Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)
1. Beleidsterrein
Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk
Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00
Dit beleidsterrein omvat kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk en
ouderenwerk als specifieke aandachtgebieden. (Nota Sociaal Cultureel Beleid
gemeente Zeewolde 1999-2002, dec. 1998)
2. Aanleiding voor subsidie (knelpunten)
– Niet iedereen in Zeewolde heeft de mogelijkheid deel te nemen aan de
gewenste (diversiteit) van sociaal culturele activiteiten.
– Sommige subgroepen hebben een wat meer kwetsbare positie binnen de
maatschappij vanwege leeftijd en/of sociale contacten (groepen onder
jongeren, ouderen en nieuwe inwoners), hebben een achterstandpositie
of lopen een (verhoogd) risico hierin terecht te komen.
3.
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Uitgangspunten voor beleid
De sociale samenhang en de sociale infrastructuur dient te worden
bevorderd.
De gemeente wil haar inwoners de gelegenheid bieden actief deel te
nemen en bij te dragen aan sociaal culturele activiteiten. Hiertoe wil de
gemeenten voorwaarden scheppen.
De gemeente wil extra aandacht besteden aan groepen die
ondersteuning behoeven of geactiveerd moeten worden om deel te
nemen of bij te dragen aan sociaal culturele activiteiten: jeugdigen,
ouderen en nieuwe bewoners.
Extra aandacht moet worden gegeven aan de vrijwilligers.
Instellingen zijn autonoom, waaronder wordt verstaan dat zij hun eigen
verantwoordelijkheid hebben en hun eigen beleid kunnen ontwikkelen.
Het aanbod moet aansluiten op de wensen en behoeften van burgers.
Instellingen werken zo veel mogelijk samen in het realiseren van het
aanbod en maken optimaal gebruik van elkaars voorzieningen

