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Geacht bestuur,
Wij vragen u voor 2022 een aanbod te doen voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten en WMO-taken in
het stadsdeel Loosduinen. Met deze brief informeren wij u over de uitgangspunten en wijzigingen ten
opzichte van de voorgaande jaren en de procedure voor het indienen van uw subsidieverzoek voor 2022.
Sinds 2020 hanteert de gemeente Den Haag de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV).
Conform deze subsidieverordening vragen wij u uw subsidieverzoek uiterlijk 1 juni 2021 in te dienen via
subsidies@denhaag.nl met een afschrift aan uw accounthouder Majda el Adlouni,
majda.eladlouni@denhaag.nl
Richtinggevende principes
In het coalitieakkoord 2019 – 2022 “Samen voor de stad” (RIS304121) worden de richtinggevende
principes benoemd (p21-p22) die gelden voor het welzijnsdomein:
- Met het coalitieakkoord “Samen voor de stad” is de taakstelling uit het coalitieakkoord 2018-2022
(RIS299794) voor 2022 komen te vervallen.
- Er wordt niet bezuinigd op het aantal uren inzet van welzijnswerk.
- Iedere wijk is verschillend, daarom richten we in de toekomst het welzijnswerk per wijk in.
- Welzijnswerkers, bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners kijken met de gemeente, op
basis van kennis en data, samen naar de sociale opgaven in een wijk en bepalen welke resultaten de
welzijnsinzet moet hebben;
- Welzijnswerkers verwijzen, wanneer dat nodig is, op basis van hun professionaliteit mensen door
naar zwaardere ondersteuning;
- Er is blijvende aandacht voor innovatie en het professionaliseren van het welzijnswerk.
Wij vragen uw organisatie actief en flexibel in te spelen op deze richtinggevende principes.
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Nieuw beleid welzijn
De afgelopen jaren is door de gemeente Den Haag gewerkt aan een nieuwe visie op het professioneel
welzijnswerk. Dit nieuwe beleid geeft richting aan de gemeentelijke doelen voor het welzijnswerk in de
toekomst en hoe we dit gaan organiseren in Den Haag. Deze visie wordt later dit jaar vastgesteld. Dit
betekent dat we onze uitvraag baseren op het huidige beleid. Wij vinden het belangrijk dat de Haagse
inwoners ook in 2022 gebruik kunnen blijven maken van het professioneel welzijnswerk zoals zij gewend
zijn. Daarom zal de implementatie van de visie zorgvuldig plaatsvinden. Wij informeren u tijdig over
eventuele veranderingen die zullen plaatsvinden in het subsidieproces naar aanleiding van de nieuwe visie
op het professioneel welzijnswerk. Dit betekent ook dat de kaders die in deze brief zijn meegegeven
beperkt aan verandering onderhevig zullen/kunnen zijn. De eerder gestarte pilots met de Haagse Tafel in de
stadsdelen Centrum en Escamp zullen ook in 2022 worden doorgezet. De komende maanden gaan wij
graag het gesprek met u aan over de impact van de welzijnsvisie op uw organisatie.
Nieuwe kadernota subsidies
In 2020 heeft de gemeenteraad ook de manier waarop de gemeente Den Haag met subsidies omgaat
opnieuw vastgesteld. De Kadernota subsidiebeleid Den Haag 2020 – 2023 (RIS 305416) en de daaruit
voortvloeiende Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV) zijn daarmee ook van toepassing op
dit subsidieproces. In lijn met deze kadernota wordt ingezet op een doelmatige, doeltreffende en uniforme
verdeling van subsidiemiddelen voor nu en in de toekomst. Gedurende het subsidieproces voor 2020 en
2021 hebben wij de toetsing op doeltreffendheid en doelmatigheid vergroot. Ook voor 2022 toetsen wij de
door uw aangevraagde welzijnsinzet aan de concrete uitvraag. Van uw organisatie vraagt dit om scherp en
concreet (SMART) te formuleren wat uw bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken, doelstellingen en
de doelrealisatie behelst. Dit alles binnen de door de gemeente meegegeven financiële en inhoudelijke
kaders. De komende maanden gaan wij graag het gesprek met u aan over de impact van de kadernota
subsidies op de aan uw organisatie te verstrekken subsidie voor welzijn.
Beschikbare middelen 2022 voor stadsdeel Loosduinen
Voor 2022 blijft het beschikbare budget gelijk aan het geïndexeerde budget van 2021. In verband met de
verwachte economische impact door de gevolgen van het coronavirus hebben wij dit bedrag voor 2022 nog
niet geïndexeerd. Het in deze richtlijnenbrief meegegeven financieel kader is daarom nog niet definitief en
kan aanpassing behoeven. Er wordt naar gestreefd om dit in september aan uw organisatie kenbaar te
maken, zodat u tijdig het aangevraagde subsidiebedrag en waar nodig uw inhoudelijk subsidieverzoek kan
bijstellen. Voor 2022 verwachten wij van uw organisatie tenminste een gelijkblijvend niveau van
dienstverlening (kwalitatief en kwantitatief) als in de jaren 2019 - 2021.
Onderstaande tabel geeft het maximumtarief, gewenst volume aan uren en het maximaal beschikbare
budget voor uw organisatie weer.
Beschikbaar budget Stadsdeel Loosduinen
Maximum
Gewenst volume
Beschikbaar
tarief
in uren
budget
Programmabudget gebiedsgericht welzijnswerk
€ 74,99
11.461
€ 859.501,Programmabudget WMO
€ 74,99
9.056
€ 679.141,Budget welzijnsaccommodaties
€ 979.366,Totaal
€ 2.518.008,Voor uw organisatie is in totaal € 2.518.008,- beschikbaar. De beschikbare subsidie voor 2022 voor het
Budget

