
Organisatie Activiteitensoort  Activiteit Hoofddoel  Aanvraag 2021  Subsidie 2020*  Subsidie 2021 

zonder korting 

 Subsidie 2021 

met korting 

 Argumentatie lager of niet toekennen 

AVZK (Rolmobiel) Praktische diensten

Vervoer van rolstoel-

/scootmobielgebonden personen

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                40.320  €                40.320  €              40.320  €              38.771 

Bedrijf en Samenleving

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Samen zoeken naar Waardevol Werk 

voor kwetsbare Haarlemmers

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                15.000  €                         -    €                       -    €                       -    Dit is geen dagbesteding, maar re-integratie. 

Bedrijf en Samenleving

Matchen vrijwilliger en 

zorgvrager

Verbinden en matchen bedrijven en 

maatschappelijke organisaties

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                   9.000  €                   3.000  €                3.060  €                3.060 

 Geen reden hogere aanvraag voor zelfde activiteit te honoreren. 

Mogelijk ook een bijdrage vanuit Economie. 

Bedrijf en Samenleving Jongerenwerk

Mentorenproject dak- en thuisloze 

jongeren

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed  €                30.000  €                10.000  €              10.200  €              10.200 

 Deze subsidie wordt nog aangevuld met € 10.000,- uit het budget 

voor zwerfjongeren. Onvoldoende reden het aanbod uit te breiden; 

daarom wordt niet de volledige aanvraag gehonoreerd. 

Bibliotheek Zuid-

Kennemerland Opvoedondersteuning Voorleesexpres

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                25.000  €                25.000  €                       -    €                       -    Kan in 2021 uit OAB-middelen gedekt worden. 

Bibliotheek Zuid-

Kennemerland Praktische diensten Bibliotheek aan huis

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   3.000  €                   3.000  €                3.000  €                2.885 

Bibliotheek Zuid-

Kennemerland

(Financiële) 

tegemoetkoming 

verstrekken voor bepaalde 

activiteiten

Bibliotheekabonnement voor 

HaarlemPas houders

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                25.619  €                20.000  €              20.480  €              19.693  Geen reden voor uitbreiding van het aanbod. 

Bijna Gratis Markt Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                48.500  €                25.500  €              48.500  €              46.637 

Bretels

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Individuele ondersteuning op basis 

van behoefte van jonge gezinnen die 

een ouder gaan verliezen of hebben 

verloren in

hun thuissituatie.

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   2.500  €                         -    €                2.500  €                2.500 

Bretels

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Organiseren van bijeenkomsten voor 

kinderen, jongeren en ouders

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   4.500  €                         -    €                4.500  €                4.500 

Brijder Jeugd Preventieve ondersteuning

Wijs en Weerbaar: vergroten kennis 

over alcohol en drugs door middel 

van ouderavonden, 

docententraining en gastlessen

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                24.900  €                24.900  €              24.900  €              23.943 

Brijder Jeugd Preventieve ondersteuning

Individuele en groepsgerichte en out-

reachende preventie interventies

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €              107.279  €              107.279  €            107.279  €            103.158 

Brownies & Downies Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                43.700  €                28.500  €              29.184  €              28.063  Geen reden tot uitbreiding van het aanbod.  

Buitengewoon

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Recreatieve dagbesteding

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                75.800  €                         -    €                9.964  €                9.581  Geen reden tot uitbreiding totale aanbod. 

Buitengewoon Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                39.100  €                48.830  €              39.100  €              37.598 

Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland Preventieve ondersteuning Regenboogcoalitie

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                20.000  €                20.000  €                       -    €                       -   

 Subsidie wordt wel toegekend, maar wordt gedekt uit ander budget 

dan dat van de sociale basis. 

Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland Preventieve ondersteuning

Bestrijden en voorkomen van 

discriminatie

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                58.100  €                51.870  €              53.115  €              51.075  Geen reden tot uitbreiding van het aanbod. 

Buurtbedrijf

Schoon, heel en veilig in de 

wijk  €                30.500  €                         -    €                       -    €                       -   

 Activiteit valt primair onder beheer openbare ruimte en moet uit 

dat budget gefinancierd worden. 

