RIS.2712
Uitvoeringsovereenkomst 2007 gemeente Emmen – Stichting Welzijngroep Sedna
De gemeente Emmen, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet door de burgemeester
gemachtigd en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder mevrouw M.
Thalens-Kolker, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit van de raad, d.d. 21
december 2006 en het besluit van het college d.d. 8 mei 2007, hierna te noemen ‘de
gemeente’
en
stichting “Stichting Welzijngroep Sedna”, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer G.L. Jonker, directeur, hierna te noemen ‘Sedna’
overwegende dat:
Op 29 maart 2007 tussen de gemeente en Stichting Welzijngroep Sedna een
raamovereenkomst is gesloten voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december
2008 voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten in de gemeente Emmen. In de
raamovereenkomst is overeengekomen dat ter invulling van de jaarlijkse cyclus van formele
communicatie jaarlijks (uiterlijk op 1 december) overeenstemming bereikt dient te worden
over de volledige inhoud van een uitvoeringsovereenkomst voor het dan aanstaande
subsidiejaar.
De uitvoeringsovereenkomst 2007 haar basis vindt in de offerte d.d. 31-1-2007 die op basis
van de raamofferte is ingediend door Sedna en de onderhandeling die naar aanleiding daarvan
is gevoerd.
Op basis van de offerte de volgende verbeter- cq bespreekpunten ten behoeve van de
uitvoeringsovereenkomst 2008 zijn geformuleerd:
• Meetbaarheid van resultaten
• Niveau van specificatie
• Definitie eenheden produkt
• Verschil offerte en werkplan
• Controleerbaarheid van “schuiven tussen cellen”
• Koppeling eenheden aan werkzaamheden
• Omvang van de inzet per gebied in relatie tot de vraag
komen het navolgende overeen:
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Hoofdstuk 1: Psychosociale hulpverlening
Artikel 1:
1. Sedna verplicht zich tot het leveren van in onderstaande tabel (zie lid 2) genoemde
produkten, met daarbij behorende resultaatverwachting.
2. Arrangement 1: psychosociale hulpverlening
Instroom/korte hulpverlening en procesmatige hulp
Huiselijk geweld
Groepswerk
Schatjes katjes watjes
Extra groep schatjes katjes watjes
Totaal
Kaders voor de inzet
2007/2008:

Inzet Sedna

Hoofddoelen inzet:

Interventies:

Beoogde resultaten/effecten:

Bovenwijks
19.130
750
400
137
137
20.554

Offerte
19.130
750
400
137
137
20.554

Sedna zet in het kader van psychosociale problematiek in op
gemeentebrede hulpverlening door de basisvoorziening Algemeen
Maatschappelijk Werk.
De kernactiviteiten binnen het onderdeel hulpverlening omvatten
het geven van advies, het toeleiden naar andere voorzieningen,
ondersteuning, bemiddeling, begeleiding en behandeling,
preventie en het signaleren van probleemsituaties en
probleemversterkende omstandigheden.
Een centrale intake van vragen door het instroombureau
maatschappelijk werk.
Zowel individueel als groepsgewijs wordt met cliënten de
problematiek in beeld gebracht en worden vervolgtrajecten
bepaald, in gang gezet en gevolgd.
Volgens de landelijke norm is de caseload per FTE: 112 cliënten.
In groepen is het bereik 8 – 12 deelnemers.
Binnen het aanbod vallen eveneens hulpverleningstrajecten in het
kader van het meldpunt huiselijk geweld en participatie in OGGZ.
Bijzondere opdrachten:
Een aanbod in het kader van maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang is afhankelijk van ontwikkelingen en daaruit
voortvloeiende (extra) opdrachten.
Burgers helpen hun eigen hulpbronnen, hun eigen situatie weer
op orde te krijgen / te beheersen, zodat men (weer) volwaardig
kan participeren in deze samenleving.
Sedna intervenieert in het kader van bovenstaand doel met de
vermelde formatie in het aantal situaties dat volgens de landelijke
norm geldt per FTE (112 cliënten).
- individuele hulpverlening
- groepswerk
- deelname meldpunt huiselijk geweld
Op passende wijze en met maatwerk hulp geboden aan inwoners
van de gemeente Emmen, die een hulpvraag hadden
Voor uitwerking van de interventies en resultaten wordt verwezen
naar bijlage 1.
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Hoofdstuk1: Psychosociale hulpverlening

