Inwoners

Wat willen we bereiken?

Over Gewoon in de Wijk
Inwoners

› voelen zich prettig in hun leefomgeving

Alle inwoners
› redden zich in het dagelijks leven
› doen op eigen wijze mee in onze lokale samenleving

Hoe ziet Gewoon in de Wijk eruit?
Een centraal punt
in eigen wijk

Passende
ondersteuning

Individueel &
groepsaanbod

Passende activiteiten
Voor alle inwoners

Formele & informele
ondersteuning

Voor en
door de wijk

Wat willen we behouden?

Continuïteit van
ondersteuning aan
inwoners

Opgebouwde
netwerken in de
stad & wijken

Huidige kennis van
de wijken & haar
inwoners

Samenwerking tussen
gemeente (ambtenaren)
en professionals
in de wijk

Wat wordt er anders?
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Veel stedelijk
aanbod
(op afstand)

Doolhof van al
het aanbod in
de stad

Veel logge &
vertraagde inzet
voor inwoners

Al het aanbod
wijkgericht
(dichtbij)

1 duidelijke
voordeur voor
al het aanbod
wijkgericht

Alle inzet
wendbaar & snel
voor inwoners

Drempels &
toegangseisen

Laagdrempelig &
toegankelijk

Inwoners

Over Gewoon in de Wijk
Inwoners

De gemeente Haarlem wil dat alle
inwoners zich prettig voelen, redzaam
zijn en kunnen meedoen in hun eigen
leefomgeving. Maar soms lukt dat (even)
niet meer. Voor deze Haarlemmers zijn
individuele of gezamenlijke activiteiten
en ondersteuning beschikbaar in de eigen
leefomgeving.

Wat is Gewoon in de Wijk?
Gewoon in de Wijk is een aanpak waarbij inwoners van
Haarlem, laagdrempelig en passend, ondersteuning
kunnen vinden en activiteiten kunnen doen die
bijdragen aan hun welzijn of de leefbaarheid van de
wijk.

Waarom in de wijk?
Net als dat ieder mens uniek is, is ook elke wijk
anders. Iedere wijk heeft zijn eigen dynamiek,
cultuur, mogelijkheden en uitdagingen. Dit
betekent dat in elke wijk behoefte is aan andere
activiteiten en ondersteuning. Door oog te hebben
voor elkaar en aan te sluiten op de verschillende
behoeften en mogelijkheden van inwoners, zorgen
we samen dat problemen worden voorkomen. En
ontstaan, waar nodig, oplossingen die:
• Echt bij mensen passen;
• De leefbaarheid in de wijken vergroot;
• De ondersteuning toekomstbestendig maakt.
De oplossing voor de een kan zo ook een bijdrage
zijn aan de ander. Zo zorgen we dat we samen
prettig samenleven.
Hoe ziet Gewoon in de Wijk eruit voor inwoners?
Iedere wijk heeft een centraal punt voor zijn
inwoners. Inwoners kunnen in hun eigen wijk
passende ondersteuning en activiteiten vinden.
Dat kan zowel voor een individuele inwoner als
voor een groep inwoners. In de wijken wordt voor
en door de wijk gewerkt om dit te realiseren. Dit
is een actieve samenwerking van formele en
informele ondersteuning in de wijk.
Wat willen we behouden?
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De afgelopen jaren hebben we goede
ontwikkelingen doorgemaakt. We zorgen dat we
behouden wat we belangrijk vinden. Voorop staat
continuïteit van ondersteuning aan inwoners,
ondanks wijzigingen in de aanpak. Hiervoor
zijn de opgebouwde formele en informele
netwerken in de stad en wijk nodig. Bestaande
kennis van Haarlemse wijken en haar inwoners
is essentieel voor het succes van Gewoon in de
Wijk. We hechten ook veel waarde aan de nauwe
samenwerking tussen gemeenteambtenaren en
professionals in de wijk die zorgt dat inwoners
passende ondersteuning krijgen.
Wat wordt er anders?
Door Gewoon in de Wijk worden een aantal
dingen anders voor inwoners. We gaan van veel
stedelijk aanbod naar aanbod specifiek gericht
op een wijk. Er komt één voordeur in de wijk waar
inwoners terechtkunnen, in plaats van het huidige
doolhof van aanbod in de stad. De inzet van
aanbod wordt snel en wendbaar gericht op de
vraag van de inwoners, in plaats van de huidige,
vaak logge en vertraagde, inzet. Er zijn minder
drempels of toegangseisen voor het aanbod,
zoals dit nu vaak wordt ervaren.
Hoe willen we dit bereiken?
De aanpak Gewoon in de Wijk begint met een
aanbestedingsprocedure waarbij de gemeente
in gesprek met zorg- en welzijnsaanbieders
tot een nieuwe opdracht met bijbehorende
samenwerkingsafspraken komt. Dit omdat de
huidige subsidies en contracten aflopen. Een
nieuw te vormen samenwerkingsverband van
organisaties, die alle kennis en kunde in huis
heeft, zorgt voor de uitvoering van de gezamenlijk
ontwikkelde opdracht. Hierbij is het aansluiten bij
wat in onze gemeente is opgebouwd essentieel.
Meer weten over de aanbesteding? Klik hier.
Wat is de planning?
Het aanbestedingstraject van Gewoon in de
Wijk loopt van april 2021 tot en met mei 2022.
De implementatie begint hierna. Bekijk voor
de planning ook de factsheet 'Het pad van de
aanbesteding'.

haarlem.nl/gewoon-in-de-wijk/

