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Aanvullende inzet jongerenwerk 2OI6-20L7

Voorstel
Een garantiesubsidie te verlenen van max

€ 15.000 voor actuele

acties jongerenwerk van

Punt Welzijn, conform bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding
Een aantal ontwikkelingen valt samen. De fundamenten voor een nieuwe Lokale
Educatieve Agenda zijn gelegd, de organisatie voor jeugdhulp staat, de preventiearrangementen voor 15 meest voorkomende problemen voor jeugd zijn klaar.

Vanuit diverse beleídsterreinen komen signalen en vragen binnen over diverse
verschijningsvormen van risicogedrag bij jongeren.
Een integrale aanpak van jongerenwerk op het gebied van weerbaarheid en
netwerkvorming biedt vroegtijdig een adequaat antwoord vanuit een stevige basis en kan
de verbinding leggen met selectieve en geïndiceerde preventie. Jongerenwerk is daar waar
het speelt, weet over wie het gaat en kan op het juiste moment doorpakken of verwijzen
naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Beoogd effect/doel
Door laagdrempelige en flexibele inzet van jongerenwerk tijdig anticiperen/reageren op
signalen uit het veld. Opvallend gedrag bijsturen naar positieve acties en resultaten.

Argumenten

c

Door extra inzet vanuit een integrale en vooral flexibele aanpak van jongerenwerk
kan adequaat worden gereageerd op diverse risico's en opvaltend gedrag.
Waar voorheen vooral werd ingezet op fysieke jongerenontmoetingsplekken, wordt nu
meer meebewogen met wisselende vindplaatsen voor jongeren. Voor de transformatie van
jeugdhulp was al budget gereserveerd voor versterking van preventie. De jeugd- en
gezinswerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin leveren hierin vanuit de scholen
s
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steeds meer hun bijdrage. Aanvullend kan ook jongerenwerk op het snijvlak van onderwijs
en vrijetijdsbesteding voor de niet-verenigingsgebonden jeugd een bijdrage leveren. CJG
en jongerenwerk vormen een voorliggende, algemene voorziening voor gerichte preventie.

Kanttekening

. In het kader van kiezen met visie is 4 ton bezuinigd op de bestaande, totale

taakstelling van Punt Welzijn.
Maar voor de transitie van jeugdhulp is een budget voor versterking van de preventie
geraamd, dat nog niet eerder is ingezet omdat realisatie van de nieuwe jeugdhulpstructuur voorrang had. Nu de jeugdhulp staat, lcan worcjen cloorgepakt naar cle gewenste

stap naar voren: preventie.
De maatwerk preventiearrangementen van licht naar zwaar zijn gereed. Universele
preventie is een basisvoorwaarde voor passende, gerichte preventie. Elke methodlek valt
of staat met contact en vertrouwen tussen deelnemer en aanbieder. Jongerenwerk kan
hierin een verbindende factor zijn en heeft voor deze extra taak ruimte nodig om snel en
flexibel te kunnen inzetten waar nodig.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het benodigde maximale garantiebedrag voor 2OL6-2OI7 kan worden gedekt uit hiervoor
beschikbaar budget voor pedagogische hulp. Indien aanwending van € 15.000 nodig is
resteert nog € 35.000 voor de !nzet van preventie-arrangementen. De garantiebijdrage
wordt actief gebruikt als onderbouwing bij werving van subsidie bij externe fondsen, als
co-financiering gevraagd wordt. Hierdoor kan dit bedrag mogelijk worden verdubbeld.

Uitvoering/evaluatie
In principe is deze garantiebijdrage eenmalig voor de periode 20L6-2O17. Betaald wordt

op basis van werkelijke uitgaven. Dit monltoren we actlef; lndlen voor volgende jaren een
bijdrage nodig is, wordt dit tijdig ter afweging aan u voorgelegd.
Com m

unicatie/ partici patie

Overleg met

Pu

nt Welzij n,

Jon

gerenwerkers, vei igheidscoördinator
I

Overleg gevoerd met
Intern: P.Vos financiën, S. Brouwers jeugdhulp, S.Doek accountmanager Punt Welzijn,
G.Lenders veiligheid
Extern: Punt Welzijn, Bibliocenter

Bijlagen
In de bijlagen wordt nader ingegaan op de diverse vormen van de extra preventie

1.
2.
3.

Notitie preventief jongerenbeleid
Pop-up project Bibliocenter Punt Welzijn
Project Weefter scholen in beweging
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Beste meneer, mevrouw,
U heeft verzocht om een garantiebijdrage ten behoeve van intensivering van
jongerenwerk in Weert op basis van flexibele inzet in 2OL6-2OI7 in õnze vergadering van 27 september 2016 hebben wij besloten hiervoor een
garantiebijdlage te verlenen van maximaal € 15.000. Deze garantiebijdrage is een
ãenmalige aanvulling op de reguliere jaarlijkse subsidie voor Punt Welzijn'