Hoofdstuk 2: Jeugd
Artikel 2:
1. Sedna verplicht zich tot het leveren van in onderstaande tabel (zie lid 2) genoemde
produkten, met daarbij behorende resultaatverwachting.
2. Arrangement 2: jeugd
Blokken
OBW
SCW
SCW1
JW
I&A
psz
SMW

350
530
800

Monden
216
111
275

1680
Kaders voor de inzet
2007/2008:
Inzet Sedna:

Hoofddoelen inzet:

Interventies:
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602

Velden
380
700

Stad

420

294
231
734
504

1500

1763

Bovenwijks
100
520
100
600
1500
2820

Totaal
990
1912
1539
1824
600
82 groepen
1500
8365

0fferte
860
1679
1427
1649
600

6215

Kaders voor de inzet zijn het gemeentelijk jeugdbeleid en de
ketenvorming zorg rond jeugdigen.
Onder de noemer jeugd steekt Sedna in op ketenvorming. Leidend
daarin is het verbeterplan ketenvorming in de zorg rond jeugdigen.
De activiteiten kunnen geplaatst worden binnen de functies
informatie en advies; signalering; toeleiding; pedagogische hulp
en coördinatie van zorg.
Binnen de verschillende functies moet een afgestemd aanbod
ontstaan, ieders meerwaarde duidelijk zijn, moet er aanvullend en
elkaar versterkend gewerkt worden. Voor de verschillende functies
zijn in het verbeterplan doelen/interventies geformuleerd. In deze
offerte vermelden we de belangrijkste binnen het kader van de
meerjarenovereenkomst.
Informatie: Sedna koppelt uitvoering van de front- en backoffice
jeugd aan ontwikkelingen op het gebied van aanspreekpunten en
van het vrijwilligersservicepunt.
Signalering: Als één van de pilots in het project ‘ketenvorming
jeugd’ wordt het signaleringssysteem ontwikkeld. Afhankelijk van
de uitkomsten zal door Sedna worden ingezet op deze functie. In
elk geval is hierbij een rol weggelegd voor de leidsters
peuterspeelzaalwerk, de jongerenwerkers en de
schoolmaatschappelijk werkers, die in de frontlinie van de keten
werkzaam zijn. De buurtnetwerken zullen al dan niet, passend in
het nieuwe ontwerp, omgevormd worden tot lokale netwerken.
Toeleiding: Er wordt een procedure beschreven die gelijke
behandeling van de hulpvraag garandeert en Sedna zal handelen
volgens de ontworpen procedure en protocollen.
Pedagogische hulp: Sedna zal de interne ketenvorming jeugd
verder gestalte geven en er mee aansluiten op de totale
ketenvorming jeugd en de daarin gestelde doelen mede
realiseren.
Coördinatie van zorg: Wat betreft coördinatie van zorg zal worden
aangesloten op de resultaten van het pilotproject, dat uitgevoerd
wordt in de Velden.
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Hoofdstuk 2: Jeugd

Beoogde resultaten/effecten:

Andere interventies:
- Uitvoering peuterspeelzaalwerk en plus-activiteiten psz.
- Uitvoering schoolmaatschapplijk werk op alle scholen in
de gemeente
- Uitvoering BSO plus
- Omvorming buurtnetwerken
- Activiteiten steun bij opgroeien
- Ontwikkelingen brede school
Informatie: het systeem van front- en backoffices jeugd is vorm
gegeven in samenhang met andere ontwikkelingen op het gebied
van informatie.
Signalering: er is een signaleringssysteem en een sluitend
netwerk voor signalering.
Toeleiding: vragen worden eenduidig behandeld met behulp van
vastgelegde procedures en protocollen.
Pedagogische hulp: de activiteiten van Sedna die binnen
pedagogische hulp vallen zijn intern geplaatst in een keten en
worden samen met partners in ketens op maat aangeboden.
Coördinatie van zorg: coördinatie van zorg wordt uitgevoerd op
basis van de resultaten van de pilot 2006.
Voor gebeidsgewijze uitwerking van de interventies en resultaten
wordt verwezen naar bijlage 1.
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Hoofdstuk 2: Jeugd