Buurtbedrijf Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding door 

Woondienstenservice

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              102.000  €              100.000  €            102.000  €              98.082 

CityShapers

Matchen vrijwilliger en 

zorgvrager Vrijwilligersnetwerk van jongeren

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                23.000  €                         -    €              10.000  €              10.000 

Samenwerking zoeken/krachten bundelen met VWC/BUUV, Present, 

jongerenwerk en welzijn om efficiency te realiseren en overlap te 

vermijden.

Cliëntenbelang Cliëntondersteuning Cliëntondersteuning

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                20.000  €                20.000  €              20.000  €              20.000 

De Baan

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Community en vrijetijdsactiviteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              247.829  €              245.000  €            247.829  €            238.308 



De Brug

Individuele ondersteuning 

bij regeltaken (en in 

groepsverband)

Niet-westerse ouderen 

ondersteuning bieden bij 

zelfredzaamheid in de Nederlandse 

maatschappij

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                74.660  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door SWT, onafhankelijke 

cliëntondersteuning en welzijn/maatschappelijk werk. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

De Linde Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              228.000  €              228.000  €            154.000  €            148.084 

 Op deze activiteit is meerdere jaren achtereen sprake geweest van 

onderbesteding. 

Delftwijk Hand in Hand

Individuele begeleiding (en 

in groespverband) Voorlichtingsbijeenkomsten

Noord: Inwoners van Delftwijk, 

Indische Buurt-Noord en 

Transvaalwijk zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven 

en leven op een prettige manier 

samen  €                10.505  €                         -    €              10.505  €              10.505 

DOCK Haarlem Preventieve ondersteuning Lessen gezondheidsvaardigheden

Schalkwijk: Verbeteren van de 

ervaren gezondheid van de 

inwoners  €                11.083  €           3.383.950  €                       -    €                       -   

 Binnen bestaande opdracht uitvoeren of vanuit budget 

gezondheidspreventie. 

DOCK Haarlem Opvoedondersteuning Opvoedondersteuning

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                83.205  €                       -    €                       -    Kan in 2021 nog uit OAB-middelen gedekt worden. 

DOCK Haarlem Jongerenwerk Kinder- en Jongerenwerk

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €              422.511  €            140.017  €            134.638 

 Activiteit heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van ander 

jongerenwerk in Oost en Schalkwijk. De subsidie voor jongerenwerk 

bij Dock wordt per 1 mei 2021 beëindigd, zodat de activiteiten 

zorgvuldig kunnen worden afgebouwd. 

DOCK Haarlem

Strategisch Partnerschap 

Welzijn  €                74.313  €              36.940  €              35.521 

 Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. Onderdeel nieuwe 

opdracht dient deels binnen bestaande opdracht uitgevoerd te 

worden; helft toekennen. 

DOCK Haarlem

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Benefit Counseling

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                46.291  €              46.021  €              44.253  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem Praktische diensten Praktische ondersteuning

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                78.069  €              77.614  €              74.633  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem Opbouwwerk

Ophouwwerk ontwikkelopgave 

collectiviseren tbv veriaging 

hulpvraag SWT

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              113.105  €            112.446  €            108.126  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Welzijn als informele laagdrempelige 

ondersteuning naast zorg

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €              159.762  €            158.831  €            152.730  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem

Werving, begeleiding en 

waardering Begeleiding vrijwillige inzet

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              177.960  €            176.923  €            170.127  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Maatschappelijk werk en 

dienstverlening

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €              210.745  €            209.517  €            201.468  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Versterken van sociale aansluiting

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              338.666  €            311.600  €            299.629 

Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. Onderdeel SSHO 

(Somalische zelforganisatie) afwijzen. In activiteit wordt al voorzien 

door SWT, onafhankelijke cliëntondersteuning en 

welzijn/maatschappelijk werk. Organisatie kan aanvraag indienen bij 

regeling zelforganisaties.

DOCK Haarlem Opbouwwerk

Versterken van informele buurt- en 

wijknetwerken

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              371.275  €            334.316  €            321.473 

 Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. Versterken opbouwwerk 

Molenwijk (€ 35.000) niet honoreren; is nog in onderzoek. 

