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Haarlem, 26 juni 2020 
Onderwerp: aanbiedingsbrief concept eindrapportage  
 

Geachte mevrouw Meijs en heer Botter, 

Namens DOCK Haarlem en Haarlem Effect ontvangt u hierbij de concept eindrapportage van het 
onderzoek naar een verregaande samenwerking tussen onze beide organisaties en de toekomst van 
het welzijnswerk in Haarlem, Samen sterker in de Sociale Basis. 

In de tussenrapportage van eind mei stond een inhoudelijke verkenning onder stakeholders en onze 

gezamenlijke visie op de sociale basis in Haarlem centraal. In de afgelopen maand vond een 

diepgaander vergelijking van de portfolio’s en bedrijfsvoering van Haarlem Effect en DOCK Haarlem 

plaats. En we werkten ons gezamenlijk beeld van de toekomstige samenwerking uit met concrete 

voorbeelden. Ook onderzochten we welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is en welke 

stappen we ondernemen om deze nog dit jaar uit te werken en in gang te zetten. 

De opdracht van de gemeente voor dit onderzoek en de visie en toekomstgerichte kaders in de 

uitvraag voor de sociale basis, werkten als aanzienlijke procesversneller voor onze samenwerking. En 

ook de urgentie van goede samenwerking door de coronacrisis en de constructieve input van onze 

partners zette het traject verder in beweging. 

Voor ons voelt dit rapport dan ook niet als eindrapportage maar eerder als het startdocument om 

onze samenwerking en onze nieuwe rol voor de toekomst van de sociale basis in Haarlem verder op 

te bouwen. De start is eigenlijk al gemaakt! 

De concept eindrapportage wordt vandaag ook aangeboden aan de Raden van Toezicht van Haarlem 
Effect en DOCK Haarlem.  

Graag gaan we op 2 juli aanstaande met u in gesprek over de eventuele vragen die u nog heeft, zodat 
wij het rapport in de week van 6 juli definitief af kunnen ronden. Samen werken we intussen vol 
energie aan een sterke sociale basis voor de inwoners van Haarlem. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sofie Vriends, directeur bestuurder Haarlem Effect 
& 
Elke Louwers, directeur DOCK Haarlem 


