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Thema  
  

Hoofd- en subdoelen  Prog. 
begr.  

Beleid  Indicator  Bron  Jaar  RW  Jaar  SW  RW 

Ontmoeten  Haarlemmers ervaren sociale verbondenheid  1.2a  -  Kencijfer sociale kwaliteit buurt (gecombineerde reactie op enkele 
stellingen)  

IP  2019  6,3  2021  >6,3  6,6 

-  Haarlemmers hebben sterkere sociale netwerken  1.2a  Informatienota  
Activiteiten  
Coalitie Haarlem  
Ontmoet  
(2018/757326)  

% inwoners dat niet voldoende contacten heeft of er meer zou 
willen  

IP  2019  29%  2021  <29%  38% 

-  Haarlemmers ervaren minder eenzaamheid en (sociaal) 
isolement  

1.2a  Idem  % 19-plussers dat gevoelens van eenzaamheid ervaart  GGD  2016  43%  2020  <43%  47% 

% 19-plussers dat gevoelens van (zeer) ernstige eenzaamheid ervaart  GGD  2016  10%  2020  <10%  11% 

-  Haarlemmers leven op een prettige manier samen  1.2a  -  % inwoners dat vindt dat Haarlemmers met verschillende 
achtergronden plezierig met elkaar omgaan  

IP  2019  41%  2021  >41%  51% 

% inwoners dat tevreden is met de bevolkingssamenstelling van 
hun buurt  

IP  2019  63%  2021  >63%  65% 

          

Vrijwillige 
inzet en 
mantelzorg  

Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of 
stad  

1.2b  -  % inwoners dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en 
initiatieven te realiseren  

IP  2019  38%  2021  >38%  41% 

-  Haarlemmers ervaren ruimte en steun om zich  
vrijwillig in te zetten en initiatieven te ontplooien voor hun 
buurt, wijk of stad  

1.2b  Plan van aanpak 
Versterken  
vrijwillige inzet 2016-
2019  
(2015/440464)  

% inwoners dat zich vrijwillig inzet  IP  2019  50%  2021  >50%  43% 

-  Haarlemmers die mantelzorg verlenen ervaren steun zodat 
zij niet te zwaar belast zijn  

1.2b  Nota  
Mantelzorg(er) in balans  
(2019/144252)  

% mantelzorg dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn  IP  2019  14%  2021  <14%  13% 

         

Redzaam in 
het dagelijks 
leven 

Haarlemmers zijn zo redzaam mogelijk in het dagelijks leven  1.2a  -  % inwoners dat zich als volledig zelfredzaam beschouwt  IP  2019  85%  2021  >85%  86% 

-  (Kwetsbare) Haarlemmers vinden hun weg naar beschikbare 
diensten en voorzieningen die hen ondersteunen in het 
dagelijks leven  

1.2a  -  % inwoners dat aangeeft dat zij weten - voor zichzelf of voor 
iemand in omgeving - waar zij informatie, ondersteuning en hulp 
kunnen krijgen bij verminderde (zelf)redzaamheid  

IP  2019  45,4%  2021  >45%  - 

-  Haarlemmers wonen zo lang mogelijk naar tevredenheid 
thuis  

1.2a  Plan van aanpak Langer 
zelfstandig wonen  
(2015/432194)  

% oudere inwoners dat aangeeft nog naar tevredenheid thuis te 
wonen (t.o.v. het alternatief, ic. verpleeghuis)  

