Format ontwikkelperspectief wijk- en buurtcentra Alkmaar
Waarom dit format
Dit format is een hulpmiddel om aan de hand van een paar vragen helder te krijgen wat de huidige situatie van de
organisatie is en hoe de organisatie op eigen niveau wil en kan doorontwikkelen.
Tijdens gesprekken in april/mei lopen we de punten uit het format na. Indien mogelijk vult de organisatie het
format vooraf in. Het volledig ingevulde format wordt bijgevoegd bij de subsidieaanvraag voor 2021. Dit mag kort en
krachtig. Tijdens tweejaarlijks gesprek lopen we de vragen langs.
Minimaal eens per jaar presenteren we (een deel) van de ontwikkelperspectieven aan de Wethouder. Om hem mee
te nemen in wat de wijk- en buurtcentra betekenen voor Alkmaar en hierover in gesprek te gaan.
Onderstaande format hangt ook samen met de speerpunten vanuit het voorzittersoverleg en de nadere
subsidieregels voor wijk- en buurtcentra.
1. Huidige situatie; korte omschrijving van de organisatie
- Wat maakt jullie organisatie uniek? Wat kenmerkt jullie?
- Wat betekenen jullie op dit moment voor de wijk? Wat is jullie maatschappelijke functie?
- Op wie richten jullie je vooral?
- Op welke specifieke onderwerpen/projecten richten jullie je. Zoals clientondersteuning, aanpak tegen
eenzaamheid, Alkmaar Dementievriendelijk, dagbesteding…?
- Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen en bedreigingen?
- Wat is de financiële positie?
2. Ambitie; waar willen jullie over 2 tot 3 jaar staan? Wat wil je betekenen voor de wijk?
- Welke rol willen jullie spelen in en voor de wijk?
- Welke rol willen jullie spelen als partner in het sociaal domein. (binnen de wmo, jeugd, participatietrajecten,
clientondersteuning etc.)
- Willen jullie je op bepaalde functies/doelgroepen/projecten doorontwikkelen?
- Wat willen jullie vernieuwen, uitbreiden of juist loslaten?
- Wat is nodig om de ambitie te realiseren? Wat is jullie strategie? Samenwerking, koerswijziging, financiën
etc.
3. Interne organisatie en bedrijfsvoering;
Wat zijn kansen en bedreigingen voor de komende 2 tot 3 jaar. Waaronder op het gebied van:
- Huisvesting
- Stabiliteit van het bestuur
- Samenwerking/samenvoegen met andere besturen
- Personele inzet
- Inzet vrijwilligers
- Inkomsten en uitgaven
4. Doelmatigheid subsidie
Gemeentebreed worden de huidige subsidies kritisch bekeken op doelmatigheid; wat is de effectiviteit van
gesubsidieerde activiteiten en in hoeverre sluiten de activiteiten aan bij maatschappelijke opgave van de
gemeente.
Welke mogelijkheden zien jullie om doelmatigheid van het wijk- centrum te optimaliseren? En, zien jullie
mogelijkheden voor efficiencywinst?
5. Wat is verder belangrijk m.b.t. de ontwikkeling van de organisatie