4. Instellingen
Stichting Wolderwelzijn
5. Doelstelling Sociaal Cultureel Werk
Het bevorderen van de sociale samenhang en maatschappelijke participatie
door te voorzien in een sociale infrastructuur met voldoende mogelijkheden
voor ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. Daarnaast het voorkomen dat
mensen in een achterstandspositie raken, onder andere door het bevorderen
van zelfredzaamheid.
6. Doelgroep
Het sociaal cultureel werk hecht extra belang aan de doelgroep jeugd .
Hoewel deze groep wettelijk is gedefinieerd als 0 tot 24 jaar legt de gemeente
prioriteit bij die groepen die extra ondersteuning of begeleiding nodig
hebben in hun weg naar volwassenheid. Hierbij gaat het dan met name om
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de groepen 6 tot 12 jarigen en 12 tot 17 jarigen. Ten aanzien van de overige
groepen jongeren heeft de gemeente bepaald dat deze groep in het kader van
het sociaal cultureel werk geen specifieke aandacht behoeft. Zowel wat
betreft de inhoud van het aanbod als de bekostiging daarvan hebben de
leeftijdscategorieën 6 tot 12 en 12 tot 17 jaar prioriteit. Met name de groep
12 tot 17 jarige behoeft extra aandacht daar kinderen in de leeftijdscategorie
zich in een overgangsfase van kind naar volwassene bevinden.
Daarnaast wordt er wat betreft de deelname aan het aanbod extra belang aan
de doelgroep ouderen (55+) en nieuwe bewoners gehecht. Nieuwe bewoners
kunnen in dit kader worden gedefinieerd als burgers die nog niet voldoende
in staat zijn gebleken een sociaal netwerk te ontwikkelen in Zeewolde.
7. Beoogde effect en de termijn waarop
Een breed aanbod op het gebied van sociaal culturele activiteiten, dat
aansluit op de behoefte van de burgers van Zeewolde en waarmee de
doelstelling kan worden gerealiseerd. Het bereik van de doelgroep dient zo
groot mogelijk zijn, waar mogelijk dient het bestaande bereik te worden
verhoogd.
8. Functies
De bovenstaande doelstelling dient te worden gerealiseerd middels de
volgende functies:
1. Ontmoeting/recreatie
Aandachtspunten: contacten leggen, ervaringen uitwisselen en bijeenkomen
voor ontspanning en deelname aan activiteiten.
2. Vorming/educatie
Aandachtpunten: bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden ten
behoeve van de bevordering van de zelfredzaamheid van de inwoners van
Zeewolde. Hierbij valt te denken aan niet-schoolse, niet diplomagerichte
manier van leren.
3. Cultuur/creativiteit
Aandachtpunt: bevorderen van deelname aan diverse cultuuruitingen
4. Voorlichting/dienstverlening
Aandachtpunten: Dient bij te dragen aan preventief beleid en het bevorderen
van de zelfredzaamheid door het geven van informatie en advies.
5. Signalering
Aandachtspunten: Met deze functie kan zoveel mogelijk preventief gewerkt
worden en kan invulling worden gegeven aan het verzamelen van gegevens
voor vernieuwing van het aanbod in het sociaal cultureel werk. Deze functie
is met name van belang voor kinderen en jongeren.
6. Belangenbehartiging/activering
Aandachtspunten: Deze functie is slechts voor beperkte mate van belang voor
Zeewolde. Met name voor jeugd en deels voor ouderen (activering).
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8.1 Criteria
Voor de functies ontmoeting/recreatie, vorming/educatie en cultuur/creativiteit zijn
in principe alleen de indirecte kosten subsidiabel. Ten aanzien van de
doelgroep jeugd zijn ook directe kosten (afhankelijk van het concrete
product), geheel of gedeeltelijk subsidiabel
Voor de functie voorlichting/dienstverlening zijn zowel de directe als indirecte
kosten voor alle doelgroepen (afhankelijk van het concrete product) geheel of
gedeeltelijk subsidiabel.
Voor de functies belangenbehartiging/activering en signalering zijn, afhankelijk
van het concrete product zijn zowel de directe als indirecte kosten geheel of
gedeeltelijk subsidiabel, echter alleen voor de doelgroep jeugd en deels
(onderdeel activering) voor de doelgroep ouderen.
9. Producten
Welke producten/prestaties gerealiseerd moeten worden wordt verder
uitgewerkt voor de deelterreinen kinderwerk, jongerenwerk en ouderenwerk
(punt 12). Immers gaat het hier om verschillende doelgroepen met een
specifieke behoefte, het aanbod zal hierop moeten worden toegesneden.
10. Prestaties
Nader te bepalen in overleg met de instelling, aan de hand van het jaarlijks
in te dienen werkplan van de stichting.