Te leveren prestatie.
De garantieUi¡arage mag worden aangewend voor het project Bibliocenter en het werven
van-externe su¡sù¡es hiervoor. Verder willen we jongerenwerk ruimte geven om flexibel
en snel te kunnen inzetten indien signalen vanuit de domeinen veiligheid, gezondheid,
jeugdhulp, integratie, onderwijs of armoede hiertoe aanleiding geven.
be ¡n te zetten ãcties worden actief gemonitord, jongerenwerk meldt elk kwartaal kort de
stand van zaken en neemt dit op in het reguliere jaarverslag 2OL6-20L7.
De garantiebijdrage wordt uitbetaald op basis van daadwerkelijk ingezette extra_uren of
gerñaakte activiteitenkosten in de periode oktober 2016 tot en met december 2017.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een bezwaarschrift sturen, aan het
college van burgemeester en wethouders Postbus 950 6000 AZ WEERT
Zorgl u ervoor ãat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brie-f. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
roet,

Met vriende

ders,

burgem

M.H.F

M

n

gemeentesecretaris

bu

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Preventief jongerenwerk 2OL6-2OI7
Bedoeling:

1.
2.

In contact blijven met jongeren op diverse locaties in Weert.
Door snelle interventie bij risicogedrag jongeren voorkomen van erger

Aanleiding:
Vanuit meerdere invalshoeken wordt inzet van jongerenwerk gevraagd:

1. Veiligheid: signalen m.b.t. overlast jongeren in MUNTcomplex, bibliocenter
2. Veiligheid: risicogedrag o.i.v. vloggers, overlast
3. Veiligheid: voorkomen van polarisatie, extremisme (conferentie 12 mei)
4. Jeugdhulp: versterken basisvoorzieningen; preventie om vervolgschade te voorkomen
5. Gezondheid: voorkomen drank- en drugsmisbruik, obesitas
6. Integratie: pilot Award, koppelen Weefter jongeren aan jonge statushouders
7. Onderwijs: voorkomen schooluitval: flex-inzet op bijv. Kwadrant
8. Armoede: contact met kansarme jongeren, toeleiden naar zinvolle dagbesteding
Voor de transitie van jeugdhulp is budget voor versterking van de preventie geraamd. Dit is nog
niet ingezet omdat realisatie van de nieuwe jeugdhulpstructuur voorrang had. Nu de jeugdhulp
staat, kan worden doorgepakt naarde gewenste stap naarvoren: preventie. De maatwerkpreventiearrangementen van licht naar zwaar zijn gereed. Voor het passend inzetten van selectieve
preventie, is universele preventie een basisvoorwaarde. Elke methodiek valt of staat met contact
en vertrouwen tussen deelnemer en aanbieder. Jongerenwerk kan hier verbindingen leggen.
De huidige ontwikkelingen vragen nog meer dan in het verleden dat jongerenwerk hierbij de ruimte
(budget) krijgt om snel mee te bewegen en indien nodig door te pakken.

Bestaand beleid preventie jeugd.
Grootschalig landelijk onderzoek wijst 4 generieke, beschermende factoren aan bij het al dan niet
ontsporen van jongeren op gebieden als pesten, drugs, seksueel misbruik en criminaliteit.
Solidaire gemeenschap: steun aan ouders/kind vanuit maatschappij en sociaal netwerk. In een
periode van problemen verkeren gezinnen door schaamte en loyaliteit vaak in een isolement.
Aandacht van familie, leerkracht of sporttrainer kan eenzaamheid bij kinderen deels compenseren
Goede taakverdeling: zowel taakverdeling tussen ouders als steun uit het sociale netwerk. Vooral
alleenstaande vrouwen met een klein netwerk missen opvoedondersteuning en praktische hulp.

Participatie kan helpen: lid van vereniging, collega's op werk.
Metapositie; het (intellectuele) vermogen van ouders om afstand te nemen en te reflecteren op
hun handelen. In crisissituaties staat overleven centraal. Ouders zijn vaak niet meer in staat hun
kinderen te steunen en te leiden, of te reflecteren op de opvoeding. Mede-opvoeders (werkers in
kinderopvang, leerkrachten, CJG, welzijnswerk) kunnen helpen met positieve feedback.
Positieve (ouder)ervaringen: deze bevestigen de band tussen ouder en kind en bevorderen
ouderschapsgroei. Kleine successen zijn bij problemen hard nodig voor de balans, ze voorkomen de
overtuiging dat de wereld niet deugt. (belangrijk: teamsport, samen muziek maken etc.)
Kinderen die op al deze 4 punten negatief scoren ontwikkelen vaak een negatief zelfbeeld en
kunnen ideale slachtoffers worden voor críminelen, ronselaars of loverboys. Sleutelfiguren in
scholen en wijken, die bekend zijn met de kinderen/gezinnen zijn van belang en kunnen tegenwicht
bieden. Preventief jeugdbeleid van de gemeente Weert is hierop gebaseerd en richtzich vooral op
gewichtenleerlingen (kinderen van laagopgeleide en/of arme ouders). Deze hebben minder
mogelijkheden om een zwakke uitgangspositie te compenseren. Al jaren wordt vroegtijdig contact
gezocht met ouders met aandacht voor de bovenstaande 4 punten.
Dat start bij huisbezoeken over peuteropvang, bij (verplichte) ouderbijeenkomsten voor- en
vroegschoolse educatie, bij OpStap, activiteiten door combifunctionarissen cultuur en sport,
bevorderen van deelname aan verenigingen en inzet van stichting leergeld/sociaal cultureel fonds.
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Van belang zijn daarnaast actieve jongerenwerkers die niet-verenigingsgebonden jeugd actief
opzoeken, aanspreken en erbij halen. Verder wordt gericht ingezet op gezonde en veilige scholen,
met weerbaarheidstrainingen door Punt Welzijn en er is maatwerk bij het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten en toeleiding naar arbeid. Door inzet van consulenten en jeugd- en gezinswerkers
van het Centrum voor Jeugd en Gezin op elke school/kinderopvang en jongerenwerk op school of
straat zijn de lijnen kort, is informatie voorhanden en aanpak gericht.
Het gaat erom dat kinderen/jongeren kunnen MEEDOEN en vanaf het begin gezien worden.