DOCK Haarlem

Individuele ondersteuning 

bij regeltaken (en in 

groepsverband)

Sociaal juridische ondersteuning 

(colectief en individueel) door 

Sociaal Raadslieden

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €              382.774  €            380.544  €            365.925  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem Opbouwwerk

Opbouwwerk als aanjager en 

ondersteuner van initiatieven

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              413.333  €            410.925  €            395.139  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

DOCK Haarlem

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Laagdrempelige ontmoetingsplekken

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              963.890  €            891.608  €            857.356 

 Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 66K korting op vastgoed 

vanwege beëindigen jongerenwerk bij Dock per 1 mei 2021 (zie 

desbetreffende aanvraag). 

Dorpscentrum Spaarndam

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Beheer en exploitatie dorpshuis

Noord: Ouderen in Noord 

ervaren minder eenzaamheid en 

(sociaal) isolement en wonen zo 

lang mogelijk naar tevredenheid 

thuis  €                19.056  €                         -    €              19.056  €              19.056 



Fonds voor Urgente Noden

(Financiële) 

tegemoetkoming 

verstrekken voor bepaalde 

activiteiten

Financiële tegemoetkoming 

verstrekken via de maatschappelijke 

hulpverlening

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                55.000  €                50.000  €              51.200  €              49.233  Hogere aanvraag valt buiten kaders voor de sociale basis. 

GGD Kennemerland Preventieve ondersteuning Gezonde School, Wijs & Weerbaar

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                50.000  €                55.181  €              50.000  €              48.079 

Haarlem Effect Opbouwwerk

Opbouwwerk als aanjager en 

ondersteuner van initiatieven

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                12.501  €           3.387.084  €              12.428  €              11.951  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect Opvoedondersteuning Opvoedondersteuning

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                29.432  €              29.261  €              28.136  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect

Strategisch Partnerschap 

Welzijn  €                91.030  €              45.520  €              43.771 

 Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. Onderdeel nieuwe 

opdracht dient deels binnen bestaande opdracht uitgevoerd te 

worden; helft toekennen. 

Haarlem Effect

Werving, begeleiding en 

waardering Begeleiding vrijwillige inzet

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                49.313  €              49.026  €              47.142  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect Opbouwwerk

Ophouwwerk ontwikkelopgave 

collectiviseren tbv veriaging 

hulpvraag SWT

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                54.382  €              54.065  €              51.988  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect Praktische diensten Praktische ondersteuning

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €              150.855  €            149.976  €            144.215  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect Opbouwwerk

Versterken van informele buurt- en 

wijknetwerken

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              163.170  €            162.219  €            155.988  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Welzijn als informele laagdrempelige 

ondersteuning naast zorg

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €              229.668  €            169.796  €            163.273 

 Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. Uitbreiding aanbod 

informele ondersteuning naast zorg niet in lijn met vernieuwde 

opdracht voor welzijn. 

Haarlem Effect

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Versterken van sociale aansluiting

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              213.356  €            212.113  €            203.964  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Laagdrempelige ontmoetingsplekken

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              464.330  €            461.625  €            443.891  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Speeltuinen

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €              598.808  €            595.320  €            572.450  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect Jongerenwerk Kinder- en Jongerenwerk

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €              676.090  €            672.152  €            646.330  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Effect Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €           1.007.065  €        1.001.199  €            962.736  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Haarlem Samen

Individuele begeleiding (en 

in groespverband) Inloopspreekuren en voorlichting

Schalkwijk: Eenzaamheid 

voorkomen en tegengaan  €              190.000  €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door SWT, onafhankelijke 

cliëntondersteuning en welzijn/maatschappelijk werk. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Hattrick Haarlem Jongerenwerk Jongerenwerk

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                45.000  €                         -    €              45.000  €              43.271 

Herstelacademie

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Cursussen en peersupport

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €              417.843  €              150.000  €            150.000  €            144.238 

 Niet alles vanuit SB-budget, deels ook uit BW-gelden en bijdrage 

regiogemeenten. 

HiWork

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Online recruitment platform om 

statushouders voor te bereiden op 

en voorlichting te geven over (het 

vinden van) werk.

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                15.000  €                         -    €                       -    €                       -    Dit is geen dagbesteding, maar re-integratie. 