11. Kwaliteit van het aanbod
- Het aanbod sluit aan bij wensen en behoeften van de doelgroep
- De organisatie geeft vorm, inhoud en toepassing aan monitoring
- De organisatie geeft vorm, inhoud en toepassing aan een
managementinformatiesysteem.
- De informatie en beleidsaanbevelingen die voortkomen uit de monitoring
en het managementinformatiesysteem worden systematisch
gerapporteerd aan het bestuur van de organisatie en het
gemeentebestuur.
- De procedures die door het bedrijfsbureau worden gehanteerd t.a.v.
personeel, huisvesting, financiën en beleid zijn schriftelijk vastgelegd en
worden controleerbaar nageleefd.
- De apparatuur, machines, gebouwen en de inventaris voldoen aan de
wettelijke veiligheidseisen (o.a. arbo-wetgeving) en drank- en
horecawetgeving.
- Alle medewerkers van het bedrijfsbureau beschikken over een adequate
opleiding, dan wel zijn doende hierover te gaan beschikken.
- Waar dit leidt tot een meerwaarde wordt samengewerkt met andere
instellingen.
12. Subsidiegrondslag
Nader te bepalen in overleg met de instelling
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget voor 60% loongevoelig en 40%
prijsgevoelig is.
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12. Aandachtspunten per doelgroep
12.1 Kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar
Aanleiding subsidie (knelpunt)
Het deelnemen aan sociaal culturele activiteiten is een manier om kinderen
in aanraking te laten komen met leeftijdsgenoten en verschillende vormen
van vrijetijdsbesteding hetgeen bijdraagt aan de ontwikkeling tot een
zelfstandig functionerende volwassene. Kinderen zijn niet zelfstandig in
staat om hun eigen activiteiten te organiseren zodat de gemeente wil
voorzien in een aanbod wat hierin voorziet.
Doelstelling
Het scheppen van voorwaarden om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
sociale integratie van kinderen te bevorderen. In het kader van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de preventie van sociale problemen
(doen) zorgdragen voor signalering en belangenbehartiging ten behoeve van
de doelgroep kinderen.
Beoogde effect
Een breed en laagdrempelig en open aanbod aan activiteiten realiseren. Dit
betekent concreet:
– Een aanbod op diverse gebieden (sport, spel, cursussen, kunstzinnige
vorming)
– Een aanbod op diverse locaties
– Een aanbod op zoveel mogelijk tijden na schooltijd, in het weekend en in
de schoolvakanties.
Een open aanbod wil zeggen dat op een aantal dagdelen de mogelijkheid
wordt geboden voor vrije deelname. Voorts is het van belang dat het bereik
van de doelgroep wordt verhoogd. (percentage in overleg met de instelling
bepalen)
Producten
Voor de doelgroep kinderen van 6 tot 12 jaar zal ten aanzien van de
producten (prestaties) de nadruk moeten liggen op de onderstaande
producten.
Faciliteit
Het beschikbaar stellen c.q. (tijdelijk) in gebruik geven aan derden van
materiaal of ruimten dan wel het beschikbaar stellen van niet-agogisch
personeel.
Bijeenkomst
Het verzorgen van mogelijkheden tot samenkomst
Cursus
Het verzorgen van een welomschreven aantal lessen, die een samenhangend
geheel vormen.
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Informatie
Het verzorgen en/of het verschaffen van inlichtingen en/of
voorlichtingsmateriaal
Begeleiding
Het verzorgen van (beroepsmatige) organisatorische, inhoudelijk en
strategische ondersteuning van zelfstandig functionerende groepen en
individuen buiten de eigen organisatie. Hierbij moet met name worden
gedacht aan de begeleiding van initiatieven van de bevolking, bijvoorbeeld
het opzetten van een speeltuinvereniging.
Netwerk
Het verzorgen van institutionele (samenwerkings)verbanden.
De georganiseerde activiteiten dienen zoveel mogelijk plaats te vinden na
schooltijd, in de weekenden en in de zomervakantie.
De activiteiten dienen ook buiten de specifieke locaties te worden ontplooid,
bijvoorbeeld in de open lucht, in de sporthal of in het zwembad. Het aanbod
zal op een voor de doelgroep toegankelijke locatie in de gemeente moeten
worden georganiseerd.
Kwaliteit van het aanbod
Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van het aanbod,
naast de eisen die in zijn algemeenheid gelden voor het totale aanbod.
Wel hecht de gemeente Zeewolde er belang aan dat de kinderwerker in
zijn/haar functie in ruime mate aandacht besteedt aan vernieuwing van het
aanbod op basis van de gesignaleerde behoefte