stadsdeel Loosduinen wordt definitief bepaald door de gemeenteraad in het kader van de besluitvorming
inzake de begroting 2022 aan het eind van 2021.
Inhoudelijke uitgangspunten
De gemeente Den Haag blijft inzetten op het faciliteren van Hagenaars die actief betrokken willen zijn bij
hun leefomgeving, het stimuleren van zelfredzaamheid, het versterken van de eigen kracht van bewoners en
het stimuleren van de vrijwillige inzet. Voor het formuleren van de gebiedsgerichte welzijnsopgaves voor
2022 heeft de gemeente gebruik gemaakt van de herijking wijkprogramma’s 2016-2019 (RIS 298830) en
de in 2021 geactualiseerde sociale wijkscans. Waar mogelijk zijn ook de nieuwe wijkagenda’s betrokken.
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In de periode 2020 -2023 worden deze agenda’s samen met de wijk opgesteld en bevatten belangrijke
thema’s voor de wijk. Met het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning Den Haag
2018 (RIS298440) zijn tevens de uitgangspunten voor de WMO-taken bijgesteld.
Op grond van deze besluiten zijn een aantal maatschappelijke vraagstukken geformuleerd waaraan uw
bijdrage gewenst is. Deze vraagstukken plaatsen we - net als voorgaande jaren - onder de volgende vijf
overkoepelende ambities:
1) De Haagse Jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten en neemt
daarin zijn of haar verantwoordelijkheid.
2) Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap
hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving.
3) Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na.
4) De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht achtergrond ras, geslacht of
geaardheid, gelijke kansen in de samenleving.
5) Mensen behouden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen,
ook als er sprake is van een beperking.
Over het algemeen is duidelijk geworden dat Coronacrisis gezorgd heeft voor o.a. een grotere sociale
tweedeling, meer werkloosheid, meer armoede, eenzaamheid en stress onder de verschillende doelgroepen
in de samenleving. De exacte mate van de impact van deze crisis in Loosduinen is nog niet bekend.
Deze crisis heeft ook gezorgd voor grote ontwikkelingen in bijvoorbeeld thuiswerken, thuisonderwijs,
digitalisering en zorg en welzijn op afstand.
Met de impact van Coronapandemie op de achtergrond blijven onderstaande drie pijlers uit de opdracht
2021 voor Loosduinen op hoofdlijnen dringender van kracht.
1. Tegengaan van eenzaamheid bij jong en oud;
in Loosduinen zijn veel vrijwilligersinitiatieven gericht op bestrijding van eenzaamheid. Met deze
initiatieven worden veel deelnemers bereikt. Desondanks bereikt ons het signaal dat de echte
eenzamen niet worden bereikt. De meerwaarde van uw aanpak/ inzet is erop gericht om de
eenzamen die niet worden bereikt te bereiken. Risicogroepen zijn jongeren tussen 15-24 jaar,
gescheiden moeders en vaders, mensen met een beperking of psychiatrische achtergrond.
2. Tegengaan van armoede onder bewoners Loosduinen
Steeds meer komen signalen binnen over het groeiende aantal bewoners die de eindjes niet aan
elkaar kunnen knopen.Armoede gaat samen met depressies, chronische aandoeningen, minder
tevredenheid en een kortere levensduur. Ook kinderen die opgroeien in armoede blijken op school
slechter te presteren, overtreden vaker de regels en zijn onzeker door de schaamte die armoede met
zich meebrengt. De verscheidenheid aan oorzaken en doelgroepen vragen om verschillende
oplossingen. Voor de aanpak van armoede is een combinatie van interventies op verschillende
niveaus nodig. Veel gezinnen in armoede hebben voldoende aan korte en lichte interventies. Bij
meervoudige zwaardere problematiek worden deze gezinnen doorverwezen naar instellingen die
hiervoor aanbod hebben.
Goede informatie over de beschikbare mogelijkheden en -voorzieningen kan soelaas bieden.
3. Zelfstandig wonende bewoners met GGZ-Problematiek en hun omgeving:
Veel bewoners in Loosduinen hebben te maken met overlast van bewoners met ‘verward
gedrag’(psychische problemen, dementie of een verslaving). Leefbaarheid en het woongenot van
bewoners wordt negatief beïnvloed. Hiernaast is samenwonen en voor elkaar begrip tonen een
gemis in de wijk. Hierdoor ontbreekt de sociale cohesie en sociale binding in verschillende wijken
van Loosduinen.

