Maatschappelijke Agenda Katwijk
Opdracht Ontmoeting in de wijk 2023 (professionele partij)
Inleiding
De Maatschappelijke Agenda
Katwijk

We willen dat iedereen in Katwijk - voor zover dat mogelijk is - mee kan
doen in de samenleving. Daarom willen we dat de gemeente, inwoners,
ondernemers, maatschappelijke partners en instellingen voor elkaar
klaarstaan en de handen ineenslaan. In de Maatschappelijke Agenda
(MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wát er precies nodig is
aan zorg, werk, meedoen, opgroeien en ontwikkelen.
Vijf belangrijke punten:
-Sociale veiligheid: inwoners van Katwijk leven in een veilige omgeving
-Gezondheid: inwoners van Katwijk zijn gezond en hebben een gezonde
levensstijl
-Zorg en Ondersteuning: inwoners die hulp nodig hebben, merken dat
ze een hogere kwaliteit van leven hebben en zelf de regie krijgen over
hun leven
-Opgroeien en ontwikkelen: in Katwijk krijgen kinderen en jongeren
optimale kansen
-Meedoen: inwoners van Katwijk doen mee en dragen hun steentje bij
aan de maatschappij

Hoofdopgave

Met de Maatschappelijke Agenda (MAG) werken we op een nieuwe
manier: eerst stellen we doelen, vervolgens kijken we naar de
resultaten. Aan de hand van die resultaten passen we de activiteiten
aan. Ook een belangrijk punt: samenwerken. Organisaties,
verenigingen, ondernemers en burgers nemen zelf de regie en
bedenken oplossingen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen mee
kan doen. Hiervoor is het nodig dat gemeente, inwoners, ondernemers
en maatschappelijke partners voor elkaar klaar staan.
Opgave Meedoen - Inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij
aan de maatschappij
Meedoen heeft verschillende kanten. We willen graag dat mensen
basisvaardigheden (o.a. lezen, schrijven) beheersen, werk hebben,
genoeg inkomen hebben en zichzelf ontwikkelen door mee te doen aan
activiteiten in de vrije tijd. Meedoen gaat ook over hoe we met elkaar
omgaan en dat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen kan blíjven
meedoen. We willen dat Katwijk openstaat voor al haar inwoners en dat
iedereen zich geaccepteerd voelt.

Waarom deze opdracht?
Maatschappelijk doel opdracht

Katwijk streeft naar een sociaal leefklimaat waar bewoners zelfredzaam
zijn, zich kunnen ontplooien en waar men zich inzet voor hun omgeving.
De sociale gemeenschappen binnen de verschillende kernen vormen
een sterke basis waarop de Katwijkse samenleving is gebouwd
Meedoen aan de samenleving betekent ook dat we streven naar een
samenleving waarin mensen zich niet eenzaam hoeven te voelen, zich
niet buitengesloten voelen vanwege fysieke of psycho-sociale factoren
en waar iedereen trots is op wie hij/zij is of wil zijn.
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Ontmoeting en contact met anderen is hierbij de sleutel. Initiatieven die
in de samenleving ontstaan om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan
doen, worden van harte gestimuleerd en ondersteund.
Het is belangrijk dat de behoefte aan ontmoeting vanuit de vraag in de
wijk vormgegeven wordt.

Achtergrondinformatie
Algemene achtergrondinformatie
gemeente Katwijk

Toekomstige ontwikkelingen

Katwijk kent veel ontmoetings(mogelijkheden) en (vrijwilligers)
organisaties (sport, zorg en welzijn) die verschillende vormen van
ontmoeting organiseren in de verschillende wijken. In de Hoornes is het
thema ontmoeting in de wijk de afgelopen periode duurzaam tot leven
gebracht; er is een Hoornesgroep (community) ontstaan die de door de
wijk aangegeven wenselijke initiatieven ondersteunt en uitvoert.
Het is de bedoeling dat de komende jaren ontmoeten in de wijk ook in
de andere wijken duurzaam tot leven gebracht wordt. Dit met
gebruikmaking van de methode communitybuilding. Hierbij worden
nadrukkelijk rondom thema’s steungroepen gebouwd (community’s).
Binnen de steungroepen zijn diverse partners en inwoners met elkaar
verbonden.

