
Geachte wethouder van der Hoek en coördinator stadsdeelregie Vriend, beste Jack en Hans,

Op woensdag 21 september jl. waren wij aanwezig op de bespreking van een van de welzijnsorganisaties,
speciaal gericht op Haarlem Centrum, waarvoor uitgenodigd waren organisaties die deel uit maken van het
Platform Minima Organisaties en het Cliënten Belangenbureau voor de klanten. Verder was nog aanwezig
een vertegenwoordiger van een wijkraad uit de binnenstad, de Stadsdeelregisseurs en vertegenwoordigers
van de betreffende welzijnsorganisatie. Helaas waren van de klantenzijde alleen aanwezig de Cliëntenbond
KAM en het InformatieSteunPunt (ISP), mede vanuit het Basishuis, waar ze zijn gehuisvest.
De kern van de bespreking was: de prestatieplannen van de welzijnsorganisatie voor 2012.
Leiddraad was het Collegebesluit : Welzijnsinzet 2012, stichting DOCK en stichting Haarlem Effect
(STZ/WWGZ/2011/114347). Aandachtspunten hierin die onze speciale belangstelling wekten waren:

1. sociale samenhang; en:
2. het leggen van een goede basis voor ontwikkeling en maatschappelijke en sociale participatie;

Wij vinden dat dit goed aansluit bij de bedoeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die als
hoofdpunten voor de burger heeft: Participatie en Preventie.
De bedoeling is dat er gewerkt wordt aan de uitwerking van innovatie in het sociaal domein, waarbij hierbij
verwacht wordt: “vanuit de inzet van de bewoners, het stimuleren in hun eigen kracht en het faciliteren van
hun zelfredzaamheid, met als basisinfrastructuur voor ondersteuning van actieve burgers”.

Uit de discussie binnen deze bijeenkomst kregen wij de indruk dat de opzet van de welzijnsorganisatie, veel
meer betrekking had op het stimuleren van welzijn via cursussen e.d.. dan dat er meer gewerkt wordt in de
richting van sociale contacten/welzijn in de directe woonomgeving. Jammer was dat andere
ontmoetingsplaatsen zoals o.a. Zorgcentra, Brede School, Wijksteunpunten, Zelforganisaties, Netwerk
Vrijwilligershulp etc. minder in beeld kwamen, waarbij onze lof overigens uitgaat naar de
huis/buurtkamerprojecten en de ondersteuning van het Diaconessenplein-werkgroepje.

Om het doel van het collegebesluit beter te kunnen realiseren denken wij dat een opbouwwerker dit beter
kan doen dan een welzijnswerker. Tevens dat het wijkcentrum veel meer een verzamelplek moet worden
van genoemde actieve burgers, waardoor dit centrum veel meer het systeem wordt van een duiventil waarin
alle rassen, kleuren en standen elkaar kunnen vinden en in het opbouwwerk kunnen versterken. Volgens
ons zijn “Cursussen”, “Bewegen” en “Creatief” geen primaire taken waarvan veel mensen gebruik maken die
niet in de rafelranden van samenleving toeven. Deze mensen kunnen ook gebruik maken van andere
instanties, zoals volksuniversiteit, fitnesscentra etc. (bij onvoldoende draagkracht vanuit de bijzondere
bijstand)

Ons viel op dat er bij de opzet van het werk weinig rekening is gehouden met het voorwaardenscheppende
(gebouwen en personeel) en het uitvoerende deel (de actieve burgers). O.i. moeten de financiële
mogelijkheden veel meer gaan naar het uitvoerende deel.
Ook ontbrak er vooralsnog een duidelijk marktonderzoek, waardoor er meer inzicht komt in de Vraag
uitgaande van Hof 2.0; iets wat mogelijk wel gedaan is voor de Haarlemse “Aandachtwijken”, uitgaande van
de Zorgzame Sociale Samenleving.

Met de komende veranderingen in het sociale stelsel, o.a. in WSW-verband, de Wet Werken naar
Vermogen, Bejegening en Dagopvang, wordt de buurt steeds belangrijker. Dit wordt o.a. reeds gerealiseerd
in het Wijkcentrum Alleman te Amstelveen, waar Verstandelijk beperkte mensen een verzamelpunt hebben
om van daaruit in de wijk te kunnen werken en in Hoorn Kersenboogerd. Bij de laatste is er maandelijks een
groot buurtoverleg met agenda, goede verslaglegging, met publicatie ervan in de wijkkrant. Hierbij zijn o.a.
aanwezig de wijkregisseur, de wijkagent en iemand van de woningbouwvereniging. Hierbij is er nog een
driemaandelijkse maaltijd-dialoog, waar vrijwilligers de maaltijd bereiden, en na afloop een actueel thema
besproken wordt. De eerstvolgende bijeenkomst is op 28 september a.s. tussen 18.00 en 20.30 uur, met als
thema: De Wijk van Nu. De maaltijd wordt gehouden in Wijkcentrum Kersenboogerd.

Tenslotte ging de aandacht uit naar het aanbod vanuit de Cliëntenbond: Foto Expositie: “Anders zijn is niet
gek” die gericht is op stigmatisering.

Hartelijk dank voor uw aandacht,

Met vriendelijke groet,

Ton de Vries, Cliëntenbond KAM Martien Luijcks, InformatieSteunPunt

CC aan Commissie Samenleving