DPZ/10096435

Ambitie 1 De Haagse jeugd groeit veilig en gezond op en ontwikkelt haar talenten en neemt daarin
zijn of haar verantwoordelijkheid.
Wij verzoeken u uw aanpak/programma’s/ interventies gericht op kinderen 5-14 jaar en jongeren 15-19 en
19-25 jaar apart van elkaar te vermelden.
In Loosduinen wonen relatief weinig jongeren in de leeftijd 5-25 jaar (totaal 9.647). Hiernaast is het
jeugdhulpgebuik hoog in Rozenburg, Waldeck Zuid, Nieuw Waldeck, Tuinenbuurt en Kom Loosduinen.
Deze jeudhulp valt buiten uw scope. Uw aanpak richt zich niet op kinderen/jeugd die in
hulpverleningstrajecten zitten.
Zoals u vaker hebt gesignaleerd heeft coronacrisis veel impact op het sociale en mentale welzijn van veel
bewoners in Loosduinen. In het bijzonder heeft de jeugd in Loosduinen zwaar te lijden onder de
coronamaatregelen. Hierdoor zijn een aantal in een uitzichtloze situatie terecht gekomen. Uw organisatie
heeft hiervoor extra spreekuren ingezet om de vraag achter de vraag te halen en eventueel opschalen bij
noodzaak aan specialistische hulp. Wij verzoeken u voor 2022 onder ambitie 1 een heldere analyse te
maken van de impact van coronacrisis op de jeugdigen en voorstellen doen voor een gerichte aanpak/
interventies.
Opvoedvaardigheden:
Kinderen tussen 5-14 jaar groeien op bij ouders met weinig opvoedingsvaardigheden. Hierdoor zijn de
ouders niet in staat de talenten van eigen kinderen te ontdekken en te stimuleren. Ook deze kinderen
hebben weinig competenties om zich te ontplooien. Ouders/opvoeders worden optimaal ondersteund bij
oovoedvraagstukken. Ouders/opvoeders zijn in staat gesteld om de talenten van eigen kinderen te
ontdekken en te stimuleren.
Talentontwikkeling
Sommige Jongeren tussen 13- 23 jaar van kwetsbare gezinnen bevinden zich in een kwetsbare positie. Deze
jongeren hebben weinig stimulans en prikkels in de thuissituatie om eigen talenten te ontdekken. Hierdoor
zijn zij niet altijd in staat optimaal gebruik te maken van de eigen talenten en capaciteiten. Wij verzoeken u
deze jongeren op weg te helpen zodat ze eigen vertrouwen kunnen vergroten en talenten kunnen
ontwikkelen.
Armoede
Het aantal gezinnen met kinderen in armoede in de wijken Nieuw Waldeck (1066), Houtwijk (256),
Rozenburg (55) En Kom Loosduinen (105) is hoog. Opgroeien in armoede heeft grote gevolgen voor de
ontwikkeling van kinderen en belemmert hun mogelijkheden voor maatschappelijke participatie.
Eenoudergezinnen met kinderen in armoede hebben te maken met meervoudige problematiek. De
redzaamheid van deze gezinnen en hun kinderen is op alle vlakken laag. In Loosduinen is er sprake van
verborgen armoede. Door schaamte en trots hangen veel mensen hun vuile was niet buiten. Wij verzoeken
u dit onderwerp bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Ook het in beeld brengen van de
mogelijkheden op het gebied van armoedebestrijding is een vaak gehoorde wens.
Hinderlijk, Overlastgevend en Crimineel gedrag
Kwetsbare jongeren lopen het risico om af te dwalen en Hinderlijk - Overlastgevend - en Crimineel gedrag
(HOC) te vertonen of radicaliseren. Hierdoor kan de jeugd overlast veroorzaken in de openbare ruimte en
grensoverschrijdend gedrag vertonen.
U draagt zorg voor het preventief tegengaan van HOC-gedrag bij jongeren. U anticipeert bij signalen van
samenwerkingspartners over HOC-gedrag in het stadsdeel.
Ambitie 2 Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving, waarbij bewoners maximaal
zeggenschap hebben over hun sociale en fysieke leefomgeving.
Het stimuleren van gezamenlijkheid, sociale cohesie en gedeeld sociaal eigenaarschap van bewoners
vinden wij belangrijk. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. In Loosduinen zijn er gebieden/ straten waar 60 a
70 % van de bewoners met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Deze mensen vinden
moeilijk aansluiting bij bestaande bewonersinitiatieven. Wij vinden het van belang dat ook deze mensen
normaal mee kunnen doen in het sociale verkeer en bij kunnen dragen aan de bewonersinitiatieven in de
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wijk. Wanneer mensen vanwege een bepaalde kwetsbaarheid niet in staat zijn deze aansluiting te vinden of
zelf bewonersinitiatief kunnen starten dan hebben zij vaak een steuntje in de rug nodig. Het professioneel
welzijnswerk kan helpen om drempels weg te nemen en deze kloof te verkleinen. Soms vraagt dit om een
meer duurzame vorm van ondersteuning.
Ambitie 3 Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na.
Kinderen/jongeren en hun ouders/opvoeders met een ongezonde levensstijl zijn vaker ziek, bewegen
onvoldoende en eten ongezond. Door de coronacrisis is de sportdeelname en bewegen onder deze
doelgroep afgenomen. Dit geldt voor een groot deel van kwetsbare kinderen en jongeren. Wij verzoeken u
buurtinitiatieven te ondersteunen en uit te voeren op het gebied van gezondheid/ gezonde voeding en
bewegen. Ouders en opvoeders worden bewust gemaakt van het belang van gezonde voeding en voldoende
bewegen. Informatie over de sportmogelijkheden in Loosduinen is duidelijk beschikbaar en onder de
aandacht gebracht van deze doelgroepen.
Toeleiding van kinderen en jongeren naar de aanwezige sportmogelijkheden en voorzieningen is een pre.
Ambitie 4 De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht achtergrond ras,
geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de samenleving.
Sociale cohesie
De sociale cohesie en sociale binding zijn in de kwetsbare wijken en buurten van Loosduinen niet optimaal.
Er is zeer beperkt onderling contact en daarbij ook onbegrip tussen wijkbewoners en kwetsbare bewoners
met o.a. ‘verward gedrag’. Veel bewoners maken zich zorgen over de eigen buren met ‘verward gedrag’.
Het leggen van verbinding tussen inwoners die zich zorgen maken en inwoners die ‘verward gedrag’
vertonen komt ten goede van de saamhorigheid en sociale binding in de wijken van Loosduinen.
Wijkagenda’s Kom Loosduinen en Houtwijk
Uit de wijkagenda’s Kom Loosduinen en Houtwijk is duidelijk naar voren gekomen dat de
bevolkingssamenstelling aan het veranderen is. Nieuwe bewoners van niet westerse afkomst vestigen zich
in Kom Loosduinen en ook in andere wijken zoals Houtwijk en Waldeck. Nieuwe en oude bewoners
kennen elkaar onvoldoende en hebben weinig kennis van elkaars gewoontes en gebruiken. Hierdoor
ontstaat er een tweedeling. Wij verzoeken u uw inzet te richten op het werken aan de inclusieve
samenleving waarbij alle bewoners van Loosduinen welkom zijn, geaccepteerd worden, erbij horen en
meedoen in eigen buurt/wijk.
Aanpak/inzet
Uw aanpak en inzet richt zich op preventie, nazorg en vergroten sociale binding. Hierbij werkt u aan
inclusieve samenleving en sociale cohesie in de wijken van Loosduinen. De nadruk ligt hoofdzakelijk op
een aanpak die rechtstreeks ten goede komt van de bewoners.
Communicatie en Informatie
Wij krijgen signalen dat bewoners en sociale partners gebrek aan informatie en communicatie ervaren over
uw aanbod, activiteiten cursussen en trainingen. Wij verzoeken u ons aan de voorkant inzicht te
verschaffen over hoe u vorm gaat geven aan de communicatie met de wijkgremia over de uitvoering van
uw aanbod.
Ambitie 5: Mensen behouden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig
wonen
Zelfredzame inwoners
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente kan meedoen naar vermogen en de kans krijgt om
zichzelf te ontplooien. Daarom moeten inwoners, die hiertoe niet zelf in staat zijn, kunnen rekenen op de
juiste ondersteuning om hun zelfredzaamheid te bevorderen. De Servicepunten XL bieden deze
ondersteuning aan kwetsbare inwoners.
Concreet hebben we minimaal de volgende verwachtingen met betrekking tot uw dienstverlening:
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•
•
•
•
•
•