Preventíeactiviteiten zijn gericht op het voorkomen van alle vormen van ongewenste beinvloeding
en het bevorderen van stevigheid bij kinderen en ouders. De ambitie van onze Lokale Educatieve
Agenda is dat alle jeugdigen hun talenten benutten en opgroeien tot zelfredzame burgers, die hun
bijdrage leveren aan de samenleving; iedereen doet mee.

Actueel.
Vanuit diverse beleidsvelden doen zich een aantal actuele vragen voor, waarvoor jongerenwerk
vanuit collectieve, brede preventie een passend antwoord biedt. Diverse uitingen van risicogedrag
kunnen laagdrempelig worden opgepakt door jongerenwerk. Inzet in een vroeg stadium kan
vervolgschade voorkomen. Jongeren zijn minder dan voorheen op vaste plaatsen te vinden. Ze
begeven zich vaker en korter in openbare gelegenheden als het Muntcomplex, bibliocenter of
omgeving Stationsstraat. Een klein groepje jongeren met een zwakke thuisbasis veroorzaakt
daarbij soms overlast. Indien hierop snel en gericht wordt ingespeeld, kan worden voorkomen dat
dit omslaat in een negatieve spiraal van vandalisme, criminaliteit en destructief gedrag.
Jongerenwerk benadert dit positjef en flexibel met een "pop-up" werkwij4e.
Net als voor een gemeente, geldt voor jongerenwerk een omslag naar "be there, be aurare".
Weet wat er speelt. Wie de jongeren zijn waarvoor anonimiteit ruimte biedt of risico op uitval
vergroot. Jongeren die hinderlijk op straat rondhangen, worden actief aangesproken.
Jongerenwerkers leggen en onderhouden contact en werken vanuit die basis aan positief gedrag
Vcrdcr wordt vanuit vindplck vmbo hct Kwadrant op ccn laagdrcmpcligc manicr contact gczocht
met jongeren. In de pauze worden beweegactiviteiten aangeboden. Daarmee worden sociale
vaardigheden in de groep en zinvolle vrijetijdsbesteding buiten schooltijd gestimuleerd en obesitas
voorkomen. Waar nodig kan in pittige klassen een training weerbaarheid worden ingezet om
stevigheid en 2leeuwse vaardigheden te trainen. Vanuit de totaalaanpak, kunnen leerkrachten met
handelingsverlegenheid gelijktijdig of aansluitend een passende training/scholing volgen. Passend
onderwijs en de complexe maatschappij vragen van docenten dat zij naast didactische ook steeds
meer pedagogische vaardigheden in hun pakket hebben. Leerkrachten en jongerenwerkers leren
van elkaar. Er is diversiteit in professionals; in vaardigheden en aanpak. Jongeren krijgen de
gelegenheld om andere talenten als lelderschap, verantwoordellJkheld en samenwerken te
ontplooien. Door positieve ervaringen kan schooluitval en de kans op onafhankelijkheid van hulp of
uitkering worden verminderd.
Naast inzet via school wordt o.a. vanuit Bibliocenter outreachend gewerkt om een groep jongens
binnenboord te houden. De bedoeling is om opvallend gedrag net aan te grijpen om er een
positieve draai aan te kunnen geven en toe te werken naar het verbeteren van schoolprestaties.
Door ondersteuning, talentontwikkeling en empowerment wordt ingezet op het vormen van sociale
netwerken om isolatie van lastige jongeren te voorkomen.