CEO  2019  -  2021  -  - 
 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/19-05-uur-Activiteiten-Coalitie-Haarlem-Ontmoet-M-T-M/2018757326-1-Activiteiten-Coalitie-Haarlem-Ontmoet-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/19-05-uur-Activiteiten-Coalitie-Haarlem-Ontmoet-M-T-M/2018757326-1-Activiteiten-Coalitie-Haarlem-Ontmoet-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/19-05-uur-Activiteiten-Coalitie-Haarlem-Ontmoet-M-T-M/2018757326-1-Activiteiten-Coalitie-Haarlem-Ontmoet-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/19-november/20:00/2015440464-nbsp-Brief-aan-cie-samenleving-d-d-27-oktober-2015-inzake-versterking-vrijwillige-inzet/2015440464-Brief-van-wethouder-Jack-van-der-Hoek-d-d-27-oktober-2015-inzake-Versterking-vrijwillige-inzet-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/19-november/20:00/2015440464-nbsp-Brief-aan-cie-samenleving-d-d-27-oktober-2015-inzake-versterking-vrijwillige-inzet/2015440464-Brief-van-wethouder-Jack-van-der-Hoek-d-d-27-oktober-2015-inzake-Versterking-vrijwillige-inzet-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/19-november/20:00/2015440464-nbsp-Brief-aan-cie-samenleving-d-d-27-oktober-2015-inzake-versterking-vrijwillige-inzet/2015440464-Brief-van-wethouder-Jack-van-der-Hoek-d-d-27-oktober-2015-inzake-Versterking-vrijwillige-inzet-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/20-juni/17:00/19-30-uur-Mantelzorg-er-in-balans-MTM/2019144252-2-Bijlage-1-Mantelzorg-er-in-balans-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/20-juni/17:00/19-30-uur-Mantelzorg-er-in-balans-MTM/2019144252-2-Bijlage-1-Mantelzorg-er-in-balans-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/20-juni/17:00/19-30-uur-Mantelzorg-er-in-balans-MTM/2019144252-2-Bijlage-1-Mantelzorg-er-in-balans-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/08-december/20:00/Plan-van-aanpak-Langer-Zelfstandig-Wonen-1/2015432194-2-Collegebesluit-Plan-van-aanpak-Langer-Zelfstandig-Wonen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/08-december/20:00/Plan-van-aanpak-Langer-Zelfstandig-Wonen-1/2015432194-2-Collegebesluit-Plan-van-aanpak-Langer-Zelfstandig-Wonen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/08-december/20:00/Plan-van-aanpak-Langer-Zelfstandig-Wonen-1/2015432194-2-Collegebesluit-Plan-van-aanpak-Langer-Zelfstandig-Wonen-2.pdf
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Financiën 
op orde  

Haarlemmers hebben een stabiele financiële situatie en zijn 
financieel redzaam  

3.1  Integrale beleidsvisie 
Armoede en Schulden 
2021-2024 
(2020/935630)  

% inwoners dat zegt in het dagelijks leven beperkt te worden door 
de eigen financiële situatie  

IP  2019  16%  2021  <16%  21% 

-  Geldproblemen bij Haarlemmers worden voorkomen en 
bestreden  

3.1.  Idem  % inwoners dat enige of grote moeite heeft om rond te komen van 
het inkomen van hun huishouden  

GGD  2016  22%  2020  <22%  16% 

-  Haarlemmers die geldproblemen hebben worden bereikt 
en verwezen naar passende hulp  

3.1.  Idem  Aantal huishoudens met een HaarlemPas  GR  2018  7.302  2021  7.800  7.355 

Aantal deelnemers aan preventieve voorlichtingsbijeenkomsten  GR  2018  1.450  2021  1.250  1.029 

-  Haarlemmers en Haarlemse gezinnen met een 
minimuminkomen worden in staat gesteld te participeren in 
de maatschappij  

3.1.  Idem  Aantal kinderen dat gebruik maakt van het JeugdSportFonds of het 
JeugdCultuurFonds  

RP  2018  1.459  2021  >1.459  1.339 

-  Intergenerationele overdracht van armoede- en 
schuldenproblematiek wordt doorbroken  

3.1.  Idem  -  -  2019  -  2021  -  - 

  

Gezonde  
leefstijl  

Inwoners ervaren een goede gezondheid  1.2a  Nota Lokaal 
volksgezondheidsbeleid 
2017-2020 
(2017/232133)  

