Subsidiekader jeugd- en jongerenwerk 2014- 2015
Uitgangspunten:
1. Jeugd: jeugdigen van 0 tot 18 jaar ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nunspeet;
2. Een heel aantal activiteiten dragen bijaan meerdere resultaten en doelstellingen. Hierzie je de integraliteit en het belang van de resultaten.
3. De gemeente zorgt voor periodieke meting van de beleidsdoelstellingen. Organisaties zijn verantwoordelijk voor resultaten en meten deze
door bij elke activiteit het aantal bereikte burgers te noteren en eens per jaar een klanttevredenheidsonderzoek te houden. Yoor 2014 en
2015 zal in overleg met de gemeente een doelgroep daartoe worden gekozen.
4. Organisaties presenteren elk één gemiddelde integrale kostprijs (akkoord 3 juli 2013). Prijspeil september 2013. lndexering op de lonen
volgt vanuit CAO-Welzijn. Overige kosten vanuit de index CBS, aangekondigde prijswijzigingen en soms een mix van werkelijke en begrote
cijfers van enkele jaren.
5. Het aantal ouderen zoals genoemd bij resultaten betreft het aantal unieke ouderen.
6. De uitgangspunten en de onderstaande begroting vormen een ontwikkeldocumen-traject. De resultaten worden periodiek besproken met
de drie organisaties, waar na vier jaar de resultaten meer onderbouwd kunnen worden afgestemd en weergegeven. Het aantal geraamde
en ingezette uren per blok wordt in deze gesprekken meegenomen.
7. De organisaties ramen en registreren per blok'beleidsdoelstellingen'een aantal personeels-uren. De blokken zijn:
Jeugdigen in Nunspeet groeien fysiek gezond op
Jeugdigen in de gemeente Nunspeet zijn psychisch gezond
- Jeugdigen in Nunspeet hebben een comfortabel en prettig leven
- Jeugdigen in Nunspeet voelen zich thuis veilig
- Jeugdigen in Nunspeet kennen een positieve persoonlijke ontwikkeling
- Jeugdigen zijn financieel zelfredzaam
- Er zijn voldoende voorzieningen in Nunspeet voor jongeren
- Jeugdigen in Nunspeet leven in een kindvriendelijke woonomgeving
- Jeugdigen in Nunspeet voelen zich betrokken bij hun omgeving
- Nunspeet kent een passend aanbod van (opvoedings)ondersteuning
- In 2014 aan maatschappelijke effecten te koppelen activiteiten
8. Landstede Welzijn Nunspeet en Stichting Protestants Christelijk jeugd- en jongerenwerk sturen voor 1 oktober 2013 elk een aanbiedingsbrief vanuit de eigen organisatie. Als bijlage wordt deze gezamenlijke begroting (voor 2014 en 2015) meegestuurd. De gemeente stelt een
uitvoeringsovereenkomst op per organisatie, voor 2014/2015 en voor 2016/2017 .

-2Maatschappelijk effect

Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Jeugdigen in Nunspeet
groeien fysiek gezond op

In 2015 voldoet 78% van de
jeugdigen
aan
de
beweegnorm NNGB (dit is
gelijk aan 2011).

JJW biedt aan 350 jeugdigen aanbod
voor sporten en bewegen. (350)

SHW: 100

In 2016 is het percentage
kinderen van 2-12 jaar met
(ernstig) ondergewicht (2009:
19%) en met (ernstig)
overgewicht (2009: 12%) niet
toegenomen.
In 2016 is er ten opzichte van
2011 een afname van het ooitgebruik van alcohol van 7% bij
jongeren tot 16 jaar (2011:
23%) en van 4% bij jongeren
van 16 jaar en ouder (2011:
73%)
In 2016 is er ten opzichte van
2011 een afname van het
bingedrinken van 6% bij
jongeren
tot
16
jaar
(2011:10%) en van 6% bij
jongeren van 16 jaar en ouder
(2011: 43%).
In 2016 is er ten opzichte van
2011 een afname van het
aantal
ouders
dat
alcoholgebruik van hun kind
goedkeurt of er niets van zegt
van 6% bij jongeren tot 16 jaar
(2011: 6%) en van 7% bij
jongeren van 16 jaar en ouder
(2011: 40%).

