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INLEIDING 

Haarlem Effect in 2022 

Haarlem Effect is een brede welzijnsorganisatie, actief in wijk en buurt. Met elkaar zorgen we ervoor dat inwoners van Haarlem en omgeving van jong tot oud de 

kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. Van 0 tot 100+ jaar. Van zelfredzaam tot kwetsbaar. In sterke wijken waar men naar elkaar om kijkt, van 

Bloemendaal tot Schalkwijk.   

Dit doen we vanuit een aantal stevige uitgangspunten. We zijn gastvrij: iedereen doet ertoe en is welkom om mee te doen, de drempel is laag zodat je makkelijk je 

weg kunt vinden naar ons. We staan midden in de samenleving: we voelen aan wat er gaande is in wijken en buurten en we spelen daar zichtbaar en met een 

helder aanbod op in. En we doen het samen: Haarlem Effect staat als betrouwbare en professionele partner steeds in verbinding met inwoners, initiatieven en 

andere organisaties, want alleen samen kom je verder. 

Haarlem Effect is een stichting met ruim 110 betaalde medewerkers en honderden actieve vrijwilligers. Zij zijn actief binnen 7 inhoudelijke thema’s in de brede 
sociale basis van Haarlem en ondersteunen duizenden deelnemers aan de activiteiten. In 2022 bedraagt de begrote omzet afgerond 6 miljoen, waarvan het 

grootste gedeelte wordt gefinancierd uit gemeentelijke subsidies. Sinds 2021 voeren we onze hoofdopdracht uit in strategisch partnerschap met DOCK.  

In dit jaarplan schetsen we de algemene ontwikkelingen waar Haarlem Effect rekening mee dient te houden en de doelen en prioriteiten die wij daarin stellen dit 

jaar. Een aantal speerpunten loopt door vanuit vorig jaar, andere zijn er voor dit jaar bij gekomen.  

Algemene ontwikkelingen 

De (post-) coronasamenleving presenteert ons met een aantal complexe maatschappelijke vraagstukken rond een toekomstbestendige organisatie van zorg en 

ondersteuning, huisvesting en gebiedsplanning, schulden en armoede, gezonde levensstijl, mentale weerbaarheid jongeren, toenemende scheidslijnen in de 

samenleving, zeggenschap en burgerschap, en natuurlijk rond duurzaamheid. Voor sociaal-werkorganisaties als Haarlem Effect, is het de kunst om met de 

laagdrempelige ondersteuning aan inwoners en initiatieven ook bij te dragen aan de oplossing van deze vraagstukken. Dat kan alleen in samenspraak en in 

samenwerking met inwoners zelf en met een heleboel partnerorganisaties. Het werken in netwerkverband wordt daarin steeds belangrijker.  

In 2022 doen we dat als laatste jaar in de huidige opdracht voor de Sociale Basis, in samenwerking met onze strategisch partner DOCK.  

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het zorgen wij er voor dat de nieuwe raadsleden en nieuwe colleges ons leren kennen en onze meerwaarde zien? Hoe 

zorgen we dat we ons verhaal vernieuwen en beter aansluiten bij het elan van opkomende burgerinitiatieven, of commerciële nieuwkomers in onze markt? Hoe 

zorgen we dat we ondernemender gaan denken en minder afhankelijk zijn van uitsluitend subsidie-inkomsten? Verder wordt samenwerking met andere partijen in 

netwerkverbanden steeds belangrijker. 

 



Aanbesteding 

De meest zwaarwegende ontwikkeling van 2022 is de ontknoping van de aanbesteding Gewoon in de Wijk, die in 2021 is gestart. Halverwege mei wordt duidelijk 

welke rol Haarlem Effect kan gaan spelen in de komende negen jaar. Wanneer het samenwerkingsverband, waarmee Haarlem Effect heeft ingeschreven, de 

gunning van de opdracht krijgt, zal de tweede helft van het jaar in het teken staan om de organisatie en de medewerkers daarop voor te bereiden. Wanneer het 

andere samenwerkingsverband de gunning krijgt, zal de focus liggen op het zo goed mogelijk een plek geven van mensen en activiteiten binnen de constructie die 

zij voor ogen hebben. Insteek is om hoe dan ook zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst, welk scenario het ook wordt. In elk geval zal de organisatie op 

een aantal punten verder moeten professionaliseren.   