12.2 Jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar.
Ten aanzien van de doelgroep jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar
ligt voor de gemeente Zeewolde nadrukkelijke prioriteit bij de groep
jongeren tussen de 12 en 17 jaar. De reden hiervan is dat de gemeente van
mening is dat juist de groep in deze leeftijdscategorie een kwetsbare groep is
die zich in een overgangsfase tussen kind en volwassenheid bevindt.
Aanleiding subsidie (knelpunt)
Het deelnemen aan sociaal culturele activiteiten is een manier om jongeren
in aanraking te laten komen met leeftijdsgenoten en verschillende vormen
van vrijetijdsbesteding hetgeen bijdraagt aan de ontwikkeling tot een
zelfstandig functionerende volwassene. Jongeren zijn niet zelfstandig in
staat om hun eigen activiteiten te organiseren zodat de gemeente wil
voorzien in een passend aanbod.
Doelstelling
Het scheppen van voorwaarden om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
sociale integratie van jongeren te bevorderen. In het kader van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de preventie van sociale problemen

Vastgesteld Raad maart 2003
Readctioneel bijgesteld feb 2004

Beleidsregels sociaal cultureel werk

6
(doen) zorgdragen voor signalering en belangenbehartiging ten behoeve van
de doelgroep jongeren.
Beoogde effect en de termijn waarop
Breed aanbod sociaal culturele activiteiten dat aansluit bij de behoefte van
de doelgroep. De activiteiten worden op verschillende locaties in Zeewolde
georganiseerd. Voorts is het van belang dat het bereik van de doelgroep
wordt verhoogd. (percentage in overleg met de instelling bepalen)
Producten
In de uitvoering van de hierboven genoemde producten dient de nadrukt te
liggen op de volgende producten:
Faciliteit
Het beschikbaar stellen c.q. (tijdelijk) in gebruik geven aan derden van
materiaal of ruimten dan wel het beschikbaar stellen van niet-agogisch
personeel.
Bijvoorbeeld het gebruik maken van Jongerencentrum Backstage.
Bijeenkomst
Het verzorgen van mogelijkheden tot samenkomst
Cursus
Het verzorgen van een welomschreven aantal lessen, die een samenhangend
geheel vormen.
Informatie
Het verzorgen en/of het verschaffen van inlichtingen en/of
voorlichtingsmateriaal
Begeleiding
Het verzorgen van (beroepsmatige) organisatorische, inhoudelijk en
strategische ondersteuning van zelfstandig functionerende groepen en
individuen buiten de eigen organisatie.
Netwerk
Het verzorgen van institutionele (samenwerkings)verbanden met andere
instellingen.
Een steeds belangrijk wordende taak van de instelling als het gaat om deze
doelgroep is verwijzing naar andere (hulpverlenende)instellingen.
De georganiseerde activiteiten dienen zoveel mogelijk plaats te vinden na
schooltijd, in de weekenden en in de zomervakantie. De activiteiten dienen
ook buiten de specifieke locaties te worden ontplooid, bijvoorbeeld in de
open lucht, in de sporthal of in het zwembad.
Kwaliteit van het aanbod
Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van het aanbod. Wel
hecht de gemeente Zeewolde er belang aan dat het jongerenwerk in ruime
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mate aandacht besteed aan vernieuwing van het aanbod op basis van de
gesignaleerde behoefte.
12.3 Ouderen vanaf 55 jaar.
Aanleiding subsidie (knelpunt)
De doelgroep ouderen zal in de toekomst een steeds groter deel van de
bevolking van Zeewolde gaan uitmaken. De gemeente Zeewolde vindt het
van belang dat ouderen een actief deel uitmaken van de samenleving en dat
zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Om dit te
bevorderen wil de gemeente voorzien in een passend aanbod aan activiteiten.
Doelstelling
Het vergroten van de maatschappelijk participatie en de zelfredzaamheid
van ouderen en het realiseren van een samenhangend pakket van
voorzieningen dat aansluit op de gesignaleerde behoefte van de doelgroep.
Het ouderen en zorgvragersbeleid van Zeewolde is erop gericht dat ouderen
en gehandicapten optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden
om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en functioneren
Beoogde effect en de termijn waarop
Maatschappelijke integratie en participatie van ouderen
Activiteiten die zijn gericht op het stimuleren en activeren van de doelgroep.
Voorts is het van belang dat het bereik van de doelgroep wordt verhoogd.
(percentage in overleg met de instelling bepalen)
Producten
In de uitvoering van de hierboven genoemde producten dient de nadrukt te
liggen op de volgende producten:
Faciliteit
Het beschikbaar stellen c.q. (tijdelijk) in gebruik geven aan derden van
materiaal of ruimten dan wel het beschikbaar stellen van niet-agogisch
personeel.
Bijeenkomst
Het verzorgen van mogelijkheden tot samenkomst
Cursus
Het verzorgen van een welomschreven aantal lessen, die een samenhangend
geheel vormen.
Informatie
Het verzorgen en/of het verschaffen van inlichtingen en/of
voorlichtingsmateriaal
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Begeleiding
Het verzorgen van (beroepsmatige) organisatorische, inhoudelijk en
strategische ondersteuning van zelfstandig functionerende groepen en
individuen buiten de eigen organisatie.
Netwerk
Het verzorgen van institutionele (samenwerkings)verbanden.
Omdat ouderen in staat zijn hun eigen activiteiten te organiseren, zijn de
kosten voor professionele ondersteuning in het kader van ouderen werkt in
beperkte mate subsidiabel. Professionele ondersteuning kan op incidentele
basis worden ingehuurd.
Kwaliteit van het aanbod
Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van het aanbod.
Alleen voor activiteiten als Meer Bewegen voor Ouderen is deskundige
leiding noodzakelijk.
Wel hecht de gemeente Zeewolde er belang aan dat het ouderenwerk in
ruime mate aandacht besteed aan vernieuwing van het aanbod op basis van
de gesignaleerde behoefte.
13. Investeringssubsidie
Een investeringssubsidie voor sociaal cultureel werk behoort, conform de
regels die zijn geformuleerd in het financieel technisch kader, tot de
mogelijkheden.

Vastgesteld Raad maart 2003
Readctioneel bijgesteld feb 2004

Beleidsregels sociaal cultureel werk