aan
van

LW: 315
SPCJ: 80
SHW: 100
LW: 110
SPCJ 60
SHW 100
LW: 80
SPCJ 50
SHW 100

JJW vergroot de bewustwording bij
1720 jeugdigen van de risico’s van
alcoholgebruik (1720)

LW: 90
SPCJ: 90
SHW: 250

SHW: 200

JJW signaleert en verwijst 65
jeugdigen
door
bij
overmatig
alcoholgebruik. (65)

LW: 10
SPCJ: 50
SHW: 250

SHW: 120

JJW draagt voor 290 jeugdigen bij aan
de bewustwording van ouders m.b.t.
de risico’s van alcoholgebruik en
stimuleert
het
aanreiken
opvoedingsondersteuning
hierbij.
(290)

LW: 10
SPCJ: 30
SHW: 100

SHW: 50

Totaal

LW: 615
SPCJ: 360
SHW: 900

LW: 1570
SPCJ: 50
SHW: 670

JJW draagt voor 1410 jongeren bij
bewustwording van het belang
voldoende beweging (1410)
JJW draagt voor 1410 jongeren bij
bewustwording van het belang
goede voeding (1410)

aan
van

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Individuele en groepshulpverlening
m.b.v.
mountainbiken,
hardlopen,
boksen
Wintercompetitie (zaalvoetbal)
Open sportinloop
Pannatoernooien
Kennismakingsspel VO scholen 1e klassen
Veldwerk (gesprekken tijdens contactlegging)
Psycho-fysieke trainingen/weerbaarheid
Hulpverleningsgesprekken (ook digitaal)
Website
Doorverwijzen
Alcohol preventiespel groepen 7 en 8
bassisscholen
12+
Zorg Advies Teams VO
CJG
Sociaal Vangnet Overleg
Werkgroep verslavingspreventie
Voorlichting/ouderavonden
Wijkgericht werken,
Streetdance,
Sportstimulering,
De Werf,
De Garage,
Tienerclub,
Opbouwwerk
Meidenwerk
Triple P (project “en nu verder..”)
Doorbraak
Sportactviteiten Eljada, Eljakim, Heartbreak, Boemerang.

SHW: 100

SHW: 100

LW: 1020
SPCJ: 400
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Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Jeugdigen in de gemeente Nunspeet zijn psychisch gezond

Minder jongeren hebben een
irreëel beeld van hun uiterlijk
en gewicht NB

JJW draagt voor 120 jeugdigen bij
aan de bewustwording en het bespreekbaar maken binnen haar eigen
activiteiten en die van anderen. (120)
JJW signaleert bij jeugdigen en
verwijst door, en stimuleert binnen
haar eigen activiteiten en die van
anderen de bewustwording rond
pesten met een bereik van 290
jeugdigen. (290)
Deze resultaten rond pesten richten
zich zowel op de daders als op de
slachtoffers.

LW: 160
SPCJ: 30
SHW: 100

SHW: 50

LW: 100
SPCJ: 30
SHW 200

SHW: 100

In 2015 is het percentage
kinderen van 4-12 jaar dat in
de afgelopen 4 weken werd
gepest gedaald (2009: 33%).

In 2016 wordt minimaal 90%
van de jongeren van de
jongeren tussen 12 en 17 jaar
wordt nooit gepest (dit is gelijk
aan 2011).
In 2016 doet minimaal 81%
van de jongeren tussen 12 en
17 jaar niet mee aan het
pesten van andere leerlingen
(dit is gelijk aan 2011).
In 2016 zijn seksueel geweld
(2011:
18%),
ongeplande
(tiener)zwangerschappen
(2011: 6%) en infecties hiv/soa
(2011: 19%) onder jongeren
tot 25 jaar afgenomen.