Deze drie organisatie brede focuspunten zullen we daarvoor gebruiken in 2022.:  

1. Impactvol werken 

Wat is de bedoeling van ons werk nu, maar vooral ook in de toekomst? Waarom doen we de dingen die we doen en waarom zetten we juist deze methodieken of 

werkwijzen in? Hoe zorgen we er voor dat we voor alle werksoorten - van peuterwerk tot waardevol werk, van wijkgericht werken tot het beheer van onze locaties 

- deze vragen goed kunnen beantwoorden? En hoe zorgen we er voor dat we samen de impact van ons werk voor de inwoners van de stad kunnen vergroten op al 

deze terreinen? Alle teams binnen Haarlem Effect zullen aan de slag moeten gaan met deze vrage,n om zo van betekenis te zijn voor de toekomstige opdracht van 

Gewoon in de Wijk. 

2. Toekomstgerichte leiderschaps- en organisatieontwikkeling 

Om klaar te zijn voor de toekomst startten we in 2021 een leiderschaps- en organisatieontwikkelingstraject. (LOO). Dit houdt in dat we de organisatie gaan 

herinrichten in teams rond de opdracht Gewoon in de Wijk. We gebruiken samensturing als leidend principe. De teams krijgen allemaal een teamcoach. We zetten 

in op een betere verdeling van taken, rollen en bevoegdheden in de hele organisatie. En we zorgen voor meer eigenaarschap bij de medewerkers op hun bijdrage 

aan de interne organisatie en de opdracht Gewoon in de wijk. 

3. Stimuleren van vrijwillige inzet 

Als laatste besteden we extra aandacht aan de rol van de vrijwilliger in de organisatie; de rol van vrijwilligers wordt in het toekomstige verhaal van Gewoon in de 

Wijk steeds belangrijker.  In 2022 verbeteren we zowel ons eigen vrijwilligersbeleid als de implementatie daarvan in de organisatie. En we kijken naar manieren om, 

via het opbouwwerk en onze rol in de wijk, vrijwillige inzet tussen inwoners onderling nog meer te ondersteunen.  



SPEERPUNTEN PER THEMA  

In onderstaand schema zijn de speerpunten per thema en werksoort weergegeven en wanneer zij worden uitgevoerd of gereed moeten zijn; ook de risico’s en 
knelpunten per werksoort zijn aangegeven. Daarnaast is een aantal meer uitgewerkte doelstellingen voor de verbetering van de bedrijfsvoering opgenomen. De 

speerpunten worden geoperationaliseerd in thema en teamplannen. 

thema Werksoort/activiteitensoort Speerpunten 2021 Risico’s en knelpunten 

1. opvoeden en 

opgroeien 

  

Peuterwerk 

• Komen tot een financieel dekkend plan voor de komende jaren in 

samenwerking Hero/ gemeente 

• Verbeteren buitenruimten diverse locaties  

• Strategie: positionering t.o. gratis kinderopvang  

 

Inzet NPO-gelden; toewijzing positief/negatief  

Doelgroep- verloop naar kinderdagverblijf  

Kinder- en Jongerenwerk/ 

KinderUniversiteit  

• Uitbouw samenwerking netwerk ter voorbereiding van de 

aanbesteding 

• Inzetten op de preventieve rol en versterken samenwerking met 

onderwijs, CJG en zorg 

• Meerjarig Toekomstplan KinderUniversiteit (Q2) 

 

Opvoedondersteuning 

• Beter inzicht in de specifieke meerwaarde van opvoedondersteuning 

in aansluiting van de doelen van de sociale basis in de brede 

jeugdketen en binnen Haarlem Effect (Q2) 

Inzetbaarheid personeel/expertise vanwege langdurig 

ziekte medewerker 

2. ontmoeten  

Welzijn als informele 

laagdrempelige 

ondersteuning naast zorg 

• Investeren in relaties met toeleiders: brugfunctie versterken, 

drempels verlagen, vindbaarheid van oplossingen in de sociale basis  

• Aanhaken bij nieuwe werkwijze regie en begeleiding in de wijk (Q1-

2) 