Hoofdstuk 3: Informatie en advies
Artikel 3:
1. Sedna verplicht zich tot het leveren van in onderstaande tabel (zie lid 2) genoemde
produkten, met daarbij behorende resultaatverwachting.
2. Arrangement 3: Informatie en advies
OBW
SCW
SCW1
OW
JW
I&A

Blokken
440
420

Velden
100
100

340
80

Monden
280
252
130
218
69

100

210
294
80
84
147

1280

949

300

815

Kaders voor de inzet:
Inzet Sedna:

Hoofddoelen inzet:
Interventies:

Beoogde resultaten/effecten:

Stad

Bovenwijks

960
960

Totaal
1030
1066
210
642
396
960
4304

Offerte
895
936
196
638
359
960
3984

De in de WMO genoemde doelen/verwachtingen binnen het
prestatieveld informatie en advies
Sedna zet in op borging en verdieping van een gemeentebreed
netwerk informatie. Dit maakt het voor bewoners mogelijk dicht bij
huis op adequate wijze antwoorden te vinden op hun vragen. Waar
mogelijk gebeurt dit met partners. Er wordt maatwerk per wijk en dorp
geboden.
Alle inwoners van de gemeente Emmen moeten zo dicht mogelijk bij
huis een antwoord op hun vragen kunnen vinden.
Realisatie van één centraal loket met een backoffice (al of niet in
samenwerking met partners) in de gemeente.
Ontwikkeling van decentrale loketten (al of niet in samenwerking met
partners) op gebiedsniveau.
Vormgeving van aanspreekpunten en contactlocaties op wijk- en
dorpsniveau.
Het centrale loket met backoffice betreft een frontoffice voor de
kernactiviteiten van de eigen (en andere) organisatie(s) waarin tevens
de informatie- en verwijzingsfunctie zijn ondergebracht.
Om deze informatie- en verwijzingsfunctie handen en voeten te geven
worden in de backoffice een brede digitale sociale kaart en
protocollen ontwikkeld. Bovendien is de backoffice beschikbaar voor
consultatie en training. De ontwikkeling van de signaleringsfunctie
wordt facultatief opgenomen in de backoffice. In ieder geval geldt
deze functie al voor de ketenvorming rondom jeugdigen.
Realisatie van websites, waar informatie en advies een belangrijke
plaats innemen (jeugd, vrijwilligers, Sedna).
Sedna heeft een netwerk gerealiseerd (en werkt daarmee) die het
voor bewoners mogelijk maakt dicht bij huis op adequate en efficiënte
wijze antwoorden te vinden op hun vragen. Het netwerk heeft
verbanden met opdrachten in andere resultaatgebieden.
Er zit structuur in de informatievoorziening binnen de gemeente en
deze is afgestemd op / sluit aan bij landelijke en gemeentelijke
ontwikkelingen.
Binnen de informatievoorziening worden, waar mogelijk,
samenwerkingsverbanden aangegaan met andere lokale,
gemeentelijke en bovenlokaal opererende organisaties.
Per dorp of wijk wordt maatwerk geboden.
Voor gebeidsgewijze uitwerking van de interventies en resultaten
wordt verwezen naar bijlage 1.
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Hoofdstuk 3: Informatie en advies

Hoofdstuk 4: Ouderen
Artikel 4:
1. Sedna verplicht zich tot het leveren van in onderstaande tabel (zie lid 2) genoemde
produkten, met daarbij behorende resultaatverwachting.
2. Arrangement 4: ouderen
Blokken
OBW
SCW
SCW1
OW
JW
OA

Monden
300
30

Velden
160

610

648

610

978

Kaders voor de inzet:

Inzet Sedna:

Hoofddoelen inzet:

Interventies:

Beoogde resultaten/effecten:

Stad

Bovenwijks

1372

84
84
1904

1514

1532

2072

1260
2774

Totaal
460
114
84
6048
0
1260
7966

Offerte
400
100
79
6022
0
1260
7861

Met de invoering van de WMO draagt de gemeente een extra
verantwoordelijkheid voor zorgcomponenten, waar 75 plussers in
toenemende mate gebruik van maken. Woon- zorg- welzijnszones
bieden dichtbij zorgouderen voorzieningen om het zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en participeren in de samenleving te
bevorderen.
Sedna wil met de eigen interne keten invulling geven aan
bovengenoemde ontwikkelingen en daarmee aansluiten bij en
aanvullend zijn op een samenwerkingsketen van organisaties die
werkzaam zijn op dit terrein.
Een bijdrage leveren aan het zelfstandig participeren in de
samenleving door ouderen.
Voorkomen/verminderen van vereenzaming.
Daartoe aanvullende diensten leveren in een keten en in
samenwerking met andere organisaties.
Samen met partners insteken op ontwikkelingen op het gebied van
wonen, zorg en welzijn voor ouderen.
- nadrukkelijker definiëren van de eigen keten
- activiteiten in het kader van WWZ
- ouderenadvies
- preventieve huisbezoeken
- dagbesteding
- ondersteuning kaders
Een optimale dienstverlening t.b.v. de betrokken ouderen is zo
breed mogelijk in de gemeente gerealiseerd en daarmee is het
zelfstandig kunnen (blijven) functioneren van ouderen zo optimaal
mogelijk gewaarborgd.
Voor gebeidsgewijze uitwerking van de interventies en resultaten
wordt verwezen naar bijlage 1.
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Hoofdstuk 4: Ouderen

Hoofdstuk 5: Vrijwilligers
Artikel 5:
1. Sedna verplicht zich tot het leveren van in onderstaande tabel (zie lid 2) genoemde
produkten, met daarbij behorende resultaatverwachting.
2. Arrangement 5: vrijwilligers
Blokken
OBW
SCW
SCW1
OW
JW

100

Monden
100
190
60

Velden
100
180

Stad
378
84
170

Bovenwijks
50
200

250
600

260
540

84
716

600
850

100
Kaders voor de inzet:

Totaal

Offerte
628
754
230
0
1194
2806

545
662
215
0
1078
2500

In het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning zijn er
drie prestatievelden waar met name de gemeentelijke
resultaatgebieden vrijwilligers, activering/participatie en
samenleven/samenhang aan de orde komen.
Deels overlappen ze elkaar, of beter gezegd versterken ze elkaar.
Activiteiten zijn vaak in alle drie de gebieden te rangschikken.
•
algemene voorzieningen op het gebied van
maatschappelijke participatie en ondersteuning
•
ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers
•
het versterken van de sociale samenhang in en
leefbaarheid van wijken en buurten
In de notitie vrijwilligersbeleid van de gemeente Emmen wordt
vrijwilligerswerk omschreven als:
werk dat in enig verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht
ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder dat
degene die het verricht daar voor zijn of haar levensonderhoud
van afhankelijk is.

Inzet Sedna:

Hoofddoelen inzet:
Interventies:
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Als doelstelling van gemeentelijk vrijwilligersbeleid is
geformuleerd:
de gemeente dient het vrijwilligerswerk op zodanige manier te
ondersteunen dat vrijwilligersorganisaties hun werkzaamheden op
een goede wijze kunnen verrichten en het vrijwilligerswerk
versterkt wordt.
o goede basisvoorwaarden zoals een
vrijwilligerssteunpunt
o een grotere waardering en deze meer tot
uitdrukking brengen
o actiever stimuleren onder specifieke
doelgroepen (jeugd, allochtonen, mensen
zonder werk)
Sedna wil de komende periode deze doelen realiseren. Door het
vorm geven aan een vrijwilligersservicepunt, maar ook door
ondersteunende en activerende activiteiten in wijken en dorpen.
Zie kaders voor de inzet.
Aan een aantal zaken zoals werving vrijwilligers specifieke
groepen (bv interculturalisatie), training en
deskundigheidsbevordering zal aandacht worden besteed.
Uitgangspunt daarbij dat ook dit zo dicht mogelijk bij de mensen
zelf moet plaats vinden. In de wijken en dorpen dus. Wel zal er
vanuit het vrijwilligersservicepunt (zoals Sedna het steunpunt wil
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Hoofdstuk 5: Vrijwilligers

noemen) coördinatie en afstemming plaats vinden van het aanbod
en ondersteuning bij het verder ontwikkelen ervan.
Een breed scala van kaders (variërend van kaders op het gebied
van ontmoeting/SCW tot kaders op het gebied van leefbaarheid)
zullen doelgericht worden ondersteund op basis van vraag.
Naast het aanbod in wijken en dorpen wil Sedna het
vrijwilligersservicepunt verder vorm geven en werken aan het
realiseren van bovengenoemde doelen. Dit in relatie met de in het
hoofdstuk informatie en advies genoemde front- en backoffices
Sedna en die in het kader van de ketenvorming jeugd. Ook zal er
steeds een relatie gelegd worden met de items
activering/participatie en samenleven/samenhang.
-