U informeert en adviseert wijkbewoners zodat zij weten waar zij moeten zijn voor het antwoord op
hun ondersteuningsvragen;
U ondersteunt en stimuleert kwetsbare bewoners bij ondersteuningsvragen om naar vermogen deel
te nemen aan de samenleving en het oplossen van hun vraagstukken (gezondheid, financieel,
sociaal etc), zodat hun welbevinden en zelfredzaamheid op peil blijft en zij niet vereenzamen.
U draagt bij aan de vitaliteit van oudere bewoners en u ondersteunt en stimuleert ouderen zelf
initiatieven te ontplooien.
U ondersteunt kwetsbare bewoners met multi-problematiek door als ketenpartner bij te dragen aan
de formulering van individuele integrale plannen van aanpak voor deze groep met inzet van zoveel
mogelijk algemene voorzieningen.
U ondersteunt en vergroot de vrijwillige inzet van bewoners.
U brengt bewoners en instellingen in de wijk op de hoogte van het algemene voorzieningen aanbod
en stimuleert het doelgericht gebruik ervan.

Wij verwachten dat u met de verschillende partners een werkproces organiseert waarin de kracht van het
Servicepunt XL als herkenbare en laagdrempelige toegang tot informatie en advies, algemene
voorzieningen en onafhankelijke cliënt- en kortdurende ondersteuning wordt verbonden. U zorgt dat dit
werkproces, indien nodig, is aangepast aan voor dit stadsdeel inhoudelijk specifieke vraagstukken en
daarop aansluit. Door samen te werken met de uitvoerende wijkteams en deel te nemen aan andere
multidisciplinaire teams en overleggen ontstaat een keten waarin de aanwezige kennis en expertise
optimaal worden benut. Van daaruit kunnen cliënten op een laagdrempelige manier, snel worden toegeleid
naar de juiste ondersteuning en/of zorg. Ook verwachten wij van u dat u in 2022 kwetsbare inwoners actief
opzoekt en ondersteunt en uw aanpak ook op outreachend werken gericht is. Hiertoe werkt u gericht samen
met de relevante instellingen en voorzieningen in de wijk. Daarnaast voert u de regie op de coördinatie en
doorontwikkeling van de vrijwillige dienstverlening en zorgt u voor een goede matching van aanbod aan
kwetsbare personen die geholpen zijn door hier gebruik van te maken. In 2021 hebben we in overleg met u
vastgesteld hoe en op welke gegevens worden geregistreerd en de wijze waarop de rapportage per kwartaal
wordt aangeleverd. In 2022 blijven we hierover met u in gesprek.
In het derde kwartaal van 2021 wordt het beleidsplan voor het Haags welzijnswerk voor 2021-2024
vastgesteld door de gemeenteraad. Aansluitend gaan we met u in gesprek over de doorontwikkeling van de
Servicepunten XL en formuleren we een tweejarige ontwikkelagenda voor de Servicepunten XL (20222023).
Opstellen subsidieverzoek 2022: wat verwachten wij van u?
• U hanteert de meegezonden formats in bijlage 1 en 2 voor het subsidieverzoek 2022. Hierin
formuleert de gemeente de uitvraag aan uw organisatie door het beschrijven van de gemeentelijke
ambities, maatschappelijke vraagstukken en (beleids-)doelen.
• In uw subsidieverzoek voor 2020 beschrijft en onderbouwt uw organisatie welke problemen er in
de verschillende wijken spelen. U kunt hiervoor de meegezonden wijkscans hanteren. Van uw
organisatie verwachten wij dat u uw bijdrage aan het oplossen van de problemen concreet
(SMART) in uw subsidieverzoek voor 2022 verwoordt.
• Uw organisatie stelt in het subsidieverzoek per ambitie een plan van aanpak op, waarin wordt
beschreven welke kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage u gaat leveren aan het behalen van de
doelen, hoe u deze bijdrage levert en welke kosten verbonden zijn aan het behalen van de door u
geformuleerde resultaten. Dit komt logisch voort uit uw eerdere probleemanalyse.
• U zendt per ambitie een schatting van de ureninzet mee en de financiële doorrekening daarvan.
Daarnaast vragen we u om een totaaloverzicht van de te maken kosten voor het stadsdeel.
• Ook verzoeken wij u in uw plannen van aanpak per ambitie aan te geven welke
welzijnsaccommodaties u gebruikt voor uw welzijnsinzet voor het realiseren van uw resultaten.
• U geeft aantoonbaar aan hoe uw subsidieverzoek in samenspraak met de bewoners en de
samenwerkingspartners in de wijken in uw werkgebied tot stand is gekomen. U stemt uw
geformuleerde aanpak en beoogde resultaten af. Wij hebben er begrip voor dat de maatregelen
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•

omtrent Covid-19 dit proces bemoeilijkt en verwachten dat uw organisatie hier creatief mee
omgaat. Bij het aanbieden van uw subsidieverzoek geeft u aan hoe u deze samenspraak invulling
heeft gegeven. Dit is een vereiste om uw subsidieverzoek in behandeling te kunnen nemen.
Wij verwachten dat u uiterlijk op 1 juni 2021 een compleet subsidieverzoek 2022 indient aan de
hand waarvan gerichte afspraken kunnen worden gemaakt voor 2022.