In 2016 heeft minimaal 88%
van de jongeren van 12-23 jaar
geen depressieve gevoelens

SHW: 120

Verbeteren van
de seksuele
volksgezondheid van kinderen en
jongeren van 4-25 jaar door het
vergroten
van
de
(seksuele)
weerbaarheid en eigen kracht. 360
Jeugdigen krijgen een positief beeld
van
seksualiteit
en
worden
ondersteund in een gezonde
ontwikkeling (grenzen stellen) (360)
350 jongeren worden bereikt met
programmering waardoor zij weten
hoe ze moeten reageren op

LW: 50
SPCJ: 45
SHW: 300

SHW: 200

LW: 50
SPCJ: 70
SHW: 90

SHW: 60

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Hulpverleningsgesprekken (ook digitaal)
Doorverwijzen
Zorg Advies Teams VO scholen
Psycho-fysieke trainingen aan VO en
basisscholen
Trainingen individueel en in groepsverband/weerbaarheid
Werkgroep
Verslavingspreventie/GEDRAG
Kennismakingsspel VO scholen 1e
klassen
CJG
Website
Werkgroep
Verslavingspreventie/GEDRAG
Inloop
Zorg Advies Teams/12+/SVO
Programmering onderwerpen in bestaand tienerwerk (Heartbeat, Boemerang, Eljada, Eljakim)
Voorlichting en dienstverlening via
jeugdwerkpartners.
Programma’s aanbieden aan derden
Tienerclub, meidenwerk, individuele
begeleiding, Girlz day, empowerment
trainingen, sociale huiswerk begeleiding, streetdance, wijkgericht werken,
jongerenopbouw
werk,
kinderopbouwwerk, vakantieactiviteiten

-4(dit is gelijk aan 2011)
Jongeren tussen 12 en 23 jaar
zijn zich bewust van de risico's
van verslaving, zoals bij roken,
overmatig
alcoholgebruik,
drugsgebruik en schadelijk
internetgebruik.

depressieve gevoelens bij zichzelf en
bij leeftijdsgenoten. (350)
Signaleren en voorlichten wat betreft
alle verslavingen en specifiek wat
betreft pornoverslaving dit in beeld
brengen, bespreekbaar maken en
verminderen.

LW: 50
SPCJ: 70
SHW: 90

Totaal

LW: 460
LW: 500
LW: 50
SPCJ: 260
SPCJ: 70
SPCJ: 1400
SHW: 810
SHW: 470
NB Door het jeugd- en jongerenwerk aangegeven als belangrijke beleidsdoelstelling. Er zijn geen cijfermatige gegevens hierover bekend. Er wordt tijdens contractperiode
geprobeerd helderheid hierin te krijgen.

Maatschappelijk effect

Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Jeugdigen in Nunspeet
hebben een comfortabel
en prettig leven

Voorkomen van sociaal isolement bij jongeren.

Minstens 510 jongeren hebben een
peergroup waarbinnen zij zich plezierig voelen en zich kunnen ontwikkelen. (510)
Signaleren en ondersteunen van 35
jonge mantelzorgers (35)

LW: 100
SPCJ: 230
SHW: 60

SHW: 60

LW: 20
SPCJ: 15
SHW: 30

SHW: 60

Totaal

LW: 100
SPCJ: 245
SHW: 90

LW: 100
SPCJ: 150
SHW: 120

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Signaleren
Doorverwijzen
Inloop
Zorg Advies Teams VO scholen
Aanbieden activiteiten i.s.m. netwerk
Netwerkopbouw via bestaande tieneractivteiten
Tienerclub, meidenwerk, Girlz day,
sociale huiswerk begeleiding, de Werf,
de Garage, streetdance, Boemerang,
Heartbeat, Eljada, Eljakim.

LW: 20
SPCJ: 700
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Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Jeugdigen in Nunspeet
voelen zich thuis veilig

Stoppen
van
(kinder)mishandeling en huiselijk
geweld.

