
Handleiding gebruik website Sociale kaart
Haarlemmermeer

Op de website Sociale kaart Haarlemmermeer kunt u terecht voor informatie over diverse
sociale en maatschappelijke onderwerpen. Denk aan zaken als gezondheid, zorg, opvoeden
en opgroeien, eenzaamheid, werk, wonen of schulden. Het is de centrale plek om antwoord
op uw vraag te krijgen of als u op zoek bent naar een organisatie of aanbod. Op deze
website vindt u zowel vrijwilligersorganisaties als professionele hulp- en zorg in de regio.
Per organisatie vindt u uitleg en contactgegevens en kunt u door linken naar de website van
de betreffende organisatie.
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Contact: socialekaart@haarlemmermeer.nl
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Zoeken op thema

Op de startpagina ziet u zes themablokken. Wanneer u op een van deze blokken klikt komt
u op een vervolgpagina waar u kunt steeds kiezen en doorklikken voor een specifieker
deelonderwerp. Na drie maal klikken ziet u een lijst van diverse onderwerpen in de vorm
van een hulpvraag (bijvoorbeeld: Ik heb hulp nodig bij mijn administratie). Kies het
onderwerp waar u meer informatie over wilt door op de hulpvraag te klikken. U kunt ook
altijd de zoekfunctie gebruiken.



Nieuws en activiteiten

Op de homepage vindt u onder de themablokken een overzicht van de meest recente
nieuwsartikelen en activiteiten in de buurt. Artikelen kunt u lezen door op de foto, de titel of
de inleidende tekst te klikken.

Onderaan de homepage is er een  mogelijkheid om nieuwsberichten of activiteiten voor Mijn
Buurt in te dienen bij de website beheerder.



Zoeken op onderwerp

Als u direct vanaf de homepage naar een  onderwerp wilt zoeken, kunt u gebruik maken
van de zoekbalk bovenaan de pagina.

Klik op ‘zoeken’ en typ vervolgens één of meerdere woorden in over het onderwerp waar u
informatie over wilt (bijvoorbeeld: vergoeding kinderopvang). Hulpwijzer zoekt in adviezen
en organisaties. Na het zoeken kunt u het zoekresultaat beperken door te kiezen voor
adviezen of organisaties. Wanneer u tekst invoert in het zoekveld dan verschijnen er
voorbeelden van woorden. U kunt gelijk klikken op het woord van uw keuze. Het maakt niet
uit of u grote of kleine letters gebruikt bij het zoeken.

De zoekresultaten zijn onderverdeeld in 4 categorieën: adviezen, organisaties, nieuws, en
activiteiten. U kunt klikken op een van de gevonden resultaten of u kunt een categorie
kiezen door deze aan te vinken in de filter. U ziet dan alleen nog de belangrijke resultaten
binnen die categorie. Wilt u opnieuw alle resultaten zien dan klikt u bij filters opnieuw op
de gekozen categorie om de keuze te verwijderen.



Organisaties zoeken en filters gebruiken

Bent u op zoek naar een organisatie in de regio, dan kunt u bovenaan de pagina klikken op
‘organisaties’. U krijgt dan een kaart te zien en een balk met letters.

De letters zijn hetzelfde als  de eerste letter van de naam van de organisaties. U kunt
organisaties ook vinden door op deze pagina te zoeken op postcode, onderwerp of andere
keuzefilters.

Filters gebruiken

Er zijn filters zodat u gericht kunt zoeken naar een organisatie of aanbod. Als u op het
betreffende filter klikt krijgt u een uitrolvenster met subfilters te zien. U kunt ook meerdere
filters aanklikken om uw zoekopdracht te verfijnen.
Let op: verwijder het eerder gekozen filter voordat u een nieuwe zoekopdracht start.
Een klein deel van de organisaties op de sociale kaart heeft aanbod dat alleen met een
beschikking (Wmo of jeugzorg) of indicatie (zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg)
toegankelijk is. Bij deze organisaties staat dan vermeld: ‘Voor deze ondersteuning heeft u
een beschikking/verwijzing of indicatie nodig’.



Filter Toelichting
Onderwerpen Hier vindt u  onderwerpen/thema’s zoals

eenzaamheid, vervoer, mantelzorg,
ouderschap of leren.

Ingekochte zorg Via dit filter kunt u kiezen om alleen het
door de gemeente ingekochte aanbod te
zien. Dat is bijvoorbeeld handig als er een
beschikking is voor ondersteuning en er
snel een passende organisatie gevonden
kan worden. Dit filter kan bijvoorbeeld
gecombineerd worden met een van de
zorgtypes jeugd of algemeen.

Zorgtype algemeen Met dit filter kunt u aanbod kiezen dat valt
onder de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en waar een
beschikking voor nodig is.

Zorgtype jeugd Met dit filter kunt u aanbod kiezen aanbod
dat valt onder de jeugdwet en waar een
beschikking voor nodig is.

Leeftijden Met dit filter kunt u een leeftijdscategorie
kiezen



Mijn Buurt

In Haarlemmermeer worden allerlei regelmatig terugkerende activiteiten georganiseerd op
het gebied van sport, cultuur, ontmoeten of eten.

Via ‘Mijn buurt’ kunt u een leuke of sportieve activiteit in uw eigen buurt vinden. Door op de
filters te klikken krijgt u een overzicht van de mogelijkheden bij u in de buurt. Per activiteit
vindt u vervolgens meer informatie over de locatie, de inhoud van de activiteit, de
contactpersoon, eventuele kosten en hoe u zich voor deze activiteit kunt aanmelden (indien
nodig). Er is een filter voor de dag van de week, leeftijd en voor het soort aanbod dat u
zoekt.

Mist of weet u nog lokaal aanbod? U kunt een activiteit aanmelden voor plaatsing in Mijn
Buurt door te klikken op ‘activiteit toevoegen’ en op het invulscherm de gevraagde
informatie over de activiteit in te vullen.
De volgende gegevens kunnen worden ingevuld:

- Wijk of kern, Naam, e-mailadres, Telefoonnummer, Titel bericht, Doelgroep, Soort
activiteit, Locatie

- Dag van de week, starttijd, eindtijd
- Inhoud bericht

Nadat de aanmelding van een activiteit verstuurd is wordt deze door de redactie
gecontroleerd voordat de informatie zichtbaar is in Mijn Buurt.



U kunt zoeken op:

➢ Postcode + afstand
➢ Wijken en kernen
➢ Dag
➢ Soort activiteit
➢ Leeftijd

Ook kunnen bezoekers hier activiteiten toevoegen.