Beoogde resultaten / effecten

-

ondersteuning kaders op basis van vraag/behoefte
stimuleren vrijwilligerswerk, met name bij specifieke
groepen
vorm geven aan het vrijwilligersservicepunt
bevorderen van samenwerking tussen vrijwilligerskaders
VSP gerealiseerd
Aanbod cursussen en trainingen (centraal en decentraal)
gerealiseerd

Voor gebeidsgewijze uitwerking van de interventies en resultaten
wordt verwezen naar bijlage 1.
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Hoofdstuk 5: Vrijwilligers

Hoofdstuk 6: Activering en participatie
1. Sedna verplicht zich tot het leveren van in onderstaande tabel (zie lid 2) genoemde
produkten, met daarbij behorende resultaatverwachting.
2. Arrangement 6: activering en participatie
OBW
SCW
SCW1
OW
JW

Blokken
780
1100

Monden
535
650
65

1880
Kaders voor de inzet:

330
1580

Velden

Stad
30

1323
525
410

660
690

2025
4283

Bovenwijks
250

Totaal
2918
2275
475

150
400

3165
8833

Offerte
2534
1997
444
0
2861
7836

In de vraagformulering wordt expliciet aandacht besteed aan:
De sociale component van herstructureringsprocessen van de
woonomgeving. Op twee manieren moeten deze processen bewoners
een perspectief bieden. Allereerst door middel van participatie in het
herstructureringsproces. Daarmee kunnen ze vanaf het begin mee vorm
geven aan hun nieuwe wonen, inclusief de woonomgeving. Maar ook
wordt van Sedna verwacht dat ingezet wordt op de sociale kant (werk,
scholing, privé-situatie, gezondheid, sociale cohesie, sociale contacten).
Buurtgerichte sociale activering in verschillende varianten heeft inmiddels
z’n waarde bewezen en dient verbreed te worden.
Sociaal aanbod vitalisering platteland. De leefbaarheid van het platteland
staat onder druk door het wegvallen van voorzieningen. Sedna draagt bij
aan het proces van vitalisering door activering van bewoners.

Inzet Sedna:

Hoofddoelen inzet:

Interventies:

Beoogde resultaten/effecten:

Een gezonde leefstijl. Hierbij dienen een aantal voorlichtings- en
activeringsprogramma’s (sport en spel, bewegen 55plus, meer met
minder) te worden aangeboden.
Sedna biedt binnen de mogelijkheden van de formatie locatie-/
gebiedsbepaalde inzet op het terrein activering en participatie in
samenhang met de resultaatgebieden vrijwilligers en
samenleven/samenhang teneinde daarmee een bijdrage te leveren aan
het realiseren van bovenstaande doelen.
Ruimte voor jongeren creëren, waardoor ze meer gaan
participeren in andere verbanden
Grotere participatie van specifieke doelgroepen in de
samenleving
Verbreden van de BSA-methodiek
Vorm geven aan de sociale component bij
veranderingsprocessen
Vernieuwing in sociale processen
actieve plekken, activiteiten met jongeren, sport
buurtacademie
BSA in alle gebieden
Activerend buurtonderzoek
Straatwerk
Bewoners: panels, schouw, groepen en commissies
Toename participatie in sociale verbanden
Toename participatie in veranderingsprocessen
Toename effectieve participatie
Voor gebeidsgewijze uitwerking van de interventies en resultaten wordt
verwezen naar bijlage 1.
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Hoofdstuk 6: Activering en participatie

Hoofdstuk 7: Samenleven en samenhang
Artikel 7:
1. Sedna verplicht zich tot het leveren van in onderstaande tabel (zie lid 2) genoemde
produkten, met daarbij behorende resultaatverwachting.
2. Arrangement 7: samenleven en samenhang
OBW
SCW
SCW1
OW
JW

Blokken
560

Monden
500

Velden
590

250
810

66
566

280
870

Kaders voor de inzet:

Inzet Sedna:

Hoofddoelen inzet:

Interventies:

Beoogde resultaten/effecten:

1374
84
42

Totaal
3024
84
42

126
1626

722
3872

Stad

Bovenwijks

Offerte
2626
74
39
0
653
3392

Bepalend voor de inzet is de leefbaarheid in wijken en dorpen, te
verbeteren zaken daarin, te begeleiden processen. Analyses en
trendrapportages staan daarbij centraal.
Ook hier is sprake van samenhang met andere resultaatgebieden.
Sedna wil onder de noemer van samenleven en samenhang met
name inzetten op veiligheid en leefbaarheid en op signalering en
trendrapportages/analyses.
- versterken en versterken van sociale processen
- interculturalisatie
- verbeteren en/of in stand houden leefbaarheid
- vroegtijdige interventie door laagdrempelige aanwezigheid
Aandacht voor het samenleven in diversiteit is er door een vervolg
te geven aan het project interculturalisatie en dit integraal op te
nemen in de activiteiten en werkzaamheden van medewerkers.
Het zal dus o.m. terug komen in ondersteuning kaders, in het
vernieuwen van activiteiten en bij activiteiten van het
vrijwilligersservicepunt.Gebaseerd op de eerder genoemde doelen
zal de inzet met name gericht zijn op vernieuwing.
Vernieuwing van het aanbod, passend bij ontwikkelingen, maar
ook vernieuwing in de aanpak, in sociale processen die zich in de
(veranderende) samenleving afspelen en die ondersteund worden
door Sedna. Een voorbeeld daarvan is het project My portfolio
online. Er wordt gewerkt vanuit een integrale, dus multidisciplinaire
aanpak.
- sociale component in herstructureringsprocessen
scherper in beeld / heeft grotere plaats
- nieuwe aanpakken van sociale processen
Voor gebeidsgewijze uitwerking van de interventies en resultaten
wordt verwezen naar bijlage 1.
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Hoofdstuk 7: Samenleven en samenhang

Hoofdstuk 8: Subsidie
Artikel 8
1. Indien Stichting Welzijngroep Sedna voldoet aan de levering van in deze overeenkomst
afgeproken produkten en resultaatverwachtingen, verplicht de gemeente zich subsidie te
verstrekken conform het bedrag genoemd in de bijbehorende beschikking.
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend
Emmen,
d.d. datum ondertekening
Gemeente Emmen Stichting Welzijngroep Sedna

Mevr. M. Thalens-Kolker
Wethouder
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Dhr. G.L. Jonker
Directeur
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Bijlage: Uitwerking arangementen per gebied

Bijlage 1: Uitwerking arangementen per gebied
De Velden
Inzet formatie
Inzet per arrangement
2. Jeugd

Werksoort
OBW
SCW
JW

Eenheden
380
700
420

3. Info & advies

OBW
SCW
JW

100
100
100

4. Ouderen

OW
OBW

1372
160

5. Vrijwilligers

SCW
OBW
JW

180
100
260

6. Activering/participatie

JW
OBW

660
30

7. Samenleven/samenhang

OBW
JW

590
280

Totaal

5432

Arrangement 2: jeugd
Resultaten per activiteit
Activiteit
Schoonebeek
Kinderwerk-plus

Werksoort

Resultaat per 31-12-07

SCW

Er is geïnventariseerd, er zijn vrijwilligers
geworven en er is minimaal 1 kinderclub
gestart.
Er is tenminste 1 groep steun bij opgroeien
gestart in Schoonebeek.
Het netwerk met voortgezet onderwijs,
wijkagent etc. heeft 4 keer vergaderd en de
activiteiten afgestemd.
Er is 1 dorpsbreed preventieproject uitgevoerd
t.a.v. de doelgroep en hun ouders.
Buurtnetwerk oude stijl is gewijzigd in
afstemmingsoverleg (4 x per jaar).

Steun bij het opgroeien

SCW

Netwerk 12-plus

OBW/JW

Buurtnetwerk 0-12

OBW

Zandpol
Kinder-en Jeugdwerk:
Spelweek
Kinderwerk
Tienerwerk
Orientatie
opvoedingsondersteuning
Buurtnetwerk 0-12
Nw-Amsterdam-Veenoord
Kinderwerk plus
Straatspeeldag
Speltweedaagse
Uitvoeringsovereenkomst 2007

JW

Er is een spelweek gerealiseerd met 80
kinderen en 16 meest jonge vrijwilligers.
Er draait een kinderclub en een tienerclub.

