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Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen het programma Samen 

voor elkaar? Wat hebben we de afgelopen maanden bereikt en welke 

activiteiten staan op stapel? Met deze nieuwsbrief willen we alle 

professionals in het sociaal domein informeren en inspireren. U kunt 

deze nieuwsbrief verder verspreiden binnen uw netwerk. Nieuwe lezers 

kunnen zich ook aanmelden via samenvoorelkaar@haarlem.nl 

Er is een fundamentele herinrichting 

nodig van de sociale infrastructuur als we 

Haarlemmers die dat nodig hebben, hulp en 

ondersteuning willen bieden, en er ook voor 

willen zorgen dat die hulp betaalbaar blijft. 

Duidelijk is dat er minder geld beschikbaar 

is en daar heeft de gemeente zorgen over. 

Hoe gaan we hier met elkaar aan werken? 

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief sociaal domein oktober�2013

Kick�off
Welke weg bewandelen Haarlemmers als ze voor een (zorg)dilemma komen te staan? 

Maandagmiddag werd een nieuw participatiemiddel, genaamd Kans en kracht geïntrodu-

ceerd in de Lichtfabriek in Haarlem. Het 5e Kwartier liet op speelse wijze zien hoe dit ge-

spreksinstrument de routes blootlegt. Vanaf vandaag kan heel Haarlem het spel spelen. 

  Op 30 september was de Kick off van het gespreksinstrument Kans & Kracht
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Help�ons�aan�spelers
De gemeente Haarlem is op zoek naar inwoners die het nieuwe 

Kans en krachtspel willen spelen in groepjes van vier tot acht 

personen. Wij hebben uw hulp daarbij nodig. Wilt u voor de stad 

een gesprek organiseren? Geef het aan ons door via 

samenvoorelkaar@haarlem.nl. De gemeente biedt een 

spelleider, notulist en appeltaart!

Minimamonitor
Gemeenten vervullen een belangrijke rol bij zowel de bestrijding als 

de preventie van armoede. Zij hebben de zorgplicht om de leefsitu-

atie en het toekomstperspectief van kwetsbare burgers te verbete-

ren. De gemeente Haarlem voert actief beleid om sociale uitsluiting 

uit te bannen en is een monitor opgestart. Klik hier om het eerste 

onderzoeksrapport in te zien.

Nieuwe�website�BUUV
BUUV heeft een nieuwe website met een aantal vertrouwde onder-

delen en nieuwe mogelijkheden. Een BUUV kan nu ook contactper-

soon worden voor meerdere familieleden, vrienden of buren die zelf 

niet (digitaal) kunnen buuven. Dit kan uiteraard ook voor professio-

nals die vanuit een organisatie meerdere bewoners begeleiden.

De website is geschikt voor partners die met BUUV willen werken. 

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.buuv.nu.

V o o r u i t b l i k

Welzijn�op�recept
Stichting Dock Haarlem richt zich met 

‘Welzijn op recept’ op het welzijn van de 

Haarlemmers. Mensen die klachten hebben 

waarmee ze regelmatig naar de huisarts, 

maatschappelijk werker of een andere zorg-

verlener gaan, krijgen extra ondersteuning 

in het behouden en verbeteren van hun 

eigen gezondheid. De huisarts of andere 

zorgverlener biedt deze mensen een zo-

genoemd welzijnsarrangement bij Dock 

Haarlem aan. Deze arrangementen bestaan 

uit interventies die het welbevinden en de 

mate van zelfregie van mensen kunnen ver-

hogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwil-

ligerswerk, ontwikkelen van vaardigheden, 

sport en bewegen of een combinatie hier-

van. Interesse? Neem voor meer informatie 

contact op met Dock Haarlem. 

Vernieuwend�organiseren�van�zorg�
en�ondersteuning
Stichting Vilans richt zich met ‘Vernieuwend 

organiseren van zorg en ondersteuning’ 

op de kwetsbare burgers en hun sociale 

netwerk. Het doel van dit initiatief is arran-

gementen te vinden waarmee deze groep 

zelf de regie over hun leven krijgen/houden 

en beter in staat zijn hun sociale netwerk 

in te zetten en te vergroten. Welke keuzes 

maken cliënten en hun netwerken hierin zelf 

en hoe kunnen we hen betrekken bij het 

maken van arrangementen? Een resultaat 

hiervan is dat de gemeente informatie krijgt 

om keuzes te maken in het inkoopbeleid.