Innovatie en professionalisering
De wensen en behoeftes van onze (kwetsbare) Haagse inwoners veranderen en dit vraagt ook om maatwerk
in het welzijnswerk. Dit is meer dan ooit actueel met de impact van Covid-19 die steeds meer zichtbaar
wordt. De gemeente Den Haag verwacht dan ook van de welzijnsorganisaties innovatie in de uitvoering om
zo tot een kwalitatief betere dienstverlening te komen die aansluit bij de vraag en actualiteit. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld digitale dienstverlening en het bereiken van moeilijke doelgroepen.
Wij vragen uw organisatie om in te spelen op de veranderende vraag vanuit de samenleving en hoe u dit
gaat doen. In uw plan van aanpak beschrijft u hoe uw organisatie inspeelt op deze veranderingen en welke
vernieuwingen u hiervoor inzet. Welke bestaande aanpakken worden omgebogen, gewijzigd en/of
doorontwikkeld en waarom. Ook geeft u aan hoe deze doorontwikkeling eruit ziet, welke nieuwe
innovatieve aanpakken u inzet en hoe u deze doorontwikkelde aanpakken en innovaties monitort.
U maakt in uw subsidieverzoek inzichtelijk welke innovatieve aanpakken uit 2021 worden opgenomen in
uw aanbod voor 2022 en welke innovatieve aanpakken u beëindigt en waarom. Wij vragen tevens van uw
organisatie om inzichtelijk te maken hoe u werkt aan professionalisering van de medewerkers en het
permanent verbeteren van de dienstverlening. Hierbij motiveert u op welke speerpunten u inzet bij de
professionalisering en waarom uw organisatie juist hierop inzet.
Welzijnsaccommodaties
Wij ontvangen graag als bijlage bij uw subsidieverzoek 2022 per welzijnsaccommodatie uw dagelijkse
openingstijden. Wij verwachten dat gedurende het uitvoeringsjaar uw openingstijden zijn afgestemd en
aantoonbaar overeenkomen met de behoefte van de inwoners van het stadsdeel. De samenspraak bij de
totstandkoming van het subsidieverzoek kan hierbij als vertrekpunt dienen evenals de toelichting die u hier
in uw subsidieverzoek op geeft. Wij verzoeken u hiervoor gebruik te maken van het meegezonden format
openstelling.
Mee te zenden bijlagen
Wij verzoeken u met uw subsidieverzoek 2022 mee te zenden:
1. het subsidieverzoek 2022 waarbij u gebruik maakt van het bijgesloten format in bijlage 1;
2. per welzijnsaccommodatie de dagelijkse openingstijden conform meegestuurd format huisvesting
in bijlage 2;
3. per welzijnsaccommodatie een overzicht van de vrijwilligersorganisaties/bewonersgroepen die
ruimte gebruiken in de door u geëxploiteerde welzijnsaccommodatie;
4. nieuwe en door u te ontwikkelen interventies/aanpakken;
5. toelichting speerpunten professionalisering;
6. ureninzet en de financiële doorrekening per ambitie en de totalen.
Uw subsidieverzoek 2022 kunt u uiterlijk op 1 juni 2021 indienen via subsidies@denhaag.nl met een
afschrift aan uw accounthouder: Majda el Adlouni
Uiterlijk 30 juni 2021 ontvangt u bericht of uw subsidieverzoek 2022 voldoet aan voornoemde richtlijnen
alvorens het subsidieverzoek 2022 in behandeling kan worden genomen. Mocht er aanvullende informatie
nodig zijn om uw subsidieverzoek in behandeling te kunnen nemen, dan informeren wij u tijdig.
Aanvullende informatie moet uiterlijk 1 augustus 2021 zijn aangeleverd, zodat deze kan worden besproken
met de vertegenwoordiger(s) van uw instelling.
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Na ontvangst van alle benodigde en gevraagde stukken voor uw subsidieverzoek 2022 zal de gemeentelijke
stadsdeelorganisatie Loosduinen samen met een vertegenwoordiger van de dienst OCW/Vitale Stad met u
in gesprek gaan over uw voorgestelde inzet voor 2022.
Onze uitvraag aan uw organisatie is met de grootste zorg opgesteld. Graag lichten wij onze uitvraag
mondeling aan u toe. Uw accounthouder zal uw organisatie op korte termijn benaderen of u hier interesse
in heeft.
Burgemeester en wethouders van Den Haag
namens dezen:
Algemeen directeur Publiekszaken

René van Kuilenburg
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Bijlage 1: Subsidieformat
Ambitie 1:
De Haagse Jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten en neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid.
Vraagstuk
Doelstelling
Aanpak / Interventies
Noodzakelijke samenwerkingspartners
1.1 kinderen van kwetsbare ouders groeien op
bij ouders/opvoeders met weinig
opvoedingsvaardigheden. Hierdoor zijn de
ouders/opvoeders niet in staat de talenten van
eigen kinderen te ontdekken en te stimuleren.

✓

De prioriteit ligt o.a.bij: Nieuw Waldeck,
Waldeck Zuid, Rosenburg, Kom Loosduinen
en Houtwijk.

✓

1.2 In o.a.de kwetsbare buurten van NW,
Rosenburg, Waldeck Zuid en Houtwijk
wonen 2203 eenoudergezinnen met kinderen
onder de 20 jaar.
Ook wonen er 784 huishoudens met een laag
inkomen en kinderen in de leeftijd
4 – 18.

✓

Sommige Jongeren tussen 15- 25 jaar van
deze kwetsbare gezinnen bevinden zich in een
kwetsbare positie. Hierdoor zijn zij niet altijd
in staat optimaal gebruik te maken van de
eigen talenten.
De kans op verslaving, ongewenst gedrag is
aanwezig.
1.3 Het aantal gezinnen met kinderen in
armoede in o.a. Nieuw Waldeck (1066),
Houtwijk (256), Rozenburg (55)
En Kom Loosduinen (105) is hoog.

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
arme eenouder gezinnen met kinderen hebben
te maken met meervoudige problematiek. De
redzaamheid van de gezinnen en hun kinderen ✓
is op alle vlakken laag. Dit komt het stadsdeel
niet ten goede
1.4 HOC/radicalisering jongeren

✓

Kwetsbare jongeren lopen het risico om af te
dwalen en HOC gedrag te vertonen of
radicaliseren.