SCW

De behoefte aan een groep opvoedingsondersteuning is geïnventariseerd. Afhankelijk
van de uitkomst is een groep opgestart.
Zie Schoonebeek

OBW
SCW

Meer zelfwerkzaamheid van meer vrijwilligers.
Geslaagde activiteiten.
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Traject
opvoedingsondersteuning
Buurtnetwerk 0-12
Brede School

SCW

Project Samenspel
Thema-avonden Opvoeding

SCW/JW

Erica
Buurtnetwerk 0-12
Orientatie
opvoedingsondersteuning
Velden-Breed
Kinderkamp

Gedeeltelijk nieuwe groep. Ook samenwerking
met en doorstroming naar Buurtacademie.
Afbouw naar afstemmingsoverleg, 4 x per jaar.
De samenwerking, projecten en ontwikkelingen
in dit kader worden mede gecoördineerd door
de opbouwwerker.
De resultaten zijn beschreven en gepubliceerd.
Er is weer een geslaagde sessie van dit project
geweest, met deelname van 12 tieners en 12
ouders.

OBW
OBW

OBW
SCW

Afbouw naar afstemmingsoverleg, 4 x per jaar.
Met onderwijs en peuterspeelzaal is er
geanalyseerd en er is een passend aanbod
ontwikkeld.

JW

30 kinderen (geïndiceerd) uit De Velden nemen
deel aan het kinderkamp; het kamp wordt
vormgegeven door 12 vrijwilligers, gecoacht
door de beroepskracht.

Arrangement 3: Informatie en advies
Resultaten per activiteit
Aktiviteit
Schoonebeek
Ontwikkelen loket
Wonen/Welzijn/Zorg
Zandpol
Laagdrempelig “aanwezig
zijn” (presentie) en
kortdurend dichtbij vroegtijdig
interveniëren
Nieuw-AmsterdamVeenoord
Laagdrempelig “aanwezig
zijn” (presentie) en
kortdurend dichtbij vroegtijdig
interveniëren

Erica
Ouderensteunpunt

Laagdrempelig “aanwezig
zijn” (presentie) en
kortdurend dichtbij vroegtijdig
interveniëren
Velden-Breed
Ontwikkelen
gebiedssteunpunt

Uitvoeringsovereenkomst 2007

Werksoort

Resultaat per 31-12-07

OBW/OW

Dit loket is ontwikkeld en functioneert.

Team SLO

Sedna-medewerkers kennen het dorp, worden
gekend in het dorp en zijn in staat snel in te
spelen op ontwikkelingen die de samenhang in
het dorp ondermijnen.

Team SLO

Sedna-medewerkers kennen het dorp, worden
gekend in het dorp en zijn in staat snel in te
spelen op ontwikkelingen die de samenhang in
het dorp ondermijnen.

OW

Het ouderensteunpunt (gestart 2006) draait
goed; ook de samenwerking met Icare en
Tangenborgh t.a.v. deze voorziening verloopt
soepel). De signalen vanuit de preventieve
huisbezoeken worden meegenomen in de inzet
van Sedna voor 2008.
Sedna-medewerkers kennen het dorp, worden
gekend in het dorp en zijn in staat snel in te
spelen op ontwikkelingen die de samenhang in
het dorp ondermijnen.

Team SLO

OBW

Het gebiedssteunpunt is ontwikkeld en
functioneert.
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Arrangement 4: ouderen
Resultaten per activiteit
Activiteit
Schoonebeek
Loket Wonen/Welzijn/Zorg
Nieuw-AmsterdamVeenoord
Sociale Dagopvang
Preventieve huisbezoeken

Activiteiten met/voor ouderen,
uitgevoerd met ander
partners zoals zorginstelling,
buurtacademie en lokaal
SCW
Erica
Ouderensteunpunt
Dagopvang
Huisbezoeken
Koffie-ochtend

Werksoort

Resultaat per 31-12-07

OBW/OW

Met andere partners is dit loket opgezet en
bemenst.