260 jongeren worden bereikt m.b.t.
het hebben een goede relatie met hun
ouders/opvoeders (260)
260 Jeugdigen worden bereikt m.b.t.
het weten welk gedrag van volwassenen acceptabel is en welk gedrag niet
(260)
330 jeugdigen worden bereikt m.b.t.
het weten wat zij moeten doen als zij
met huiselijk geweld geconfronteerd
worden. (330)
Voor 120 jeugdigen worden echtscheidingsproblemen bij ouders en
kinderen bespreekbaar gemaakt.
(120)
Totaal

LW: 50
SPCJ: 20
SHW: 20
LW: 20
SPCJ: 30
SHW: 10

SHW: 10

LW: 20
SPCJ: 20
SHW: 30

SHW: 20

LW: 20
SPCJ: 30
SHW: 30

SHW: 20

LW: 90
SPCJ: 100
SHW: 90

LW: 50
SPCJ:
SHW: 60

Kinderen zijn niet de dupe van
echtscheiding.

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Hulpverleningsgesprekken (ook digitaal)
Voorlichting/thema-avonden
Kennismakingsspel VO scholen 1e
klassen
Veldwerk (gesprekken tijdens contactlegging)
Werkgroep
verslavingspreventie/GEDRAG
Signalering via bestaande activiteiten
Voorlichting jeugdwerkpartners
Vrijwilligerstraining
Meidenwerk, empowerment trainingen, individuele begeleiding, tienerclub, wijkgericht werken, jongerenopbouwwerk, sociale huiswerkbegeleiding, vakantieactiviteiten

SHW: 10

LW: 20
SPCJ: 70
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Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Jeugdigen in Nunspeet
kennen een positieve
persoonlijke ontwikkeling

In 2015 is maximaal 2% (= 340
jongeren) van het totaal aantal deelnemers in VO en MBO
in de regio voortijdig schoolverlater.

In 210 gesprekken wordt het belang
van de opleiding naar voren gebracht
en worden belemmeringen opgespoord en aangepakt. (210)
In 170 gesprekken is het programma’s opleiding en beroepsperspectief
aan de orde gesteld. (170)
Meer jongeren kunnen zichzelf korte
en lange termijn doelstellingen stellen (zingeving) Dit komt in verschillende vormen voor 350 jongeren aan
de orde. (350)
JJW organiseert dit binnen haar eigen
activiteiten en stimuleert deelname
aan vrijwilligerswerk op andere plaatsen door daarmee de ontmoeting te
stimuleren en te organiseren. Hiermee worden minstens 80 jongeren
als vrijwilliger ingezet (80)
Aan 130 jongeren wordt een netwerk
geboden waarin zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen (130)
Het JJW helpt de samenleving om
daadwerkelijk naar jongeren te luisteren
Totaal:

LW: 100
SPCJ: 25
SHW: 150

SHW: 100

LW: 50
SPCJ: 30
SHW: 0
LW: 50
SPCJ: 20
SHW: 250

SHW: 60

Eind 2016 verricht 15% van
alle jeugdigen vrijwilligerswerk
(gelijk aan 2007).

Jongeren doen actief mee in
de samenleving (jongerenparticipatie).

Uren (vrijwilligers)

Veldwerk (gesprekken tijdens contactlegging)
Hulpverleningsgesprekken (ook digitaal)
Zorg Advies Teams VO scholen
CJG
12+
Website
Psycho-fysieke
trainingen/Rots
en
Water/weerbaarheid
Eigen Kracht Conferenties, verwijzen
Netwerken
Programmering in bestaande tieneractiviteiten:
Tienerclub, meidenwerk, Girlz day,
sociale huiswerk begeleiding, de Werf,
de Garage, streetdance, Boemerang,
Heartbeat, Eljada, Eljakim.
Jongerenparticipatie
wijkgericht werken, jongerenopbouwwerk, sociale huiswerkbegeleiding,
meidenwerk, empowerment trainingen,
individuele begeleiding, doorbraak,

SHW: 300

LW: 50
SPCJ: 40

LW: 50
SPCJ: 50
SHW: 40
SHW: 90

SHW: 20

LW: 400
SPCJ: 200
SHW: 630

LW: 400
SPCJ: 80
SHW: 580

Activiteiten

SHW: 60

LW: 50
SPCJ: 700
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Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Jeugdigen zijn financieel
zelfredzaam

In 2016 is het percentage
jongeren tussen 12 en 17 jaar
met schulden niet gestegen
(2011: 7%).