✓

Ouders/opvoerder zijn toegerust en gestimuleerd om zicht te
krijgen op de talenten van hun kinderen;
ouders/opvoeders zijn bereikt, ondersteund en waar nodig
doorverwezen naar(specialistische) instellingen;
het aanbod is proactief bekend gemaakt bij de doelgroepen en
partners in het stadsdeel;
waar nodig helpt welzijn de kinderen om basisvaardigheden te
leren of zorgt ze bij de juiste instelling door te verwijzen.
het welzijnswerk is aantoonbaar present op
ontmoetingsplekken waar kwetsbare jongeren zich ophouden
en daarmee vindbaar voor de jongeren en hun ouders;
jongeren met een ondersteuningsvraag kunnen terecht bij de
welzijnsorganisatie voor ondersteuning bij lichte problematiek
en worden doorverwezen wanneer andere organisaties een
aanbod hiervoor hebben;
minimaal 15 kwetsbare jongeren zijn daarbij geactiveerd om
een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij;
het risico op ongewenst gedrag is teruggedrongen.
Bewoners en partners ervaren geen overlast.

Elke ambitie omvat een aantal
vraagstukken en doelstellingen.
Wij vragen u om per ambitie een
plan van aanpak op te stellen
waarin u expliciet aangeeft welke
bijdrage u per vraagstuk zult
leveren. Ook vermeldt u welke
bijdrage u gaat leveren aan de
doelstellingen, hoe u deze
bijdrage levert, welke
(welzijns)accommodatie(s) u
inzet, inclusief de hieraan
verbonden openingsuren en te
bereiken resultaten.

Om een bijdrage te kunnen leveren en resultaten te
boeken binnen een vraagstuk levert uw organisatie
vaak een (deel)bijdrage. U werkt veelal met andere
ketenpartners samen om te komen tot een effectieve
sluitende aanpak. Formuleer hier uw ketenpartners
en hoe u zich verhoudt tot deze partners.

✓
✓
✓
✓

✓

Uren

Doelrealisatie
Hier omschrijft u SMART welke
resultaten uw organisatie gaat
boeken om een bijdrage te leveren
aan de doelstellingen.

Hier maakt u een schatting van de ureninzet
uitvoering en de kosten verbonden aan het behalen
van de door u geformuleerde (deel)resultaten,
inclusief de hieraan verbonden openingsuren van de
welzijnsaccommodatie(s) die hiervoor wordt ingezet
en de opbouw van uurtarieven. Deze input wordt
door de gemeente gebruikt in de afweging en
prioritering. Niet als toetsingskader of
inspanningsverplichting voor uw organisatie.

Budget

Vul hier het totaal voor de ambitie in.

arme gezinnen met een ondersteuningsvraag kunnen terecht bij
de welzijnsorganisatie voor ondersteuning/informatie en /of
doorverwijzing. Zij worden geinformeerd,ondersteund of
doorverwezen wanneer andere organisaties aanbod hiervoor
hebben;
alle aanwezige noodzakelijke voorzieningen over armoede
bestrijding zijn bij deze gezinnen bekend. Hierover wordt
proactief gecommuniceerd;
gezinnen in armoede beschikken over de noodzakelijke
informatie en worden gemotiveerd om de beschikbare
voorzieningen te benutten;
HOC-gedrag/radicalisering is sinds laatste 5 jaar geen topic in
Loosduinen. Wij volstaan met een paraat netwerk dat ingrijpt
zodra signalen hierover bekend zijn.
Signalen over overlastgevende jongern en hangplekken worden
opgepakt

Ambitie 2: Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving.
Vraagstuk
Doelstelling
Aanpak / Interventies
Noodzakelijke samenwerkingspartners
2.1 Bewoners willen zeggenschap over hun
sociale en fysieke- leefomgeving.

Beoogde resultaten

bewonersgroepen met een ondersteuningsvraag zijn proactief
op weg geholpen om hun initiatief te verwezenlijken;
Initiatiefnemers zijn geempowerd en nemen
verantwoordelijkheid voor eigen initiatief;
ondersteuning van welzijn is erop gericht dat initiatiefnemers
eigen regie voeren op eigen initiatief;
wanneer mensen vanwege kwetsbaarheid niet eigen initiatief
kunnen uitvoeren dan helpt welzijn bij de uitvoering. Bij dit
initiatief kan de ondersteuning langer duren.;
in verschillende wjken zijn minimaal 5 nieuwe initiatieven
ontstaan waarbij nieuwe bewonersgroepen zichtbaar zijn
ondersteund.

Elke ambitie omvat een aantal
vraagstukken en doelstellingen.
Wij vragen u om per ambitie een
plan van aanpak op te stellen
waarin u expliciet aangeeft welke
bijdrage u per vraagstuk zult
leveren. Ook vermeldt u welke
bijdrage u gaat leveren aan de
doelstellingen, hoe u deze
bijdrage levert, welke
(welzijns)accommodatie(s) u inzet,
inclusief de hieraan verbonden
openingsuren en te bereiken
resultaten.

Om een bijdrage te kunnen leveren en resultaten te
boeken binnen een vraagstuk levert uw organisatie
vaak een (deel)bijdrage. U werkt veelal met andere
ketenpartners samen om te komen tot een effectieve
sluitende aanpak. Formuleer hier uw ketenpartners
en hoe u zich verhoudt tot deze partners.

Beoogde resultaten

Uren

Doelrealisatie
Hier omschrijft u SMART welke
resultaten uw organisatie gaat
boeken om een bijdrage te leveren
aan de doelstellingen.

Hier maakt u een schatting van de ureninzet
uitvoering en de kosten verbonden aan het behalen
van de door u geformuleerde (deel)resultaten,
inclusief de hieraan verbonden openingsuren van de
welzijnsaccommodatie(s) die hiervoor wordt ingezet
en de opbouw van uurtarieven. Deze input wordt
door de gemeente gebruikt in de afweging en
prioritering. Niet als toetsingskader of
inspanningsverplichting voor uw organisatie.