% inwoners (19-plus) dat gezondheid als goed of zeer goed ervaart  GGD  2016  78%  2021  >78%  82% 

% inwoners dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt  IP  2019  74%  2021  >74%  74% 

-  Inwoners voldoen aan de beweegnorm  1.1  Idem  % inwoners (19-plus) dat voldoet aan de beweegrichtlijn 2017  GGD  2016  58%  2021  >58%  60% 

-  Jeugd en jongeren in Haarlem zijn in staat gezonde keuzes 
te maken en groeien gezond op  

1.2a  Idem  % scholieren dat rookt  GGD  2015  9%  2019  <9%  5,2% 

% scholieren dat in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken  GGD  2015  26%  2019  <26%  23,9% 

% overgewicht onder kinderen (5-15 jaar)  GGD  2018  12%  2021  <12%  - 
 

 -  Ziektelast bij ouderen en mensen met een psychische 
kwetsbaarheid wordt zoveel mogelijk voorkomen of 
verkleind  

1.2a  Idem  Aantal bezoeken spoedeisende hulp naar aanleiding van letsel door 
een valongeval 65 jaar en ouder  

    

LIS  2019  -  2021  -  - 
 

  

Opvoeden 
en 
opgroeien  

Alle kinderen en jongeren in Haarlem groeien gezond en veilig op 
en kunnen zich goed ontwikkelen  

1.2a  Nota integraal 
jeugdbeleid 'Samen voor 
jeugd'  
(2019/293272)  

-  -  2019  -  2021  -  - 

-  (Aankomende) ouders zijn goed in staat om hun kinderen 
op te voeden en ze een veilige en gezonde leefomgeving te 
bieden  

1.2a  Idem  De mate waarin ouders zich gesteund voelen door de sociale basis 
(zoals omgeving en netwerk) bij het opvoeden van hun kinderen  

-  2019  -  2021  -  - 

-  Kinderen ontwikkelen een gezonde hechting met hun 
ouders en voelen zich veilig en vrij, thuis, op school en in de 
rest van de samenleving om te spelen, te ontdekken, te 
leren en zich te ontwikkelen  

1.2a  Idem  % jongeren (2e en 4e klas VO) dat aangeeft het gevoel te hebben 
goed op te kunnen schieten met de mensen in hun omgeving  

GGD  2016  -  2020  -  - 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200935630-2-Bijlage-1-Beleidsvisie-In-Haarlem-meer-kans-voor-financieel-kwetsbaren-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/21-januari/19:30/Samen-actief-tegen-armoede/2015488128-2-Raadsstuk-Samen-actief-tegen-armoede-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Nota-lokaal-volksgezondheidsbeleid-2017-2020/2017232133-2-Nota-lokaal-volksgezondheidsbeleid-Gemeente-Haarlem-2017-2020-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Nota-lokaal-volksgezondheidsbeleid-2017-2020/2017232133-2-Nota-lokaal-volksgezondheidsbeleid-Gemeente-Haarlem-2017-2020-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Nota-lokaal-volksgezondheidsbeleid-2017-2020/2017232133-2-Nota-lokaal-volksgezondheidsbeleid-Gemeente-Haarlem-2017-2020-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/26-september/17:00/18-45-uur-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-JB/2019293272-2-Bijlage-1-integrale-nota-Jeugd-Samen-voor-Jeugd-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/26-september/17:00/18-45-uur-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-JB/2019293272-2-Bijlage-1-integrale-nota-Jeugd-Samen-voor-Jeugd-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/26-september/17:00/18-45-uur-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-JB/2019293272-2-Bijlage-1-integrale-nota-Jeugd-Samen-voor-Jeugd-Haarlem-1.pdf
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-  Ouders zijn in staat hun opgroeiende pubers te begeleiden 
richting zelfstandigheid en volwassenheid  