• Tools als: Welzijn op Recept en Sociale benadering dementie 

uitbouwen (met extra fondsen) (Q2-3) 

Fondsen werven voor innovatieve projecten, of tot 

gedeelde financiering met zorgpartners komen 

Haalbaarheid nieuwe route regie en begeleiding in de 

wijk: hoge verwachting bij gemeente 

Versterken van sociale 

aansluiting 

• Overdragen van activiteiten die niet meer bij onze nieuwe rol passen 

(Q2-3) 

• Ontwikkelen van heldere programmeringslijnen: herkenbaarheid van 

activiteiten voor toeleiders en deelnemers (Q4) 

• Vergroten bereik(Q4) 

• Wijkplaats verder uitbouwen/ Herdefinitie Wijkplaats (Q2) 

• Inzet Ervaringsdeskundigen in de wijk (Q2-3) 

 

Laagdrempelige 

ontmoetingsplekken 

• Wijkcentra ombouwen naar Huizen van de Wijk met meer ruimte 

voor opbouwwerk (buiten naar binnen werken, buurtinitiatief en een 

heldere programmering voor jong en oud) (Q2-3) 

Rendabiliteit van locaties, (wanneer gaan we huur 

vragen, wat doen we met langdurige 

inkomstenderving vanuit Corona) 



• Onderscheid rollen beheer en programmering goed omschreven 

(Q1) 

• Werven van extra (weerbare) vrijwilligers/stagiaires (Q4) 

Verwachtingen bij de gemeente en partners over 

onze rol: faciliteren van andere initiatieven kan niet 

altijd gratis 

3. opbouwwerk 

en vrijwillige 

inzet 

Opbouwwerk als aanjager 

van collectiviseren en 

ondersteuner van 

initiatieven 

• Sociaal Cultureel Werk ombuigen naar opbouwwerk, van buiten naar 

binnen werken (in relatie tot wijkcentra/Huizen vd Wijk). (Q2) 

• Aandacht voor informele netwerken/collectiviseren in wijk en buurt, 

op zoek naar balans tussen het ondersteunen kwetsbaren en 

strategisch innoveren (Q4) 

Op wat voor manier wil je zichtbaar zijn? Grote 

zichtbaarheid, kleine impact op echt kwetsbaren of 

kleine stapjes, minder zichtbaar 

Inzetbaarheid personeel en volle takenpakket van 

coördinatoren 

Versterken van informele 

buurt- en wijknetwerken 

• Burennetwerk aan straten koppelen en aan BUUV koppelen en 

samenvoegen met  Lief en Leed-straten (Q2) 

Burencoördinatoren Burennetwerk vallen weg 

Begeleiding vrijwillige inzet 

• Komen tot een betere implementatie van gezamenlijk 

vrijwilligersbeleid. Niet alleen per locatie maar organisatiebreed. 

(Q4) 

Vrijwilligersbeleid niet goed ingebed in 

administratieve systemen en vaststellen duidelijk 

beleid (o.a. vastleggen gegevens en aanvraag VOG’s) 

Bijdrage aan BUUV 
• Integreren aanpak BUUV in reguliere opbouwwerk. (Q3) 

• Versterken partnership met VWC en andere partners (Q2) 

Continuering bijdrage vanuit HE en DOCK na 

halverwege 2021 wanneer de financiering stopt 

Bijdrage aan sociale 

Wijkteams 

• Versterken regie en begeleiding in de wijk, onze rol pakken bij 

implementeren nieuwe werkwijze van gemeente (Q2) 

• Regiegroep driehoek, wijkprogrammering inbrengen,.( Q1)  

• Sturing collectivisering SWT samen met Dock( Q1-2)  

 

4. praktische 

ondersteuning 
Praktische ondersteuning 

• Heldere toekomstvisie voor ZoefZoef: inzet op volledige dekking stad 

en ontwikkeling en mogelijkheden financiering i.s.m. DOCK 

• Financiering vanuit Wmo- budgetten voor 2022 en verder 

onderzoeken als optie voor ZoefZoef 

• Samenwerking met zorgpartijen bewerkstellingen 

• Tafeltje Dekje: bij voortzetting krimp stoppen eind van het jaar. 

