
Aan de Commissie Samenleving gemeente Haarlem 16 januari 2014.

Thema: Burgerinitiatieven en samenwerking met beroepsorganisaties

Geachte commissieleden,

Op 3 oktober 2013, sprak ik bij u in, aangaande de Basisinfrastructuur. Op 31 oktober 2013 stelde ik
bij u aan de orde: Verdere dialoog en mogelijke overeenstemming met de basisorganisaties.

Vandaag stel ik aan de orde: de samenwerking tussen beroeps- en vrijwillige klantenorganisaties en
het verder concretiseren van de taken en verantwoordelijkheden, gericht op de transitie.

Zoals bekend fucntioneren er zeker in Haarlem 3 overleggen tussen beroeps- en
vrijwilligersorganisaties; t.w.

1. De werktafel , gecoördineerd door Dock en Haarlem Effect
2. Platform Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland, gecoördineerd door het Netwerk

Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland (www.vrijwilligershulp.nl)
3. Werkgroep Minima, gecoördineerd door Kontext.

Het InformatieSteunPunt (ISP) neemt aan genoemde overleggen deel, mede omdat het ISP het
belang van overleg/samenwerking tussen zelfstandige beroeps- en vrijwilligersorganisaties, vanaf
haar oprichting 20 jaar terug, altijd heeft nagestreefd binnen de mogelijkheden tot heden en als het
kan ook daarna.

Tijdens de laatste bijeenkomsten hiervan is dit, in het kader van de transitie en burgerinitiatieven,
ook aan de orde geweest. De indruk was dat veel beroepsorganisaties “van alle markten thuis zijn”’,
waardoor er minder gericht c.q. aanvullend gericht gewerkt kan worden.

Ik breng dit onder uw aandacht omdat de tijd voor de reorganisatie dringt, en dit voor 2015 geregeld
moet zijn. De gemeente Haarlem (B&W) haakt hierop aan in haar schrijven d.d. 17 december 2013
aan de Participatieraad Haarlem onder punt 1: “onze reactie op uw advies betreffende het
Beleidskader decentralisatie AWBZ”

Het ISP heeft grote zorgen of de “handvatten” voor de transitie in 2014 al duidelijk worden. Wellicht
kan de subsidiedialoog, waarvoor diverse beroeps- en vrijwilligersorganisaties voor 28 februari info
dienen in te leveren bij de gemeente Haarlem, hiertoe een aanzet leveren. De vraag is hierbij, of uw
Commissie Samenleving ook een verantwoordelijkheid hierbij heeft, of dat het  vaststellen van
verordeningen voldoende is.

Vanuit de komende gemeenteraadsverkiezingen een goed discussiepunt

Met dank voor uw aandacht, en mogelijke medewerking,

Ton de Vries, voorzitter InformatieSteunPunt in de 1e lijn ggz –ISP-

CC: Werktafel, Dock en Haarlem Effect,  Netwerk Vrijwilligerhulp ZK en Werkgroep Minima;
Platform Minima Organisaties en Participatieraad Haarlem.



Voor de luisterzitting van de gemeente Haarlem, 13 februari 2014  

 

Geachte luisterende mensen, 

Op 16 januari 2014 heb ik mogen inspreken bij de commissie Samenleving van uw gemeente. Het 

onderwerp was toen: de samenwerking tussen beroeps- en vrijwillige klantenorganisaties en het 

verder concretiseren van taken en verantwooordelijkheden, gericht op de transitie. 

Vandaag vul ik dit aan met de termen: zorg op maat, vraaggestuurde zorg, de kracht van het zelfdoen 

en kosten en baten; dit in het kader van: sociaal domein, participatie en bezuiniging.  

Op woensdag 30 januari 2014 was er het stadsgesprek over resultaat digipanel, 

takendiscussie/bezuinigingen. 

In 2014 maar zeker in 2015 zijn en komen er grote en ingrijpende veranderingen in ons sociale stelsel 

naar de gemeente, zoals de nieuwe WMO, en de veranderingen in de AWBZ.  

De inhoud van mijn betoog is nu gericht op de aandacht voor het doelmatig overleggen met 

cliëntenorganisaties (zoals het ISP) vanuit de kracht van het zelfdoen. Dit op het gebied van Hulp bij 

Huishouden en Thuiszorg. Het ISP is hier al voor in het gesprek met  Home Instead en Thuiszorg 

InHolland. Helaas wordt er nog dikwijls onnodige diensten aangeboden en betutteld. 

Wij schreven hierover o.a. reeds aan Wethouder Jur Botter . 

Wanneer hier meer aandacht en gericht werk aan wordt gegeven, ontwikkelt zich meer zorg op 

maat, vraaggestuurde zorg  en de kracht van het zelfdoen, met als resultaat minder kosten en meer 

baten.  

Ton de Vries, voorzitter ISP 

 

P.S. bij het afscheid van de huidige gemeenteraad wil ik vooral de commissie samenleving danken 

voor hun vooruitziende werk. 
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