Budget

Vul hier het totaal voor de ambitie in.

DPZ/10096435

Ambitie 3: Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na.
Vraagstuk
Doelstelling
3.1 Veel kinderen en jongeren hebben een
ongezonde levensstijl. Zij eten ongezond en
(door corona) bewegen zij onvoldoende.

✓

Er zijn minimaal 20 buurtinitiatieven ondersteund en
uitgevoerd op het gebied van gezondheid/ gezonde
voeding en bewegen.

✓

Ouders en opvoeders bewustmaken van het belang van
gezonde voeding en voldoende bewegen.

✓

Informatie over de beschikbare sport en
beweegvoorzieingen voor kinderen en jongeren in
Loosduinen zijn onder de aandacht gebracht.

✓

Kinderen en jongeren worden toegeleid naar beschibare
voorzieningen zoals sportclubs en sportverenigingen.

Aanpak / Interventies

Noodzakelijke samenwerkingspartners

Beoogde resultaten

Uren

Elke ambitie omvat een aantal
vraagstukken en doelstellingen. Wij
vragen u om per ambitie een plan van
aanpak op te stellen waarin u expliciet
aangeeft welke bijdrage u per vraagstuk
zult leveren. Ook vermeldt u welke
bijdrage u gaat leveren aan de
doelstellingen, hoe u deze bijdrage
levert, welke (welzijns)accommodatie(s)
u inzet, inclusief de hieraan verbonden
openingsuren en te bereiken resultaten.

Om een bijdrage te kunnen leveren en resultaten te
boeken binnen een vraagstuk levert uw organisatie
vaak een (deel)bijdrage. U werkt veelal met andere
ketenpartners samen om te komen tot een effectieve
sluitende aanpak. Formuleer hier uw ketenpartners
en hoe u zich verhoudt tot deze partners.

Doelrealisatie
Hier omschrijft u SMART welke
resultaten uw organisatie gaat
boeken om een bijdrage te leveren
aan de doelstellingen.

Hier maakt u een schatting van de ureninzet
uitvoering en de kosten verbonden aan het behalen
van de door u geformuleerde (deel)resultaten,
inclusief de hieraan verbonden openingsuren van de
welzijnsaccommodatie(s) die hiervoor wordt ingezet
en de opbouw van uurtarieven. Deze input wordt
door de gemeente gebruikt in de afweging en
prioritering. Niet als toetsingskader of
inspanningsverplichting voor uw organisatie.
Vul hier het totaal voor de ambitie in.

Ambitie 4: De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht achtergrond ras, geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de samenleving.
Vraagstuk
Doelstelling
Aanpak / Interventies
Noodzakelijke samenwerkingspartners
Beoogde resultaten
4.1De sociale cohesie en sociale binding zijn
o.a. in de kwetsbare wijken en buurten van
Loosduinen niet optimaal. Er is zeer beperkt
contact maar ook onbegrip tussen
wijkbewoners en kwetsbare bewoners
“verward gedrag’, ‘LVB’ enz.

✓

✓
Deze bewoners kennen elkaar (nog) niet en de
acceptatie en elkaar begrijpen is beperkt.
✓

4.2 uit de wijkagenda’s Kom Loosduinen en
✓
Houtwijk maar ook Waldeck is gebleken dat
nieuwe en oude bewoners elkaar onvoldoende
kennen en weinig kennis hebben van elkaars
✓
gewoontes en gebruiken. Hierdoor ontstaat er
een tweedeling.
✓
✓

mensen die zich zorgen maken over iemand met
‘verward gedrag’ kunnen hun vragen of zorgen delen.
Welzijn kijkt met deze inwoners mee wat zij zelf
kunnen doen of waar zij met hun vraag of zorg terecht
kunnen. Welzijn verwijst dan door naar betrokken
partijen;
inwoners die overlast ondervinden van mede-inwoners
met ‘verward gedrag’, worden ondersteund hoe zij
hiermee om kunnen gaan;
waar nodig worden inwoners ondersteund bij het
leggen van verbinding tussen inwoners die zich zorgen
maken en inwoners die ‘verward gedrag’ vertonen.
U werft en ondersteunt minimaal 6 initiatieven van
bewoners die activiteiten organiseren om oude en
nieuwe bewoners met elkaar te verbinden.
Nieuwe bewoners zijn geinformeerd over allerlei
voozieingen in het stadsdeel.
nieuwe buren voelen zich welkom in de wijk Kom
Loosduinen;
u stimuleert ontmoetingen tussen diverse doelgroepen
in de wijk. Het stadsdeel zal hiervoor vooraf een 0 en
een 1-meting uitvoeren.

Elke ambitie omvat een aantal
vraagstukken en doelstellingen. Wij
vragen u om per ambitie een plan van
aanpak op te stellen waarin u expliciet
aangeeft welke bijdrage u per vraagstuk
zult leveren. Ook vermeldt u welke
bijdrage u gaat leveren aan de
doelstellingen, hoe u deze bijdrage
levert, welke (welzijns)accommodatie(s)
u inzet, inclusief de hieraan verbonden
openingsuren en te bereiken resultaten.

Budget

Om een bijdrage te kunnen leveren en resultaten te
boeken binnen een vraagstuk levert uw organisatie
vaak een (deel)bijdrage. U werkt veelal met andere
ketenpartners samen om te komen tot een effectieve
sluitende aanpak. Formuleer hier uw ketenpartners
en hoe u zich verhoudt tot deze partners.

Doelrealisatie
Hier omschrijft u SMART welke
resultaten uw organisatie gaat
boeken om een bijdrage te leveren
aan de doelstellingen.