Hospice Groep Haarlem

Matchen vrijwilliger en 

zorgvrager

Ondersteunen terminaal zieke 

mensen en hun naasten door het 

bieden van aanvullende, 

ondersteunende of vervangende 

mantelzorg door goed opgeleide 

vrijwilligers

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                20.000  €                20.000  €              20.000  €              20.000 



Humanitas

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Vriendschappelijk huisbezoek

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                48.975  €                         -    €                       -    €                       -   

 In deze vorm van ondersteuning wordt al voorzien door ander 

aanbod, zoals welzijn en BUUV. 

Humanitas

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Thuisadministratie

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                46.047  €                         -    €                       -    €                       -    Effectiviteit is onvoldoende onderbouwd. 

Humanitas

Individuele ondersteuning 

bij regeltaken (en in 

groepsverband) Schuldmeldpunt

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                29.532  €                28.512  €              29.532  €              28.397 

Humanitas

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Begeleide omgangsregeling (BOR)

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                75.102  €                53.306  €              75.102  €              72.217 

Humanitas Opvoedondersteuning Home-Start

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €              202.862  €                80.000  €              85.862  €              82.563  Restant aanvraag kan uit OAB-budget gedekt worden. 

IMC Weekendschool Jongerenwerk Weekendschoolprogramma

Oost: Jongeren uit 

probleemgezinnen ontdekken 

en ontwikkelen hun talenten  €                10.000  €                   7.500  €              10.000  €              10.000 

InformatieSteunpunt Cliëntondersteuning

Spreekuur houden en bezoeken 

afleggen

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   5.000  €                         -    €                       -    €                       -   

 Activiteit heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van SWT en 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Inloophuis Kennemerland

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Cursussen en peersupport

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                84.950  €                65.942  €              67.525  €              64.931  Geen reden tot uitbreiding van het aanbod. 

Jeugdfonds Sport en Cultuur

(Financiële) 

tegemoetkoming 

verstrekken voor bepaalde 

activiteiten Financiële verstrekkingen

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €              274.650  €              222.640  €            227.983  €            219.225  Geen reden tot uitbreiding van het aanbod. 

Jongeren in Beweging

Ontmoetingscentra/-

activiteiten

Jongeren zetten zich vrijwillig in voor 

ouderen, waarbij het contact 

centraal staat

Schalkwijk: Eenzaamheid 

voorkomen en tegengaan  €                72.000  €                25.000  €                       -    €                       -   

 De hoogte van de subsidieaanvraag staat niet in verhouding tot het 

doelgroepbereik. Professionele inzet zou van welzijnsorganisaties of 

organisaties in de ouderenzorg moeten komen. 

Joyce Jacobsz ont-moeter

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Dialoogtafels

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              153.983  €                         -    €                       -    €                       -   

 Er bestaan al veel activiteiten in het kader van ontmoeting. De 

kosten van deze aanvraag staan niet in verhouding tot de activiteit 

en het bereik. Ook is onvoldoende duidelijk of en hoe de doelgroep 

wordt bereikt. 

Juttersgeluk Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                49.000  €                48.830  €              49.000  €              47.118 

Kcoetz Wijkgerichte Zorg

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Inzet Verpleegkundige Ouderenzorg

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                43.800  €                43.800  €              43.800  €              42.117 

Kcoetz Wijkgerichte Zorg

Individuele ondersteuning 

mantelzorgers (en in 

groepsverband) Informatievoorziening

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                43.800  €                43.800  €              43.800  €              42.117 

Kennemerhart

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingscentra/-activiteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              787.228  €              625.662  €            640.678  €            616.065 

 Het college kent deze uitbreiding niet toe en vraagt de aanvrager 

samenwerking te zoeken met welzijn en andere partijen in de sociale 

basis, om op andere manieren te voorzien in de behoefte en te 

besparen op het gebruik van vastgoed. 

Kikid Preventieve ondersteuning Donnie-Barkie

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                15.000  €                15.000  €              15.000  €              14.424 

Kikid Preventieve ondersteuning Wijs en Weerbaar 

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €              106.427  €              106.427  €            106.427  €            102.338 

Kunstnest Jongerenwerk Kunsteducatie

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                56.395  €                         -    €                       -    €                       -    Aanvraag heeft primair betrekking op kunst en cultuur. 

