor mbo en hbo studenten. Voor het vormgeven van vernieuwing maakt de Stedenband graag 
gebruik van innovatiebudgetten.  De Stedenband wil graag betrokken blijven bij de discussie rondom 
de toekomst van het welzijnswerk. 
 
DOCK HAARLEM:  
 
DOCK heeft er begrip voor dat de gemeente (agv drukte rondom transitie en decentralisatie) op dit 
moment afziet van een ‘open’ uitvraag. 
DOCK zou het wel betreuren als dit leidt tot verschuiving in de toekomst van de samenwerking en 
integratie tussen welzijn en zorg zoals die nu al vorm krijgt.  DOCK wil verder met de samenwerking 
zorg-welzijn op wijkniveau. Dat kan als via subsidievoorwaarden zorginstellingen prikkel ontvangen 
om cliënten met een lichtere zorgvraag (met budget) over te dragen aan welzijnswerk. 
 
Innovatie: prikkels voor vernieuwing kan wel vorm krijgen via vorm van open uitvraag. Bij positief 
resultaat kan daarna incidentiele financiering plek krijgen in de basisinfrastructuur. Wel aandacht 
voor resultaatmeting. Bij kleine innovaties is implementatie makkelijker te realiseren dan bij grotere. 
Het onttrekken (= noot gemeente ‘nieuw voor oud’) van budget mag niet leiden tot kwaliteitsverlies. 
DOCK stelt daarom voor om bij innovaties te bepalen dat partijen in de basisinfrastructuur intensief 
samenwerken. Mogelijk in de vorm van constructie hoofd- en onderaannemer.  
 
DOCK geeft aan dat partijen in de basisinfrastructuur al op veel terreinen innovaties hebben 
ontwikkeld en geïmplementeerd (o.a. Wijkplaats, De Kas, Werktafel, BUUV, Maatjes) 
 
Huisvesting: 
DOCK reageert op de passage uit de notitie inzake de constructie om huisvesting analoog aan SRO 
(beheer) en inhoud (subsidiëren activiteiten welzijn). DOCK wijst op de bestaan inverdienverplichting 
die welzijnsorganisaties momenteel krijgen opgelegd. Het wegvallen van deze inkomsten uit externe 
onderverhuur leidt tot een hogere kostprijs van activiteiten. omdat de inverdiencompensatie 
wegvalt. 
DOCK stelt voor de uitvoerende (welzijns)organisaties te benaderen met de vraag hoe synergie in 
huisvesting te realiseren is vanuit hun eigen uitvoeringspraktijk. DOCK geeft aan dat de organisatie 
streeft om de verantwoordelijkheid voor de exploitatie zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en 
zo leegstand zoveel mogelijk te reduceren. 
 
Notitie biedt veel aangrijpingspunten voor vernieuwing. Het is vervolg op de verbeterslagen die al 
zijn gemaakt in het versterken  van de basisinfrastructuur en de samenwerking tussen zorg en 
welzijn.                      



 
 
MEE:   
Reactie komt later. Mee oriënteert zich nog op inbreng. 
 