Preventief jeugdbeleid 2OI6-20t7 notitie rk

ßw

oo

jlBst E\ 2

Jongerenpart¡cipatie in het B¡bliocenter.
Een zinvolle vrijetijdsbesteding in een veranderende omgeving.
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Inleiding
Aanleiding van voorliggend projectplan is dat beide instellingen bij jongeren een
ontwikkeling zien waar zij op aan willen sluiten. Met name door de combinatie van
mobiele telefoon en social media zijn jongeren niet meer afhankelijk van een fysieke plek
of vast tijdstip om elkaar te ontmoeten. Dit zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om
jongeren in beeld te krijgen, contact te leggen en waar nodig ondersteuning te bieden.
Een uitzondering op deze ontwikkeling is dat jongeren sinds enige maanden zeer

frequent en zeer talrijk de bibliotheek in Weert bezoeken. Het jongerenwerk van Punt
welzijn en Bibliocenter zagen hierin een uitgesproken kans om de versehillende
expertises samen te voegen en daarmee synergie te behalen,
Een overleg in de zomer van 2015 leidde tot een eerste aanpak met als uitgangspunt een
samenwerking tussen het jongerenwerk en de bibliotheek om het gedrag van de
jongeren, waar nodig, positief om te buigen. Immers, de bibliotheek heeft een openbaar
karakter waar jongeren meer dan welkom zijn.

Vanuit deze aanleiding kregen de gesprekken tussen jongerenwerk en Bibliocenter meer
en meer een positieve ondertoon. Er werd als test gestart met de begeleiding van de
jongeren in de bibliotheek door een toezichthouder en meteen werden de eerste
positieve resultaten geboekt. Een en ander heeft geresulteerd in voorliggend stuk ter
uitbreidinq en orofessionaliserinq van de inqeslaqen weq.
Het gezamenlijke doel is de verwezenlijking van een ruimte in de bibliotheek die voor
meerdere doelgroepen en multifunctioneel te gebruiken is. Dit plan is specifiek
toegeschreven op een programma voor jongeren van 12 t/m 2I jaar in deze ruimte met
als doel talentontwikkeling cn cmpowerment met speciale aandacht voor jongeren in
kwetsbare situaties.

Motivatie Jongerenwerk
Meer dan voorheen wordt het belangrijk om de jongeren op te zoeken daar waar zij zich
bevinden om contact te leggen, vroegtijdig te signaleren en eventueel te ondersteunen
bij opgroeivraagstukken. Dit heeft binnen het jongerenwerk geresulteerd in het besluit
om jongerencentrum M29 (Maaspoort 29) te sluiten en op zoek te gaan naar locaties en
samenwerkingen waar middels een 'pop-up principe'gewer.kt wordt aan de doelstellingen
van het jongerenwerk. Dit stelt het jongerenwerk in staat om snel in te kunnen spelen op
de behoefte van jongeren en omgeving. Naast een pilot binnen het Kwadrant ziet het
jongerenwerk de bibliotheek als een neutrale en centrale plek in het maatschappelijk
verkeer van Weert. Een kenniscentrum waar de jongeren sinds de geslaagde
herinrichting graag binnenlopen, waar een open sfeer is en waar ook andere partijen (in
ieder geval de jeugd, groepen van middelbare leeftijd en senioren) gemakkelijk gebruik
van kunnen maken. Hierdoor is er een reële kans op positieve kruisbestuiving tussen de
verschillende gebruikers.

Motivatie Bibl iocenter
Bibliocenter wordt gezien als "de Leven Lang leren bibliotheek" eerì open leercentrum
voor iedereen die verhalen, informatle of kennls wll halen, brengen of delen. Een plek
waar mensen elkaar ontmoeten, waar gestudeerd wordt, waar lezingen, cursussen en
bijeenkomsten worden aangeboden. Denk aan internetcursussen, taalcursussen,
presentatiecursussen etc. De bibliotheek geeft hiermee invulling aan haar sociale en
educatieve functie. Voorliggend project plan is een uitbreiding van de programmering op
dit gebied. De bibliotheek wordt meer dan vroeger gebruikt als openbaar multifunctioneel
gebouw waar allerlei individuen en instanties hun eigen dingen doen. Er zijn culturele
activiteiten en groepen scholieren, studenten, ouderen en zzp'ers zullen de bibliotheek

eZ

gebruiken als sociale ontmoetings-, studie- en werkplek. In samenwerking met diverse
organisaties, organiseren workshops en activiteiten in de ruimte, samen met de
bibliotheek. Er is horeca, goede voorzieningen op het gebíed van flexibele ruimtes,
meubilair, multimedia en ict (computer, ¡nternet, wifi). De bibliotheek fungeert als een
ontmoetingsruimte voor activering van jongeren (maar ook ouderen) en als studie- en
werkplek.
Gestart zal worden met een samenwerking tussen bovengenoemde partijen, het
jongerenwerk van Punt welzijn en Bibliocenter. Zij stellen een programma samen, dat bij
aanvang sterk (doelgericht) sturend zal zijn. Gedurende de uitvoering zullen de
activiteiten steeds meer samen met, door en voor de jongeren ontwikkeld worden met
als uiteindelijke doel een programmering door de jongeren zelf. Te denken valt aan
educatieve of creatieve workshops. Hierbij is specifiek aandacht voor intercultureel en
intergenerationeel contact. Tijdens de openingsuren zal er een jongerenwerker aanwezig
zijn aangevuld met een vrijwilliger (idealiter een oudere jongere met affiniteit met de
doelgroep om leerwerkervaring op te doen). Andere partners uit het maatschappelijke en
culturele veld worden hierbij actief betrokken. Te denken valt aan RICK en
combinatiefunctionaris Urban Culture and Sports.