1.2a  Idem  % inwoners (18+) dat het Centrum voor Jeugd en  
Gezin kent en weet waarvoor je hier terecht kunt  

IP 2019  30% 2021  >30%  31% 

-  Jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten   1.2a  Nota  
Ontwikkelplan  
Jongerenwerk  
(2019/293272)  

% voortijdig schoolverlaters  DUO  2019  2,2%  2021  <2,2%  - 

-  Jongeren vinden aansluiting in de maatschappij   1.2a  Idem  -  -  2019  -  2021  -  - 

-  Jongeren voelen zich gehoord en gekend   1.2a  Idem  -  -  2019  -  2021  -  - 

-  Jongeren ervaren dat zij een positieve invloed hebben op 
hun omgeving en dragen bij aan een leefbare wijk  

1.2a  Idem  -  -  2019  -  2021  -  - 

-  Jongeren ontwikkelen bewustzijn en zelfvertrouwen  1.2a  Idem  -  -  2019  -  2021  -  - 

-  Jongeren worden vroegtijdig geholpen bij problemen  1.2a  Idem  Het aantal jongeren dat aangeeft dat ze weten waar ze terecht 
kunnen met opgroeivragen  

-  2019  -  2021  -  - 

  
  

Waardevol 
Werk  

Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee met 
waardevol werk  

1.2a  -  % uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de 
arbeidsmarkt dat participeert  

GR  2019  73%  2021  >73%  77% 

-  Deelnemers ervaren zelf voldoening en motivatie in hun 
werk  

1.2a  -  % deelnemers dat voldoening en motivatie in hun werk ervaart  EOD  2019  N.v.t.  2021  >70%  84% 

-  Deelnemers ervaren dat werk wordt gewaardeerd  1.2a  -  % deelnemers dat ervaart dat hun werk wordt gewaardeerd  EOD  2019  N.v.t.  2021  >70%  - 

-  Deelnemers ervaren dat ze erbij horen  1.2a  -  % deelnemers dat ervaart erbij te horen  EOD  2019  N.v.t.  2021  >70%  80% 

-  Deelnemers ontwikkelen zich  1.2a  -  % deelnemers dat ervaart zich te ontwikkelen  EOD  2019  N.v.t.  2021  >70%  78% 

-  Deelnemers hebben structuur in hun bestaan  1.2a  -  % deelnemers dat structuur in hun bestaan ervaren  EOD  2019  N.v.t.  2021  >70%  81% 

-  Deelnemers hebben invloed op de activiteiten die zij 
ondernemen  

1.2a  -  % deelnemers dat ervaart invloed te hebben op de activiteiten die 
zij ondernemen  

EOD  2019  N.v.t.  2021  >70%  80% 

  

  

Gebied  Doel  Indicator1  Jaar  RW  Jaar  SW  RW 

Centrum  Oudere inwoners hebben sterkere sociale netwerken en wonen zo lang 
mogelijk naar tevredenheid thuis  

% inwoners dat niet voldoende contacten heeft of er meer zou willen  2019  25%  2021  <25%  34% 

% oudere inwoners dat aangeeft nog naar tevredenheid thuis te wonen (t.o.v. het 
alternatief, ic. verpleeghuis)  

2019  -  2021  -  - 

Alle jongeren in Haarlem groeien gezond en veilig op en kunnen zich goed 
ontwikkelen  

% voortijdig schoolverlaters  2019  2,7%  2021  <2,7%  - 

       

Zuid-West  Inzet op het behouden/bevorderen van de sociale cohesie  Kencijfer sociale kwaliteit buurt (gecombineerde reactie op enkele stellingen)  2019  6,8  2021  >6,8 7,0 