L&F advies en voorlichting Preventieve ondersteuning

Geven van advies aan scholen en 

voorlichting aan leerlingen

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                33.000  €                33.000  €              33.000  €              31.732 

Landzijde Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              238.697  €              238.697  €            238.697  €            229.527 

Leergeld

(Financiële) 

tegemoetkoming 

verstrekken voor bepaalde 

activiteiten Verstrekkingen in natura

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €              165.000  €              150.000  €            153.600  €            147.699  Geen reden tot uitbreiding van het aanbod. 

Lievegoed Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              230.000  €              175.275  €            179.482  €            172.587  Geen reden tot uitbreiding van het aanbod. 



MEE & de Wering Cliëntondersteuning Cliëntondersteuning

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €              699.672  €              611.823  €            626.507  €            602.439 

 Aangevraagde bedrag verlaagd met € 59.369: bevat inzet voor 

BUUV, maar daar is een aparte aanvraag voor gedaan door VWC. Te 

hoge indexatie toegepast in aanvraag. Geen reden tot uitbreiding 

aanbod/hogere aanvraag. 

MeerWaarde

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Buurtbemiddeling

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                41.568  €                40.280  €              41.568  €              39.971 

Moneystart Preventieve ondersteuning Lesprogramma preventie schulden

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                24.089  €                10.709  €              10.966  €              10.966  Geen reden tot uitbreiding aanbod. 

Nabestaandenzorg

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Gespreksgroep

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   9.206  €                         -    €                7.500  €                7.500  Kunnen hogere eigen bijdrage vragen. 

Nabestaandenzorg

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Huisbezoek voor weduwen en 

weduwnaars

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   9.750  €                   9.006  €                9.750  €                9.750 

Ontdekplek voor Jonge 

Onderzoekers Jongerenwerk

Kinderen kennis laten maken met 

wetenschap en innovatieve 

projecten

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                   8.300  €                   8.000  €                8.300  €                8.300 

Ontmoeting

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Inloophuis De Friese Molen

Schalkwijk: Eenzaamheid 

voorkomen en tegengaan  €                50.000  €                         -    €                       -    €                       -   

 Als gemeente zijn we nog niet overtuigd dat dit een noodzakelijke 

aanvulling is op bestaande ontmoetingscentra. 

Ontmoeting

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Inloophuis Het Open Huis

Schalkwijk: Eenzaamheid 

voorkomen en tegengaan  €                45.000  €                         -    €              30.000  €              28.848 

Het aanbod en de werkwijze van het inloophuis Het Open Huis en 

Kringloopwinkel/koffiebar is van toegevoegde waarde voor Haarlem. 

De aanvraag voor 2021 is hoger dan de toekenning voor 2020. We 

zijn niet overtuigd dat dit aangevraagde bedrag in verhouding staat 

tot uitbreiding van de dienstverlening. We stellen het aangevraagde 

bedrag daarom naar beneden bij, maar wel hoger dan in 2020. 

Ontmoeting Arbeidsmatige dagbesteding Kringloopwinkel/Koffiebar

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                45.000  €                25.000  €              30.000  €              28.848  Zie bij Inloophuis Het Open Huis 

Ontmoetingscentrum de 

Schakel

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingscentra/-activiteiten

Noord: Ouderen in Noord 

ervaren minder eenzaamheid en 

(sociaal) isolement en wonen zo 

lang mogelijk naar tevredenheid 

thuis  €                14.180  €                         -    €              10.000  €              10.000 

 Onvoldoende duidelijk of doelgroepbereik gehaald wordt; lagere 

toekenning voor deze (voor de subsidies sociale basis) nieuwe 

activiteit. 

OOPOEH

Matchen vrijwilliger en 

zorgvrager

Matchen van Haarlemse ouderen 

aan een oppashondje in de buurt

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                15.000  €                         -    €                       -    €                       -   

 Aansluiten bij BUUV; geen toegevoegde waarde als aparte 

organisatie in de sociale basis. 

Palanka Negra Deelname aan sporten Sportactiviteiten

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                   1.971  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door SportSupport; daarop aansluiten. 