Doelstelling en opzet
Het samenbrengen van professionele aanbieders van welzijn,, informatie, cultuur en nonformeel leren is een innovatie, een verbinding die momenteel ontbreekt in Weert. De
samenwerking tussen welzijnswerk en bibliotheek draagt bij aan een de versterking van
de lokale sociale context binnen de leefwereld van jongeren.
Er wordt een programma aangeboden in een omgeving waar iedereen welkom is en waar
voor ieder wat te vinden is. De bibliotheek is de plek waar mensen in aanraking komen
met andere culturen, leefwijzen en achtergronden. Mensen ontmoeten er anderen met
een andere etnische of religieuze achtergrond, van een andere leeftijd of met een ander
opleidíngsniveau. Hierdoor vergaren zij maatschappelijke kennis, leren zij nieuwe
invalshoeken kennen en vormen zij (nieuwe) oordelen. Wederzijds begrip kan hierdoor
groeien en tegenstellingen kunnen worden overbrugd.

Het plan brengt jongeren samen met mensen met een leerbehoefte en aanbieders van
educatie. In de kenniseconomie is kennis de belangrijkste productiefactor. Meekomen
vraagt in de 2le eeuw een samenhangend geheel van nieuwe vaardigheden.
Van deze "2le Eeuwse vaardigheden" waaronder lCT-vaardigheid, creativiteit en goede
sociale en communicatieve vaardigheden staat hier beneden een overzicht. Meerdere van
deze vaardigheden kunnen opgenomen worden in het aan te bieden programma.
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de preventie van uitval van
jongeren die dreigen niet (meer) in een formele leeromgeving deel te nemen.
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Het programma biedt de mogelijkheid voor jongeren om in een uitnodigende omgeving;

-

te werken aan schoolopdrachten.
onder begeleiding invulling te geven aan zinvolle vrijetijdsbesteding.
aanbod op het gebied van educatie, kunst en cultuur te volgen.

Onder begeleiding van jongerenwerkers (aangevuld met vrijwilligers) kunnen jongeren
gebruik maken van de ruimte. Jongeren die'te' aanwezig zijn in de bibliotheek kunnen
naar de ruimte worden verwezen waarmee de directe aanleiding van de samenwerking is
ingevuld. Maar het programma heeft een veel bredere en ambitieuzere functie.
Het draagt bij aan;

verbetering van schoolprestaties van jongeren die thuis ondersteuning missen.
verbreding van interessegebieden door het laagdrempelig in aanraking brengen
met nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding.
versterken van de sociale context van een bredere doelgroep waarbinnen zich ook
jongeren in kwetsbare situaties bevinden.
talentontwikkeling en empowerment. Jongeren laten ervaren waar ze goed in zijn
en ze zo in hun kracht brengen.

Uitvoering
De uitvoering start in september 2016 en zal doorlopen tot juni 2OI7. Gedurende dit
schooljaar zal er van maandag t/m vrijdag van 16:00-L7:3O de mogelijkheid worden
geboden aan jongeren om deel te nemen aan het programma. Periodiek zal er met de
jongeren worden geëvalueerd zodat tussentijds en tijdig kan worden bijgestuurd naar de
behoefte van de gebruikers. Dit alles gebeurt in een voor Weert unieke setting en
samenwerking waarbij de domeinen Welzijn en Cultuur elkaar versterken met als
uiteindelijke doel het versterken van de sociale context van de Weerter jeugd
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Het Bibliocenter kan hierbij voorzien in het volgende programma- en cursusaanbod dat
op maat en vraaggericht aangeboden kan worden;

Cyberpesten

Privacy op Social media en

Social Media meerdere ondenruerpen Linked

Presentatietrainingen

Klik en

Tik

internet

in

Gratis geld bestaat

niet

CV maken

Sollicitatie training (op verschillende niveau's)

(allerhande digitale vaardigheden b.v. office pakket)

Werken met de e-overheid

Wat heeft de instellingen tot op heden belemmerd om het idee uit te voeren?
Tot op heden hebben we de uitvoering gedaan met de middelen die nu tot onze
beschikking stonden. Deze schieten echter tekort. Met inzet van vrijwilligers, minimale
inzet van professionele inzet van Punt Welzijn en gebruik makend van de huidige ruimten
van de bibliotheek zijn we gestart. Voor een verdere professionalisering en uitbreiding
van de aanpak is echter meer nodig. Met name het kostenaspect heeft ons belemmerd
het idee uit te breiden. Onderstaand een greep uit de kostenposten die een robuustere
aanpak met zich mee brengt.

o
.
o

Inzet van professionele uren op het gebied van jongerenwerk.
Aantrekkelijke - uitnodigende programmering van activiteiten
Aanpassing en inventaris verblijfswerkruimte

Dekkingsplan
Hieronder treft u het dekkingsplan aan met daarin de inbreng vanuit de instellingen en
een overzicht van de financiële ondersteuning welke middels subsidie- en fondswerving
gevraagd wordt.