/Organisatie- en promotieplan ontwikkelen 

• Beide projecten integreren in de brede pallet van Haarlem Effect en 

meer samenwerking met zorgpartijen en toekomst Gewoon in de 

Wijk. 

Kennis over implementatie ICT applicatie vervoer en 

maaltijdbezorging ontbreekt binnen bedrijfsbureau.  

Draagvlak binnen gemeente voor onze rol in deze 

diensten onduidelijk. 

 

Zie: resultaten onderzoek naar beide projecten 

5. waardevol 

werk 
Arbeidsmatige dagbesteding 

• Continuïteit zorg huidige deelnemers (Q1 

• Uitbreiding Zandvoort is gestart. (Q2) 

• Exploitatie Broederhuis dekkend krijgen (Q2-3) 

• Event voorbereiding overname Werkdag Gemeente Haarlem (Q2-3) 

Voldoende medewerkers in relatie tot financiering, 

aantal deelnemers en locaties.  



• Versterken positie werkwijze Ecosol binnen de keten van de sociale 

basis en Gewoon in de Wijk (Q4) 

6. strategisch 

partnerschap 
Strategisch partnerschap 

• Goede rapportage met DOCK naar de gemeente over 2021 

• Samenwerking met strategische partners aanbesteding lijntjes met 

andere partijen in de sociale basis kort houden 

• Werken met gebiedsplannen/wijkdoelen 

 

7. Inburgering Statushouders 

• Thuis in Haarlem in 2022 voortzetten, daarna implementatie in 

Gewoon in de Wijk 

• Sleutelpersonen Gezondheid voortzetten in 2022, daarna 

implementatie in Gewoon in de Wijk 

• Introductieprogramma statushouders loopt t/m april. Stopt i.v.m. 

nieuwe Wet Inburgering 

•  

- Kwetsbaarheid team/uitval door ziekte 

- IPS stopt, restsubsidie Zandvoort overdragen 

aan Pluspunt? 

- Nieuwe relatie opbouwen met aanbieders 

i.h.k.v. de nieuwe wet 

 

SPEERPUNTEN BEDRIJFSVOERING 

8. bedrijfsvoering 

Governance en 

leiderschap 

• Leiderschaps- en organisatieontwikkelingtraject afgerond (LOO). Nieuwe teams, 

teamcoaches en samensturing eind Q2 ingeregeld) 

• De rol van de RvT binnen een nieuwe netwerkorganisatie 

 

Communicatie 

• Interne communicatie rond Aanbesteding en LOO  

• Externe communicatie rond Gewoon in de Wijk samen met DOCK en partners 

• Fondsenwerving uitbreiden en strategischer inzetten 

• Werving vrijwilligers 

• Bij gunning: verbetering intranet en website 

 

HRM en kwaliteit 

• MTO (Q2) 

• Aandacht voor werkdruk en werkgeluk in COVID-tijd (Q1) 

• ISO-verbeteringen doorvoeren en op tijd beginnen met herkeuring 

• Methodisch werken deskundigheidsbevordering, o.a. projectmatig werken, 

wijkprogrammering en sociaal beheer locaties (Q3-4) 

• Vrijwilligersbeleid geïmplementeerd in alle teams (Q3-4) 

 

Financiën en 

verslaglegging 

• Inzichtelijke (financiële/HRM/prestatie) rapportages verder doorontwikkelen, o.a. voor de 

nieuwe teams 

• Samenwerking met nieuwe accountant opzetten 

• Verdere optimalisering administratieve processen 

 



Facilitair en ICT 

• Inkooporganisatie en huurorganisatie verbeteren 

• Langetermijn-investeringsplannen en onderhoudsplannen opstellen 

• Koppeling tussen locatiebeheer en facilitair verbeteren. Zowel intern als extern 

• Optimalisatie digitalisering primaire proces d.m.v. goed applicatiebeheer (Adsyco) 

• Veiligheid en stabiliteit van de ICT-systemen 

. 

 

 