Organisatie kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Palanka Negra

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Voorlichtings- en 

informatiebijeenkomsten

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   1.000  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door SWT, onafhankelijke 

cliëntondersteuning en welzijn/maatschappelijk werk. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Palanka Negra

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband)

Discussiebijeenkomsten 

maatschappelijke vraagstukken

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                      850  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door welzijnsinstellingen. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Palanka Negra

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Culturele en creatieve activiteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                20.060  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door welzijnsinstellingen. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Parnassia Groep (REAKT) Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              405.205  €              303.445  €            405.205  €            389.638 

Present

Werving, begeleiding en 

waardering

Mobiliseren en inzetten groepen 

vrijwilligers

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                21.500  €                   8.500  €              10.000  €              10.000 

 Geen reden tot forse uitbreiding aanbod. Op termijn onderbrengen 

bij VWC/Welzijn. 

Prezens GGZinGeest Preventieve ondersteuning

Individuele en groepsgerichte 

preventie interventies en 

deskundigheidsbevordering 

intermediairs

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                78.007  €                76.839  €              78.007  €              75.010 

Rebup Jongerenwerk Jongerenwerk

Oost: Jongeren uit 

probleemgezinnen ontdekken 

en ontwikkelen hun talenten  €              119.500  €                50.000  €              51.200  €              49.233  Aangevraagde bedrag staat niet in verhouding tot doelgroepbereik 

Regenboog Loket

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Coaching en cliëntondersteuning

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                60.000  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door SWT, onafhankelijke 

cliëntondersteuning en welzijn/maatschappelijk werk. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 



RIBW K/AM

Ontmoetingscentra/-

activiteiten

Ondersteunende werkgroep voor 

sociale contacten en activiteiten 

(Catch-it)

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                28.460  €                12.000  €              28.460  €              27.367 

RIBW K/AM

Matchen vrijwilliger en 

zorgvrager Maatjes-GGZ

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                65.661  €                60.123  €              61.566  €              59.201 

 Activiteit moet worden omgevormd van een maatjesproject naar 

een netwerkgerichte activiteit; nu in ieder geval geen uitbreiding. 

RIBW K/AM

Ontmoetingscentra/-

activiteiten

Traingings- en ontmoetingscentrum 

De Passant

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                93.976  €                29.419  €              93.976  €              90.366 

RIBW K/AM

Ontmoetingscentra/-

activiteiten De Fontein

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              113.269  €              225.550  €            113.269  €            108.918 

Roads Preventieve ondersteuning Preventieve ondersteuning

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €              223.000  €                         -    €                       -    €                       -    In activiteit wordt al voorzien door SportSupport; daarop aansluiten. 

Roads

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Kwartiermaken

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                38.000  €                         -    €              38.000  €              36.540 

Roads

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              522.796  €              374.554  €            522.796  €            502.712 

Roads Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              837.800  €              957.051  €            837.800  €            805.615 

SAHOS Jongerenwerk

Sociale ontwikkeling bevorderen 

door middel van verschillende 

activiteiten

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                12.000  -  €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door welzijn. Organisatie kan aanvraag 

indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Schakels Haarlem Noord

Individuele begeleiding (en 

in groespverband) Alle mensen digitaal

Noord: Ouderen in Noord 

ervaren minder eenzaamheid en 

(sociaal) isolement en wonen zo 

lang mogelijk naar tevredenheid 

thuis  €                18.167  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door welzijn. Organisatie kan aanvraag 

indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Schakels Haarlem Noord Opvoedondersteuning Opvoedondersteuning

Noord: Alle kinderen en 

jongeren in Noord groeien 

gezond en veilig op en kunnen 

zich goed ontwikkelen  €                16.620  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door welzijn. Organisatie kan aanvraag 

indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Schakels Haarlem Noord Preventieve ondersteuning

Gezonde voeding en leefstijl voor 

vrouwen in Haarlem Noord

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                21.296  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door SportSupport; daarop aansluiten. 