Kosten

Punt
BiblioWelziin
center
Ureninzet (reguliere subs) 3dgn x 2 uur
€ 20.562
6 uur per week át € 74,5O x 46 wkn
Ureninzet (reguliere subs)
1,5 uur per week a€ 75,50 x 46 wkn
Ureninzet voor extra 2 dgn x 2 uur
4 uur per week á € 74,50 x 46 wkn
Ruimte Bibliocenter € 75,- x 46 wkn

€3.450

Inventaris (ICT)

€1.250

Subsidie,
Fondsen

€ 20.562

€5.150

€5.150

€ 13.708

Activiteitenbudget pm thema € 1.800,en € 1.800 overiqe activit.

Totaal € 20.562
Ambtelijke toevoeging 2O-O9-2O16 rk:

Totaal

€9.850

I

€ 13.708

€

3.750

€ 1.250

€

2.500

€ 3.600

€

3.600

c

4a.97fJ

Jongerenwerk heeft € 18.558 nodig om het project te financieren en streeft
ernaar dit bedrag via externe fondsen binnen te halen. De garantiesubsidie van
€ fS.OOO is inzetbaar indien cofinanciering is vereist. Indien de € 15.OOO niet
nodig is voor de activiteiten in Bibliocenter, kan jongerenwerk deze inzetten
voor de pop-up benadering: daar waar snel actie nodig is, doorpakken.
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Project Let's Move op scholen Weert sept 2016
Op dit moment verzorgen we op 12 basisscholen de gymlessen (niet altijd alle
gymlessen). In eerste instantie hebben we de focus gelegd op de basisscholen waar de
meeste bewegingsachterstanden plaatsvonden, maar inmiddels hebben we ons ook
gericht op andere scholen.
Daarnaast is er een beweegcoach aangesteld. Deze beweegcoach wordt door Eduquaat
en Meerderweert (gemeente Weert) breed ingezet om sport/bewegen en gezondheid te
stimuleren. De input vanuit de beweegcoach is o.a. gericht op de doelstellingen van de
Gezonde school. Door de beweegcoach zijn een aantal scholen een "gezonde school"
geworden. De beweegcoach werkt samen met de zorg (denk hierbij aan fysio- en
cesartherapeuten). Samen verzorgen ze screenings en preventie projecten. Bijvoorbeeld
het tegengaan van rugklachten enz.
We verzorgen tussenschoolse sportarrangementen. Dit houdt in dat er tijdens de pauzes
een sport en spel programma wordt verzorgd.
We verzorgen naschoolse sport arrangementen. I.s.m. onderwijs en kinderopvang
worden er naschoolse sportkennismakingsactiviteiten verzorgd. D¡t doen we momenteel
in Keent, Groenewoud en Boshoven.
De combinatiefunctionarissen van de sportverenigingen verzorgen clinics onder/tussen en
in de naschoolse tijd.
We organiseren de Weerter Sportweek waarbij we sport/bewegen en gezondheid een
week lang extra onder de aandacht brengen bij basisscholen.
We ondersteunen bij sportdagen en Koningsspelen. Van de complete organisatie tot inzet
van onze materialen.
We organiseren de Urban Sport Tour die alle wijken ín Weert aandoet, gratis toegankelijk
voor alle kinderen.
Doel van dit alles is verbinden en samen nadenken over de sport/beweeg en gezonde
toekomst van het kind. Hoe kunnen we kinderen op laten groeien in een omgeving
waarin ze uitgedaagd worden om te bewegen, gezonde voeding tot zich te nemen en
samen actief te zijn.

Vanaf 1 oktober is Weert officieel JOGG gemeente. De functie JOGG-regisseur en
beweegcoach zijn aan elkaar gekoppeld (in dezelfde persoon). Vele taken overlappen
elkaar. Komende maanden wordt er een plan van aanpak opgesteld voor JOGG Weert.
We trachten ook hier weer om vele organisaties met elkaar te verbinden. Zodat de
doelstellingen breed gedragen gaan worden.
Niels Peulen, Punt Welzíjn

Beste lezer,

met deze nieuwsbrief willen we jou
graag op de hoogte houden van de
laatste trends en ontw¡kkel¡ngen

van Let's Move. We wensen je veel
leesplezier!
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Over Let's Move
Let's Move is een onderdeel van Punt Welz¡jn. Wij organiseren
sportactiviteiten voor o.a. jeugd en jongeren uit Weert. We zoeken
daarbij zoveel mogelijk samenwerking met sportverenigingen,
scholen en kinderopvang. De activiteiten die Let's Móve aanbiedt,
zijn o.a. te verdelen in de Buurtsport en Sportkennismaking.

Swim 2 Play

pfc 5ent5:

Het schoolzwemmen staat onder druk in Nederland.
De gemeente Weert heeft echter geld beschikbaar

gesteld om een pilot te draaien met het project Swim
2Play. Een natte gymles waarbij alle kinderen van de
basisschool 5 keer per schooljaar kunnen komen
zwemmen en waarbij spelenderwijs wordt geleerd om
veilig in het water te bewegen.
Het afgelopen schooljaar 20L5-2016 hebben 6
basisscholen deelgenomen aan de pilot. Kinderen,
leerkrachten en ouders waren erg enthousiast en
verrast over het effect van Swim 2 Play. Daarom heeft
de gemeente weer besloten om het komende
schooljaar weer geld beschikbaar te stellen voor het
project en het vervoer van en naar het zwembad.