jongeren weten waar zij terecht
kunnen als zij financiële problemen
hebben. Met deze informatie worden
380 jongeren bereikt. (380)
Jongeren door bewustmaken van de
consequenties van financieel gedrag.
Deze bewustmaking betrekt zich op
330 jongeren. (330)
JJW stimuleert het gebruik van al
bestaande materialen op dit vlak,
waardoor 70 jongeren voorgelicht
worden. (70)

LW: 10
SPCJ: 25
SHW: 60

SHW: 50

LW: 10
SPCJ: 15
SHW: 40

SHW: 40

LW: 10
SPCJ: 10
SHW: 20

SHW: 20

JJW signaleert 35 jongeren met geldproblemen hebben en verwijst door.
(35)

LW: 0
SPCJ: 60
SHW: 60

SHW: 50

Totaal:

LW: 30
SPCJ: 110
SHW: 180

LW: 10
SPCJ:
SHW: 160

In de leeftijdsgroep 13-18 jaar
zijn minder schulden

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Signaleren
Verwijzen
Inloop
Hulpverleningsgesprekken (ook digitaal)
Website
Organiseren trainingen/cursussen
Advies
Veldwerk (gesprekken tijdens contactlegging)
Programmering in bestaande tieneractiviteiten:
Tienerclub, meidenwerk, Girlz day,
sociale huiswerk begeleiding, de Werf,
de Garage, streetdance, Boemerang,
Heartbeat, Eljada, Eljakim.
Jongerenparticipatie
wijkgericht werken, jongerenopbouwwerk, sociale huiswerkbegeleiding,
meidenwerk, empowerment trainingen,
individuele begeleiding, doorbraak,

SPCJ: 20
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Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Er zijn voldoende voorzieningen in Nunspeet
voor jongeren

Er is in alle kernen aanbod
voor alle jeugdigen van 4-23
jaar, dat aansluit bij hun behoefte.
Het jeugd- en jongerenwerk is
zowel fysiek als digitaal de
toegang voor jongeren van het
CJG.
Jeugdigen in de gemeente
Nunspeet en hun ouders /
verzorgers weten waar ze
terecht kunnen voor passende
ondersteuning.
Nazorg van jeugdige exgedetineerden is geborgd.

JJW ondersteunt nieuwe initiatieven
en voert binnen haar mogelijkheden
uit. Zij bereikt hiermee 470 jongeren.
(470)
JJW onderhoudt websites en genereert publiciteit voor 500 jongeren.
(500)

LW: 170
SPCJ: 210
SHW: 25

SHW: 50

LW: 100
SPCJ: 75
SHW: 20

SHW: 20

JJW stimuleert via haar activiteiten en
kanalen voor 230 jongeren dan wel
hun ouders, de bekendheid van mogelijkheden tot opvoedingsondersteuning (230)
JJW is beschikbaar voor het zoeken
van een sociaal netwerk en het organiseren van vrijwilligersinzet. Zij bereikt hiermee tenminste 2 jongeren.
(2)

LW: 30
SPCJ: 60
SHW: 60

SHW: 20

LW: 0
SPCJ: 20
SHW: 50

SHW: 20

JJW draagt hier zorg voor binnen haar
eigen organisatie en zet haar ervaring
desgewenst in om andere organisaties
daarin te ondersteunen.

LW: 20
SPCJ: 10
SHW: 0

JJW blijft investeren in het werven,
vormen en ondersteunen van vrijwilligers. Zij bereikt er 40. (40)
Totaal

LW: 100
SPCJ: 50
SHW: 0
LW: 420
SPCJ: 425
SHW: 95

Tevredenheid/Oordeel burger
over welzijnsvoorzieningen is
eind 2016 t.o.v. 2011 met 0,1
punt gestegen naar 6,4.
Eind 2016 hebben alle organisaties die maatschappelijk
actief zijn in de gemeente
Nunspeet in hun beleidsdocumenten een paragraaf over de
inzet en mogelijkheden van
vrijwilligers bij het behalen van
de organisatiedoelstellingen.