 
1 Zie bijlage 1 voor bronvermelding.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/26-september/17:00/18-45-uur-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-JB/2019293272-2-Bijlage-1-integrale-nota-Jeugd-Samen-voor-Jeugd-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/26-september/17:00/18-45-uur-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-JB/2019293272-2-Bijlage-1-integrale-nota-Jeugd-Samen-voor-Jeugd-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/26-september/17:00/18-45-uur-Nota-integraal-jeugdbeleid-Samen-voor-jeugd-JB/2019293272-2-Bijlage-1-integrale-nota-Jeugd-Samen-voor-Jeugd-Haarlem-1.pdf
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Ondersteunen van initiatief en vrijwillige inzet  % inwoners dat vindt voldoende ruimte te krijgen om ideeën en initiatieven te 
realiseren  

2019  42%  2021  >42%  41% 

        

Noord  Alle kinderen en jongeren in Noord groeien gezond en veilig op en kunnen zich 
goed ontwikkelen  

-  2019  -  2021  -  - 

Ouderen in Noord ervaren minder eenzaamheid en (sociaal) isolement en 
wonen zo lang mogelijk naar tevredenheid thuis  

% 65-plussers dat gevoelens van eenzaamheid ervaart  2016  43%  2021  <43%  51% 

% 65-plussers dat gevoelens van (zeer) ernstige eenzaamheid ervaart  2016  10%  2021  <10%  9% 

Inwoners van Delftwijk, Indische Buurt-Noord en Transvaalwijk zijn zo redzaam 
mogelijk in het dagelijks leven en leven op een prettige manier samen  

Kencijfer sociale kwaliteit buurt (gecombineerde reactie op enkele stellingen) (heel 
Noord)  

2019  6,5  2021  >6,5  6,9 

        

Oost  Verbeteren van de ervaren gezondheid van de inwoners  % inwoners (19-plus) dat gezondheid als goed of zeer goed ervaart  2016  76%  2021  >76%  77% 

% inwoners dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt  2019  75%  2021  >75%  68% 

Jongeren uit probleemgezinnen ontdekken en ontwikkelen hun talenten  % voortijdig schoolverlaters  2019  3,3%  2021  <3,3%  - 

Beter inspelen op gevolgen verhuizingen door woningbouwprojecten  % inwoners dat vindt dat Haarlemmers met verschillende achtergronden plezierig 
met elkaar omgaan  

2019  49%  2021  >49%  47% 

% inwoners dat tevreden is met de bevolkingssamenstelling van hun buurt  2019  60%  2021  >60%  62% 

Geldproblemen bij inwoners worden voorkomen en bestreden  % inwoners dat zegt in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen 
financiële situatie  

2019  16%  2021  <16%  20% 

       

Schalkwijk  Geldproblemen bij inwoners worden voorkomen en bestreden  % inwoners dat zegt in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen 
financiële situatie  

2019  22%  2021  <22%  24% 

Eenzaamheid voorkomen en tegengaan  % 19-plussers dat gevoelens van eenzaamheid ervaart  2016  56%  2021  <56%  57% 

% 19-plussers dat gevoelens van (zeer) ernstige eenzaamheid ervaart  2016  14%  2021  <13%  17% 

Perspectief bieden voor en talenten stimuleren van jeugd/jongeren  % voortijdig schoolverlaters  2019  3,3%  2021  <3,3%  - 

Verbeteren van de ervaren gezondheid van de inwoners  % inwoners (19-plus) dat gezondheid als goed of zeer goed ervaart  2016  70%  2021  >70%  74% 

% inwoners dat de eigen gezondheid (zeer) goed noemt  2019  66%  2021  >66%  69% 

  

Afkortingen  

 

RW  =  Realisatiewaarde  

SW  =  Streefwaarde  

IP  =  Gemeente Haarlem, Inwonerspeiling 

CEO  =  Gemeente Haarlem, Cliëntervaringsonderzoek Wmo   

GGD  =  GGD Kennemerland, Gezondheidsmonitor  

GR  =  Gemeentelijke registratie  

RP  =  Registratie partner  

LIS  =  Letsel Informatie Systeem  

DUO  =  DUO Ingrado  

EOD  =  Enquête onder deelnemers    