Uren

Budget

Hier maakt u een schatting van de ureninzet
uitvoering en de kosten verbonden aan het behalen
van de door u geformuleerde (deel)resultaten,
inclusief de hieraan verbonden openingsuren van de
welzijnsaccommodatie(s) die hiervoor wordt ingezet
en de opbouw van uurtarieven. Deze input wordt
door de gemeente gebruikt in de afweging en
prioritering. Niet als toetsingskader of
inspanningsverplichting voor uw organisatie.
Vul hier het totaal voor de ambitie in.
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Opmerking: informatie per servicepunt aanleveren voor alle servicepunten in het stadsdeel
Ambitie 5: Mensen behouden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als er sprake is van een beperking
Beoogde resultaten

Vraagstuk

Doelstelling

5.1 Bewoners met een
ondersteuningsvraag weten
niet altijd waar ze de juiste
informatie en advies kunnen
vinden.

Wijkbewoners met een
ondersteuningsvraag zijn
goed geïnformeerd en weten
waar zij moeten zijn voor
advies en het antwoord op
hun ondersteuningsvragen.

-

Aantal wijkbewoners dat is voorzien van info & advies
bij het Servicepunt

5.2 Bewoners met een
hulpvraag krijgen nog niet
altijd de juiste
ondersteuning.

Bewoners worden toe geleid
naar de juiste
ondersteuning. Hierbij wordt
zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van algemene
voorzieningen

-

Aantal cliënten dat clientondersteuning heeft
ontvangen (persoonlijk plan)
Aantal cliënten dat is geholpen door vrijwillige
dienstverlening
Aantal cliënten dat toegeleid is naar een algemene
voorziening (afschaling).

5.3 Veel ouderen zijn niet
actief betrokken, voelen zich
eenzaam en/of onveilig in
hun huis en/of omgeving.

Ouderen voelen zich veilig in
hun woonomgeving en doen
actief mee.

-

5.4 Veel bewoners nemen
niet actief deel aan de
samenleving.

Ook bewoners in een
kwetsbare positie
(gezondheid, financieel,
sociaal) nemen naar
vermogen deel aan de
samenleving zodat zij niet
vereenzamen en hun
welbevinden en
zelfredzaamheid op peil
blijft.

5.5 Het
vrijwilligerspotentieel wordt
niet optimaal benut

Vraag en aanbod van
vrijwilligerswerk worden
optimaal gekoppeld,
waardoor de vrijwillige inzet
van krachtige en kwetsbare
vrijwilligers wordt vergroot
bij maatschappelijke
organisaties en bij de door
welzijn georganiseerde
vrijwillige dienstverlening.

-

Iedereen (alle inwoners en
instellingen in de wijk) is op
de hoogte van het algemene
voorzieningen aanbod en
maakt er doelgericht gebruik
van.

-

-

-

-

5.6 Het gebruik van de
algemene voorzieningen in
de wijken is niet optimaal.

Aantal huisartsen waarmee wordt samengewerkt

Aantal initiatieven dat voor ouderen is gefaciliteerd
en aantal beoogde bezoekers.
Aantal ouderen dat een signalerend huisbezoek heeft
ontvangen n.a.v. de kroonjarenbrief
Aantal ouderen dat een huisbezoek heeft ontvangen
bij hoge kwetsbaarheidsscore.

-Zie 5.2

-

-

Aantal nieuwe vrijwilligers dat is geworven voor de
eigen WMO dienstverlening op Servicepunt XL
Aantal vrijwilligers dat actief is voor de eigen WMO
dienstverlening op Servicepunt XL.
Aantal matches tussen vrijwilligers en
maatschappelijke organisaties

80% van de info op de sociale kaart voor het
betreffende stadsdeel is correct.
Aantal en soort activiteiten waarmee
dienstverlening / algemeen voorzieningenaanbod
onder de aandacht wordt gebracht

Aanpak / Interventies

Noodzakelijke samenwerkingspartners
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Bijlage 2: Format openstelling
Locatie (1)

Dag (2)

Openingstijden (3)
(beheer aanwezig)

Aantal uren totaal (4)
(beheer aanwezig)

(Locatie 1 )
( aantal
weken)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

(Locatie 2
etc. )
(aantal
weken)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Totaal (8)

(Niet van
toepassing)

(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Niet van toepassing)

Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
(optelling van alle uren in kolom
4)

Openingstijden (5)
(middels
sleutelbeheer)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Van XX uur- Tot XX
uur)
(Niet van toepassing)

Aantal uren totaal (6)
(middels sleutelbeheer)

Aantal uren totaal beheerd
+ sleutelbeheer (7)

Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
Aantal uur per dag x aantal
weken
(optelling van alle uren in
kolom 6)

(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)

(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)
(Kolom 4 + kolom 6)

(Optelling van alle uren in
kolom 7)

Toelichting:
1) Benoem hier alle locaties waarvoor subsidie wordt aangevraagd vanuit het budget voor openstellingsuren
2) Benoem hier de dagen van de week dat de locatie opengesteld gesteld wordt.
3) Benoem hier de van hoe laat tot hoe laat de locatie op de in kolom 2 genoemde dagen wordt opengesteld. Let op: Hierbij gaat het om openstelling waarbij beheer aanwezig is (niet
d.m.v. sleutelgebruik)
4) Benoem hier het jaartotaal aantal uren dat de locatie op de betreffende dag wordt opengesteld. Let op: Hierbij gaat het om openstelling waarbij beheer aanwezig is (niet d.m.v.
sleutelgebruik)
5) Benoem hier de van hoe laat tot hoe laat de locatie op de in kolom 2 genoemde dagen wordt opengesteld. Let op: Hierbij gaat het om openstelling d.m.v. sleutelgebruik (niet d.m.v.
beheer)
6) Benoem hier het jaartotaal aantal uren dat de locatie op de betreffende dag wordt opengesteld. Let op: Hierbij gaat het om openstelling waarbij beheer aanwezig is (niet d.m.v.
beheer)
7) Maak hier een optelling van de jaartotalen voor openstelling d.m.v. beheer (kolom 4) en openstelling d.m.v. sleutelbeheer (kolom 6)

8)

Geef hier de jaartotalen voor kolom 4 , kolom 6 en kolom 7. Let op: Het gaat hierbij om de totalen voor maandag tot en met vrijdag)
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Bijlage 3: Sociale wijkscans
Wordt digitaal nagezonden
Bijlage 4: Beschikbare wijkagenda’s
Wordt digitaal nagezonden