LW: 300
SPCJ: 400
SHW: 110

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Advies
Overleg jongeren/beleidsmakers
Website Straathoekwerk
Website CJG
Lokale huis aan huis bladen
Zorg Advies Teams VO scholen
Hulpverleningsgesprekken
Voorlichtingsavonden
Hulpverleningsgesprekken
Netwerken
Uitvoerend vrijwilligersbeleid, Uitmarkt, de Werf, de Garage, Kennismakingsspel vo-scholen, diverse activiteiten, Bijzondere groep
Social media, lokale media
Triple P, alcoholpreventiespel, CJG,
Instandhouden jongerenwerkaanbod
per kern.

LW: 300
SPCJ: 1480
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Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Jeugdigen in Nunspeet
leven in een kindvriendelijke woonomgeving

In 2017 beschikt de gemeente
Nunspeet over een uitdagend
speelvoorzieningen
aanbod
voor drie doelgroepen (0-6
jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar).
Overlast van jongeren is stabiel.

JJW organiseert desgewenst en
waar mogelijk participatie. Hierbij
worden 75 jongeren betrokken. (75)

LW: 20
SPCJ: 10
SHW: 20

SHW: 20

JJW bevordert de leefbaarheid en
sociale samenhang binnen de
wijken en faciliteert het gesprek
voor 250 jongeren. (250)

LW: 50
SPCJ: 20
SHW: 50

SHW: 40

Totaal

LW 70
SPCJ: 30
SHW: 70

LW: 50
SPCJ:
SHW: 60

Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt is eind 2016
t.o.v. 2011 met 0,1 punt gestegen naar 7,3.

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Veldwerk
Netwerken
Overlastnetwerk Jeugd
Groepswerk
Hulpverleningsgesprekken
Wijkgericht werken, Maatschappelijke
stages, Platform jongerenparticipatie
De Werf, overlastnetwerk
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Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Jeugdigen in Nunspeet
voelen zich betrokken bij
hun omgeving

In 2016 is jongerenparticipatie
geborgd in de gemeentelijke
beleidscyclus.

JJW organiseert en stimuleert de
inspraak van jongeren en bereikt er
daarmee 90. (90)

LW: 75
SPCJ: 45
SHW: 0

Totaal

LW: 75
SPCJ: 45
SHW: 0

Uren (stagiaires)

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
De Werf, jongerenopbouw werk, Girlz
Day, Platform jongerenparticipatie,
meidenwerk
Dienen in Nunspeet, Heartbeat
Advies, Ondersteunen

LW: 20
SPCJ: 50

SPCJ:160
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Nunspeet kent een passend aanbod van (opvoedings)ondersteuning

Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

JJW gebruikt haar activiteiten en
kanalen om te signaleren en opvoedingsondersteuning aan te bieden en
daar waar nodig door te verwijzen.

LW: 100
SPCJ: 110
SHW: 120

SHW 100

Totaal

LW: 100
SPCJ: 110
SHW: 120

SPCJ: 40

Uren (vrijwilligers)

Activiteiten
Veldwerk
Zorg Advies Teams VO scholen
Hulpverleningsgesprekken
CJG overleg
Werkgroep
verslavingspreventie/GEDRAG
Voorlichtingsavonden
Kennismakingsspel VO scholen
Alcohol preventie spel basisscholen
AOJJW, stuurgroep Jeugdbeleid
Triple P (“en nu verder”)

SPCJ: 230

- 12 Maatschappelijk effect
In 2014 aan maatschappelijke effecten te koppelen
activiteiten

Totalen professionele uren:
LW totaal 3000 uur
SPCJ totaal 2484 uur
SHW totaal 2985 uur

Beleidsdoelstelling

Resultaat

Uren
(professionals)

Uren (stagiaires)

Uren (vrijwilligers)

JJW onderhoudt haar interne organisatie, inclusief het uitvoerend vrijwilligersbeleid en beleidsvoorbereiding,
en is als netwerkpartner beschikbaar.
Totaal

LW: 600
SPCJ: 600
SHW:

SPCJ: 60

SPCJ: 650

LW: 600
SPCJ: 600
SHW:

SPCJ: 60

SPCJ: 650

Activiteiten
Intern overleg; Beleidsvoorbereiding;
Uitvoerend vrijwilligersbeleid; Afstemming Jeugdwerkpartners.