Organisatie kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Schakels Haarlem Noord

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingscentra/-activiteiten

Noord: Ouderen in Noord 

ervaren minder eenzaamheid en 

(sociaal) isolement en wonen zo 

lang mogelijk naar tevredenheid 

thuis  €                16.456  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door welzijnsinstellingen. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Scouting Regio Haarlem Jongerenwerk

Talentontwikkeling door outdoor en 

groepsactiviteiten en 

vereningsondersteuning 

scoutinggroepen

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                30.000  €                30.000  €              30.000  €              28.848 

SportSupport Deelname aan sporten Sport in de Wijk en JOGG

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €              151.181  €              151.181  €            151.181  €            145.373 

Stem in de Stad

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Loketfunctie

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                   8.300  €                   8.257  €                8.300  €                7.981 

Stem in de Stad

Individuele ondersteuning 

bij regeltaken (en in 

groepsverband) Geldzorgenvrij

Haarlemmers hebben een 

stabiele financiële situatie en zijn 

financieel redzaam  €                25.000  €                25.000  €              25.000  €              24.040 

Stem in de Stad

Ontmoetingscentra/-

activiteiten

Aanloopcentrum, eetvoorziening, 

straatpastoraat en nieuwe 

wereldhuis

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                37.000  €                12.000  €              37.000  €              35.579 

Steps to Succes Deelname aan sporten Sporten en voorlichting

Schalkwijk: Verbeteren van de 

ervaren gezondheid van de 

inwoners  €                20.303  €                         -    €              20.303  €              19.523 

STG

Matchen vrijwilliger en 

zorgvrager

Inzet van vrijwilligers op plekken in 

de buurt/wijk waar mensen met een 

(verstandelijke) beperking en/of 

autisme andere

buurtbewoners kunnen treffen.

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €                49.300  €                49.200  €              49.300  €              47.406 

Streetcornerwork Jongerenwerk Jongerenwerk

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €              403.132  €              314.327  €            320.614  €            308.297 Aparte financiering Spookjongeren en Extra inzet Schalkwijk



Sur Atelier Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €                49.500  €                25.000  €              25.600  €              24.617  Geen groter doelgroepbereik met hogere aanvraag. 

Tabitha

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingsactiviteiten

Schalkwijk: Eenzaamheid 

voorkomen en tegengaan  €                13.268  €                         -    €                       -    €                       -   

 In activiteit wordt al voorzien door welzijnsinstellingen. Organisatie 

kan aanvraag indien bij regeling voor zelforganisaties. 

Talent and Dreams Jongerenwerk

Jeugdparticipatie en 

jongereninitiatieven

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €              367.177  €              145.616  €            293.323  €            282.055 

 Subsidie wordt verhoogd per 1 mei 2021, zodat het jongerenwerk 

bij Dock Haarlem op een zorgvuldige wijze kan worden afgebouwd 

en bij Talent and Dreams en Triple Threat kan worden opgebouwd. 

Tandem

Individuele ondersteuning 

mantelzorgers (en in 

groepsverband)

Mantelzorgondersteuning in de 

vorm van individuele begeleiding 

mantelzorgers, lotgenotengroepen, 

verstrekken van informatie en advies 

en organiseren van respijtaanbod

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              545.203  €              527.893  €            540.558  €            519.791  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

Therapeuticum Haarlem Preventieve ondersteuning

Cursus Wat maakt deze dag de 

moeite waard

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                   5.260  €                         -    €                       -    €                       -   

 Dit aanbod vinden wij niet passen in de sociale basis; valt onder 

breder gezondheidsbeleid en/of de Zorgverzekeringswet. 

Therapeuticum Haarlem Preventieve ondersteuning

Cursus ter voorkoming van 

psychische

problematiek en/of het erger 

worden daarvan.

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                   2.220  €                         -    €                       -    €                       -   

 Dit aanbod vinden wij niet passen in de sociale basis; valt onder 

breder gezondheidsbeleid en/of de Zorgverzekeringswet. 

Therapeuticum Haarlem

Individuele begeleiding (en 

in groepsverband) Cursus Leefstijl

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                   8.630  €                         -    €                       -    €                       -   

 Dit aanbod vinden wij niet passen in de sociale basis; valt onder 

breder gezondheidsbeleid en/of de Zorgverzekeringswet. 

Triple Threat Jongerenwerk Jongerenwerk

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €              374.493  €              110.000  €            286.329  €            275.329 

 Subsidie wordt verhoogd per 1 mei 2021, zodat het jongerenwerk 

bij Dock Haarlem op een zorgvuldige wijze kan worden afgebouwd 

en bij Talent and Dreams en Triple Threat kan worden opgebouwd. 