Gewenste situatie
Inhoud van de opdracht

Een voor meerdere doelgroepen passend aanbod aan
ontmoetingsmogelijkheden afgestemd op de vraag in de verschillende
wijken. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de verbinder,
facilitator en aanjager is van ontmoeting in de wijk; een spin in het web
tussen inwoners, maatschappelijk voorveld en gemeentelijke toegang.
De partijen die ontmoeting bieden zijn van elkaar op de hoogte , werken
samen (bv door een –gedeeltelijk- gezamenlijk programmering ) en
kunnen de wijkbewoners wijzen op andere mogelijkheden die er in de
wijk zijn. De opdrachtnemer geeft aan hoe het wijkgerichte werk vorm
krijgt en wordt uitgevoerd. Het is van belang dat in alle dorpskernen
voldoende aanbod is, dat kan bijvoorbeeld zijn dat iedere dorpskern een
huis van de wijk heeft of dat er dusdanig wordt samengewerkt met
andere organisaties in de wijk dat ontmoeting vanzelfsprekend is.
Het is van belang dat de opdrachtnemer wijkgericht werkt: dat wil
zeggen dat ze hun inzet per wijk inrichten en dus ook per wijk hun inzet
aanpassen op de lokale behoeftes en problemen, daarbij gebruik
makend van data op wijkniveau. Ook is het van belang dat de
opdrachtnemer per wijk samenwerkt met relevante partners, zoals
Dunavie, wijkverenigingen, jeugd – en jongerenverenigingen,
ouderenbonden etc. Daar waar activiteiten voor bepaalde groepen niet
tot stand komt vanuit de vrijwilligersorganisaties, springt de
opdrachtnemer in en zorgt voor aanbod voor deze groepen. De
opdrachtnemer zorgt er voor dat er geen dubbel aanbod is met
vrijwilligersorganisaties. Zij ondersteunt wel de vrijwilligersorganisaties.
Mensen met een beperking en/of sociaal psychische problematiek /GGZ
achtergrond kunnen net als andere wijkbewoners en met andere
wijkbewoners terecht bij de ontmoetingsmogelijkheden in de wijk.
De toegang (wijkteam) heeft een signalerende functie en kan vanuit
deze signalerende functie (eenzaamheid, etc) inwoners verwijzen naar
de mogelijkheden in de wijk en/of aangeven dat er vanuit hun klanten
behoefte is aan “nieuwe vormen” van ontmoeting. Dit geldt overigens
voor alle wijkwerkers.
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Doelgroep

Inwoners van Katwijk in het algemeen; kwetsbare inwoners in het
bijzonder.

Wat willen we bereiken:
effecten, resultaten

•
•

Evt.
aandachtspunten/vraagstukken
per thema of wijk/buurt
Bijbehorende effectindicatoren

ontmoeting bevorderen ter voorkoming van eenzaamheid
ontmoeting om de sociale interactie in de wijken te versterken (we
willen graag dat de mensen met elkaar in de wijken met contact
komen)
• ontmoeting tussen verschillende culturen bevorderen
• aansluiting van de wijk met de verschillende doelgroepen die er
wonen (doelgroepen integreren) .
• bevorderen van de zelfredzaamheid
• kunst en cultuur inzetten t.b.v. als methode om te verbinden en te
ontmoeten
De behoefte/vraag naar ontmoeting in de wijk verschilt en zal dus ook
per wijk verschillend ingevuld worden. Zoals gezegd is het van belang
dat de opdrachtnemer wijkgericht (samen)werkt en per wijk maatwerk
levert.
Wij verwachten dat opdrachtnemer in het plan van aanpak beschrijft
'hoe' het project en/of de activiteiten bijdragen aan de beoogde
maatschappelijke effecten. Ook wordt in dat plan van aanpak
beschreven aan welke doelen, zoals deze zijn beschreven in het
Databoek Maatschappelijke Agenda 2021-2023 een bijdrage wordt
geleverd. Gedurende de looptijd van het plan van aanpak gaan wij
hierover in gesprek met de opdrachtnemer. Het databoek is in februari
2022 geactualiseerd en is te vinden op www.detoekomstvankatwijk.nl ,
specifiek hier: Voortgangsrapportage_MAG__versie_college_1_maart_2022__2814929___4.0_.Pdf
(detoekomstvankatwijk.nl)

Beoordeling aanvraag
Beoordelingscriteria

Op het beoordelingsformulier in de beoordelingsleidraad staan de
criteria waarop uw aanvraag wordt beoordeeld en hoeveel punten u
hiervoor kunt krijgen.

Kaders
Landelijk
Gemeentelijk
Budgettair
Doorlooptijd
Aantal opdrachtnemers

Wmo 2015, VWS Een tegen Eenzaamheid
Maatschappelijke Agenda (MAG)
Professioneel aanbod: € 559.194
Professioneel aanbod: 1 jaar (2023)
Professioneel aanbod: één opdrachtnemer
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