Rabo Urban sporttour
Het schooljaar is weer van start gegaan
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dat betekent dat de Rabo Urban sporttour
weer overal in Weert te vinden is:
a

a

a

Donderdag 15 september van
L5:30-17:30 Stramproy Prins
Clausstraat
Donderdag 22 september van
15:30-L7:30 Moesel Johan Willem
Frisolaan
Donderdag 29 september van
15:30-17:30 Fatime Coenraad

Abelstraat
a

a

a

Donderdag 6 oktober van 15:3017:30 Altweertheide Op den Das
Donderdag 13 oktobervan 15:3017:30 Groenewoud Maaslandlaan
Donderdag 20 oktobervan 15:3017:30 Swa rtbroek Rectorijstraat

Alle basisscholen binnen de Gemeente Weert nemen
dit schooljaar deel aan Swim 2 Play. De lessen zijn
gestart op 6 september en zullen elke dinsdagmorgen
tot het eind van schooljaar bij Zwembad De lJzeren
Man plaatsvinden.
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Sport na School

Beweegcoach aan het woord
ln het schooljaar 2075-2016 ben ik gestart als
beweegcoach voor 16 basisscholen binnen de
gemeente Weert. Mijn taak is het verankeren van
sport- en beweegbeleid binnen de basisscholen. De
volgende resultaten zijn het afgelopen schooljaar
behaald:
a

3 basisscholen hebben dit jaar het vignet
"De Gezonde school" behaald. Dat zijn in
totaal 7 scholen binnen de gemeente

Ook dit jaar is weer Sport na School
Dit sportken nismakingsprogramma is gericht op alle
kinderen van de basisschool.
Gedurende het schooljaar maak je
iedere 3 weken kennis met een
andere sport. ln totaal komen er 10
sporten aan bod.

Weert.

ter

a

Er zijn speelpleinkaarten ontwikkeld die

a

beschikking z'rjn gesteld aan alle
basisscholen.
Op alle basisscholen hebben
kennismakingsclinics plaatsgevonden voor
de sporten basketbal, handbal, atlet¡ek en

a

a

a

ln samenwerking met ergotherapeuten is
dit schooljaar gestart met de screening op
scheefgroei van de wervelkolom voor de
leerlingen van groep 7-8
Er is een start gemaakt met de mon¡toring
van leerlingen op het gebied van een aantal
motorische eigenschappen
Er hebben een aantal workshops plaats
gevonden ter deskundigheidsbevordering

voor docenten
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden
naar de behoefte van de basisscholen op
het gebied van beweegtussendoortjes en
actieve werkvormen (bewegen integreren
in de de taal- en rekenles)

'!¡
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kosten zijn 60,- voor het gehele jaar
en 35,- na 01-01-2017. De eerste les
¡s

gratis.

Groep 1-2:
Maandag: Boshoven
Dinsdag: Sporthal Aan de Bron en

GymzaalMarkeent
Groep 3-6:
Donderdag: Sportha I Boshoven,

SporthalAan de Bron en Gymzaal
Markeent
Vrijdag: Gymzaal Markeent en
Sporthal Aan de Bron

Aanmelden kan via:

o
o
o

Dit schooljaar wil ik graag gaan doorpakken op
bovenstaa nde onderwerpen.

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten over de
beweegcoach en de ondersteuning die hij de
scholen kan bieden neem dan contact op met:
Thomas W¡tjes
Beweegcoach
t.witjes@ pu ntwelzijn.

06-25222t9L

nI

www.letsmoveweert.nl*
d.wismans@puntwelziin.nl
Of kom een keer langs en
geef je op bij de lesgever

Zit met Pit

Workshop Juridische Zaken

ln het digitale tijdperk brengen
kinderen steeds meer t¡jd zittend door,
zowel op school als thuis.

Het vrijwilligerscollege van Punt Welzijn Weert
organiseert in samenwerking met Hoeberechts
Advocaten een workshop Fondsenwerving.
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed
aan juridische vragen en aspecten die u als
bestuu rder van een vrijwilligersorga nisatie
(vereniging) kunt tegen komen.
Om de workshop zo goed mogelijk voor te
bereiden, vragen wij jullie, de eventuele vragen die
bij jullie leven op juridisch gebied , reeds bij
inschrijving op te geven, zodat de juristen deze
kunnen voorbereiden.