Sociale�wijkteams�de�kracht�van�de�buurt
Op 4 september vond in Haarlem Oost de lokale bijeenkomst 

“De kracht van de buurt” plaats. Wat kunnen bewoners en on-

dernemers voor elkaar betekenen, maar ook in het verlengde 

van het sociaal wijkteam? Meer dan tachtig bezoekers konden 

door middel van een debat zelf ervaren met welke morele en 

praktische dilemma’s sociale wijkteams te maken hebben.

Mail voor meer informatie naar emvanderkooij@haarlem.nl.

De gemeente Haarlem heeft aan twintig innovatieve projecten in het sociaal domein subsidie toegekend. 

Een eerste blik op twee van deze projecten.

mailto:samenvoorelkaar%40haarlem.nl?subject=samenvoorelkaar%40haarlem.nl
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Kansen creëren voor wijkbewoners zodat ze verder komen in de 

samenleving. Dat is wat er in De Kas aan de Bernadottelaan in Meerwijk 

gebeurt. Sinds 2011 toverden Pré Wonen en Stichting Dock Haarlem een 

leegstaand pand om tot kansenfabriek. Buurtbewoners ontmoeten elkaar 

hier, kunnen er leren en ondernemen.  

Yvonne van Bourgondiën is wijkregisseur 

wonen bij Pré Wonen. “Meerwijk is een aan-

dachtswijk voor ons. De wijk ligt mooi, met 

het vastgoed is technisch niks mis, maar de 

wijk is niet erg geliefd. Dat proberen we te 

veranderen en daarbij kijken we verder dan 

alleen naar het woningaanbod. Investeren 

in de sociale samenhang van de wijk is ook 

belangrijk.” 

Pré Wonen was één van de trekkers van het 

wijkcontract dat in 2011 met onder andere 

de wijkraad en gemeente werd gesloten. 

Zij maakten samen afspraken om de wijk 

te verbeteren. Uit het contract bleek dat de 

buurt behoefte had aan een plek waar ze 

elkaar konden ontmoeten en zich konden 

ontwikkelen. De Kas was het antwoord op 

die vraag.

Buurtbewoners vinden in De Kas onder 

andere een winkel in tweedehands kleding, 

huiswerkbegeleiding, een internetcafé, een 

beautysalon, modeatelier en hulp bij het 

starten van een onderneming. Er zijn pro-

fessionals voor hulp en vrijwilligers, veelal 

buurtbewoners zelf. Daarnaast vinden ze 

vooral elkaar.

“Het is geen buurthuis oude stijl,” benadrukt 

Yvonne. “De Kas is er om te leren, te on-

dernemen en te ontmoeten.” Twee jaar na 

de oprichting loopt het als een trein. De Kas 

trekt drieduizend bezoekers per jaar. Tot nu 

toe waren er vijftig vrijwilligers actief. Vijftig 

kinderen kregen er huiswerkbegeleiding, 34 

beginnend ondernemers worden er gecoacht 

en in acht blokken per jaar wordt er op drie 

niveaus computerles gegeven. 

“Het is altijd moeilijk om aan te geven wat 

De Kas nu écht bijdraagt aan de leefbaar-

heid in de wijk. Dat is bij dit soort projecten 

lastig. De cijfers vertellen ons wel dat er een 

behoefte wordt ingevuld. Het draagt zeker bij 

en wij denken dat dit een sociale investering 

is die de wijk uiteindelijk mooier maakt”, 

besluit Yvonne.