Turquoise

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingsactiviteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                50.000  €                25.000  €                       -    €                       -   

 Aanvraag 37.500 euro voor leerwerktrajecten en 12.500 euro voor 

Ontmoeten. Leerwerktrajecten vallen niet onder de sociale basis, 

maar onder Werk en Inkomen. Op onderdeel Ontmoeten 

onvoldoende onderbouwing van effectiviteit en doelgroepbereik. 

Vitalis

Matchen vrijwilliger en 

zorgvrager

Maatjesproject om te voorkomen 

dat kinderen in intensievere 

professionele jeugdzorgverlening 

terechtkomen

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                30.000  -  €              30.000  €              28.848 

VWC

Werving, begeleiding en 

waardering

Bemiddeling, scholing, promotie, 

advies, wijkgerichte aanpak, 

kwetsbare bewoners

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              427.400  €              369.900  €            424.910  €            408.587  Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. 

VWC/BUUV

Werving, begeleiding en 

waardering Bewonersplatform

Haarlemmers zetten zich in voor 

elkaar en voor hun buurt, wijk of 

stad  €              532.407  €            410.005  €            394.254 

 Te hoge indexatie toegepast in aanvraag. Opbouwwerk wordt 

versterkt, waardoor besparing op sociaal makelaars BUUV mogelijk 

is. 

Wereldkeuken

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingsactiviteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                30.000  €                30.000  €              30.000  €              28.848 

Werkdag Arbeidsmatige dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding

Haarlemmers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt doen mee 

met waardevol werk  €              580.000  €              540.975  €            553.958  €            532.677  Geen reden tot uitbreiding aanbod. 

Youth for Christ Jongerenwerk Jongerenwerk

Alle kinderen en jongeren in 

Haarlem groeien gezond en 

veilig op en kunnen zich goed 

ontwikkelen  €                50.000  €                39.500  €                       -    €                       -   

 Klein bereik onder een specifieke groep jongeren. Te veel focus op 

religieuze achtergrond van jongeren. Dit strookt niet met ons 

standpunt dat het voor alle jongeren toegankelijk moet zijn.  

Zaaigoed

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingsactiviteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €                44.080  €                19.000  €              25.000  €              24.040 

 Beperkte verhoging van de subsidie; verwachte groei van de vraag is 

onvoldoende zeker. 

Zorgbalans 

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingscentra/-activiteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              902.039  €              650.759  €            666.377  €            640.777 

 Het college kent deze uitbreiding niet toe en vraagt de aanvrager 

samenwerking te zoeken met welzijn en andere partijen in de sociale 

basis, om op andere manieren te voorzien in de behoefte en te 

besparen op het gebruik van vastgoed. 

Zorgbalans (Servicepaspoort) Praktische diensten Thuisvoormekaar

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                19.722  €                19.000  €              19.722  €              18.964 

Zorgbalans (Servicepaspoort) Deelname aan sporten Meer bewegen voor ouderen

Haarlemmers ervaren een goede 

gezondheid  €                53.858  €                39.914  €              40.872  €              39.302 

 Onvoldoende reden voor uitbreiding aanbod; alleen indexatie 

toekennen. 

Zorggroep Reinalda

Ontmoetingscentra/-

activiteiten Ontmoetingsacitiviteiten

Haarlemmers ervaren sociale 

verbondenheid  €              120.000  €                85.418  €              87.468  €              84.108 

 Het college kent deze uitbreiding niet toe en vraagt de aanvrager 

samenwerking te zoeken met welzijn en andere partijen in de sociale 

basis, om op andere manieren te voorzien in de behoefte en te 

besparen op het gebruik van vastgoed. 

Zorggroep Reinalda

Individuele begeleiding (en 

in groespverband) Odensehuis

Haarlemmers zijn zo redzaam 

mogelijk in het dagelijks leven  €                90.000  €              123.357  €              90.000  €              86.543 

 €        21.175.972  €      17.357.874  €      16.697.435 



* Bedrag bij Dock Haarlem en Haarlem Effect is totaalbedrag 2020 en niet uitgesplitst naar doelen.  €      16.697.435 beschikbaar

 €          -660.439 verschil