Scholen nemen vaak deel aan

projecten over "meer bewegen",
allemaal leuk, interessant en nuttig.
Het project "Zit met Pit" zoemt in op
een net zo belangrijk onderwerp
namel'ljk de zithouding van kinderen.

goed
"Zit met Pit"

is een lesprogramma voor

kinderen vanafgroep 5, gericht op het
aanleren van een goede zithouding in
combinatie met gezond gedrag
rondom computergebruik.
"Zit met Pit" is zo ontwikkeld dat
kinderen, leerkrachten en ouders
sámen in beweging komen. Met een
compleet u itgewerkt lesprogra mma,

Graag nodigen wij jullie u¡t ¡n te schrijven via deze
link* voor deze workshop, die ongetwijfeld veel
informatie over het reilen en zeilen van juridische
zaken binnen jullie organisatie zal opleveren.
Locatie: Keenter Hart
Adres: St. Jozefskerkplein 3
Tijd: 19:00-21:00
Datum: maandas 31 oktober

een professionele therapeut en
concrete handvatten om op voort te

borduren. Je versterkt en inspireert
elkaar, zodat kinderen overal dezelfde
boodschap krijgen: Zit met Pit
Bent u nieuwsgierig geworden naar het
programma? Kijk op www.zitmetpit.nl*
en/of neem contact op met :
Fysio- en kinderfusiotherapie
Scheijmans & Coolen via 0495-540869
of 06-37356139

50 jarig jubileum Atletiek en

Wandelsport Vereniging Weert
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Op 10 september heeft het jubileum feest plaats
gevonden van Atletiek en Wandelsport vereniging
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Weert. Vanaf 14:00 is het jubileum sportief en
feestel¡jk ingeluid met het feestprogramma.
Er werd gestart met een aantal sportieve
act¡v¡te¡ten zoals 5-kamp, 2-uurs estafetteloop,
wandelingen, clinics en demonstraties. Hierna was
er t¡jdens de receptie een high tea en de dag werd
afgesloten met een BBQ en spetterende
feestavond. Wij willen alle (oud)leden, vrienden en
bekende bedanken voor dit prachtige jubileum.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGGI
De gemeente Weert zal per 01-09-2016

officieeleen

JOGG-gemeente zijn. Het streven van JOGG is een
samenleving waarin alle kinderen en jongeren
wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving
waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van
de wereld is. Meer informatie over de aanpak in
Weert zal in de komende nieuwsbrieven volgen.
Kijk voor meer informatie op
www. iongerenopgezondgewicht.

n
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Beweegmaat¡es gezocht

!

Sinds L maart ben ik begonnen als

beweegmakelaar om vraag en aanbod op het
gebied van sport en bewegen voor (kwetsbare)
doelgroepen te verbinden.
Om kwetsbare mensen zoals senioren en mensen
met een beperking in beweging te krijgen, is het
vaak nodig om beweegmaatjes ¡n te zetten die de
mensen letterl'rjk over de drempel heen kunnen
helpen.

ì.

Goedbezig Beursvloer 17 oktober 2016
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Het Servicepunt Vrijwilligers organiseert voor het
eerst een beursvloer in Weert. Durf te vragen, aan
te bieden of met elkaar te delen en help elkaar
Het doel van de beursvloer is om de match tussen
vraag en aanbod van vrijwillige inzet te stimuleren
Waardoor er nieuwe contacten, netwerken en
samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en
vrijwilligersorganisaties (ook scholen) in Weert
ontstaa n. Zo ku nnen vrijwilligersorga nisaties en
scholen vragen om kennis, materialenfaciliteiten,
helpende handen of communicatie & PR en hier
¡ets tegenover stellen. Bedrijven op hun beurt
bieden geen financiële middelen aan maar andere
mogelijkheden om ¡ets voor een organisatie te
betekenen bijvoorbeeld :
Voetbolvereniging biedt clinic aan voor kinderen

bouwbedrijl; bouwbedrijf levert moteriolen voor
verlaagd plafond bestuurskamer.
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het project "Bewegen om Maat" van Punt Welzijn
nieuw leven inblazen. Daarvoor zoeken we
vrijwilligers (maatjes) die de mensen in hun eigen
leefomgeving in beweging zetten.
Daarnaast zoeken we ook maatjes die burgers

willen helpen naar een sport- en/of
beweegactiviteit (mogelij k met easysportpas) met
als doel dat deze mensen straks zelfstandig weer in
de samenleving gaan meedoen.

Wiljij

als ambassadeur van Weert in Beweging
inzetten voor deze mensen en ze helpen in

bãweg¡ne tè komén?

Neem dan contact op met:
Esther van den Bor
Beweegmakelaar
e.va ndenbor@puntwelziin. nl

Mobiel: 06-54210469
www.beweegnet.nl*

Bekijk bijgaand filmpie* voor meer uitleg of lees

meeropde@*
Aanmelden voor de beursvloer kan via het google
aanmeldformulier* . Hierop kunt u aangeven of u
deel wilt nemen aan de voorbereidende workshop
op maandag 19 september van 19:30-21:30.
De beursvloer vindt plaats op 17 oktober 2016 van

17:30-20:00 in het gebouw van BAM Woningbouw
aan de Schepenlaan 3 in Weert. Vragen? Mail
goedbezig@puntwelziin.nl* of bel naar de mensen
van het Servicepunt Vrijwilligers via 0495-697900

Contactgegevens
E-mail: letsmoveweert@ pu ntwelzijn. nl

Telefoonnummer: 0495 - 697 900
Website: www.letsmoveweert.com*
Bezoekadres: Beekstraat 54
6001 EC Weert
a

Om de link te openen Control klikken