Drieduizend bezoekers per jaar 
omarmen De Kas

I n  d e  l i f t

Yvonne van Bourgondiën

Wijkcontract

De cijfers
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S a m e n  v o o r  e l k a a r  g e k r e g e n

Colofon�•�oktober�2013
Dit is een uitgave van de gemeente 
Haarlem. Voor meer informatie 
www.haarlem.nl/samenvoorelkaar 

Vragen?�
Stuur een email naar  
samenvoorelkaar@haarlem.nl
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Fotografie: Jurriaan Hoefsmit,
Marisa Beretta
Productie�en�vormgeving:�
Mediabureau Haarlem

Buurt�Buddy�Houtvaartkwartier
In het Houtvaartkwartier ging tijdens Bu-

rendag het project Buurt Buddy van start. 

Mensen die tijdelijk hulp nodig hebben, 

kunnen een beroep doen op zo’n buddy. 

“De buddy’s doen het niet allemaal zelf, 

maar coördineren de hulp voor deze 

mensen”, vertelt initiatiefneemster Marie 

José Jansen. “Het kan bijvoorbeeld gaan 

om sneeuwruimen, samen wandelen, 

kleine boodschapjes doen, hulp bij het 

gebruik van elektronica of gewoon er zijn 

wanneer iemand je nodig heeft.”

Er hebben zich al 22 wijkbewoners voor 

het project aangemeld. Het streven is om 

per blok of straat een Buurt Buddy te heb-

ben als bekend gezicht waarbij mensen 

met hun vraag terecht kunnen.  

Week�van�de�opvoeding
Van 7 tot en met 13 oktober staat Ne-

derland in het teken van de Week van 

de Opvoeding. Ook in Haarlem vinden 

interessante activiteiten plaats rond het 

thema opvoeden en opgroeien - door en 

voor ouders, verzorgers en kinderen. Het 

thema is dit jaar ‘Word Spelenderwijs’.

Tweede�leven�voor�lokaal�hout
Gekapte bomen uit Kennemerland krijgen 

sinds kort een tweede leven. Stichting 

Stadshout Kennemerland vindt het zonde 

als kwalitatief goed stamhout wordt 

verbrand door de bio-industrie of in de 

haard, terwijl het (eerst) nog een nuttige 

en mooie bestemming kan dienen. Stads-

hout zamelt de gekapte bomen in en ver-

zaagt ze lokaal tot bankje, picknicktafel 

of kaasplank. Stadshout Kennemerland 

betrekt bij haar werkzaamheden zoveel 

mogelijk de diensten van lokale, sociale 

werkvoorzieningen, en wil leerlingen van 

houtbewerkingsopleidingen een stageplek 

bieden. Interesse? 

Kijk op www.stadshout-kennemerland.nl

Kans�en�kracht
Samen voor elkaar biedt Kans en Kracht

betekent ‘goedemorgen’, ‘goedenacht’

betekent steun en toeverlaat,

een medemens die naast je staat,

een helpend handje dat je juist van

hem of haar niet zomaar had verwacht

Ze zeggen wel dat vroeger alles beter was

mensen waren er nog veel meer voor elkaar

maar dat zoiets in deze tijd niet passen kan,

dat blijkt in Haarlem god-zij-dank niet waar

De samenleving is knap lastig, anno nu

je ervaart dat het vaakst als individu

je ziet het ook steeds meer in groepsverband

wie blijft er binnenboord, wie valt over de rand?

Samen voor elkaar biedt Kans en Kracht

betekent ‘goedemorgen’, ‘goedenacht’

betekent steun en toeverlaat,

een medemens die naast je staat,

een helpend handje dat je juist van

hem of haar niet zomaar had verwacht

 ‘Samen zijn’, zong Willeke Alberti al

‘is samen lachen, samen huilen’

samen zijn is één en één is drie

al zit je naast elkaar, er is een evenknie

in Haarlem zijn we er ‘samen voor elkaar’

De wereld krijgt iets killigs en iets grilligers

dat vraagt om buur en buuv en veel vrijwilligers

voor behoud van essentiële menselijke waarden

dat heet dan ‘positieve opwarming der aarde’

Samen voor elkaar biedt Kans en Kracht

betekent ‘goedemorgen’, ‘goedenacht’

betekent steun en�toeverlaat,

een medemens die naast je staat,

een helpend handje dat je juist van

hem of haar niet zomaar had verwacht

Nuel Gieles

www.haarlem.nl/samenvoorelkaar
http://www.stadshout-kennemerland.nl