OW

De groep vrijwilligers voor de sociale
dagopvang werkt zelfstandiger. De signalen
vanuit de preventieve huisbezoeken worden
meegenomen in de inzet van Sedna voor 2008.
Er zijn activiteiten met/voor ouderen ontwikkeld,
zoals een oud- en jong bijeenkomst.
Er is met het lokaal SCW en de buurtacademie
een cursusaanbod ontwikkeld en er zijn
minimaal 4 cursussen uitgevoerd.

OW

OW

Het ouderensteunpunt (gestart 2006) draait
goed; ook de samenwerking met Icare en
Tangenborgh t.a.v. deze voorziening verloopt
soepel). De signalen vanuit de preventieve
huisbezoeken worden meegenomen in de inzet
van Sedna voor 2008.

Werksoort

Resultaat per 31-12-07

OBW/SCW

Er is een voorlopig bestuur en een werkplan.

JW

Het bestuur en de vrijwilligers van Goeroe zijn
versterkt en zijn in staat om meer en jongere
jeugd te bereiken.
Zomerspelweek is voorbereid met minimaal 20
vrijwilligers (ook jongeren); er zijn 120
deelnemers.

Arrangement 5: vrijwilligers
Resultaten per activiteit
Activiteit
Schoonebeek
Opzet zelfstandige stichting
SCW Schoonebeek om
recreatieve activiteiten onder
te brengen
Coaching soos Goeroe

Spelweek

Zandpol
Ondersteunen
verzelfstandigd SCW (onder
Dorpshuis)
Nieuw-AmsterdamVeenoord
Ondersteuning (relatief
nieuw) bestuur SCW
Kinderwerk plus
Straatspeeldag/Spel2daagse
Erica
Ondersteuning
Dorpshuis/lokaal SCW

Speldagen/kinderwerk

Uitvoeringsovereenkomst 2007

SCW/JW

OBW

Het dorpshuisbestuur kan zelfstandig de SCWactiviteiten organiseren.

SCW

Bestuur functioneert zelfstandig; afstemming
met Buurtacademie.
Meer zelfwerkzaamheid van meer vrijwilligers.
Geslaagde activiteiten

SCW

OBW/SCW

Bestuur functioneert goed. Er is een heldere
werklijn uitgezet in het Dorpshuis. De
activiteitenwerkgroep functioneert zelfstandig en
deelname aan activiteiten voor jeugd,
volwassenen en ouderen is t.a.v. 2005
toegenomen met 100 %.
Er is een geslaagde speltweedaagse met 100
kinderen en 20 (ook jongeren) vrijwilligers
gerealiseerd.

SCW/JW
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Arrangement 6: activering en participatie
Resultaten per activiteit
Activiteit
Schoonebeek
Uitwisseling /
Kunstproject jongeren

Nieuw-AmsterdamVeenoord
Koffie-ochtend vrouwen

Werksoort

Resultaat per 31-12-07

JW

20 Jongeren uit Schoonebeek en 20 jongeren
uit het Duitse Emlichheim werken samen in/aan
een kunstproject. Het project heeft regionale
bekendheid.

SCW

De groep is verzelfstandigd en ondergebracht
bij lokaal SCW.
Goede relatie jongeren/jongerenwerker; een
onderkomen voor de jongeren en nieuwe
activiteiten.

Jongerenwerk breed:
Contacten leggen,
beweging op gang
brengen, activiteiten
(laten) organiseren ; ook
i.s.m. locaal SCW
Meidengroep

JW

Buurtgerichte sociale
activering gebied
Jagerslaan / Ringlaan

OBW / OW

Erica
Jongerenwerk:
Creeren ontmoetingsplek
Skatebaan
Activiteiten
Velden-Breed
Buurtacademie

JW

Hechte groep, aangevuld met meiden uit
Samenspel. Meiden zijn ook actief in
kinderwerk.
De BSA-methodiek is uitgezet. Het netwerk is
vormgegeven en de bijbehorende
werkprocessen zijn uitgewerkt en
geïmplementeerd.

JW

Er draaien meerdere activiteiten met de jeugd;
er is een ontmoetingsplek, de plannen voor de
skate-baan/multifunctioneel sportveld zijn met
de jongeren uitgewerkt.

SCW/OBW

Er zijn 12 activiteiten in het kader van
Buurtacademie uitgevoerd in De Velden.

Arrangement 7: Samenleven en samenhang
Resultaten per activiteit
Activiteit
Schoonebeek
Dorpsanalyse
(met EOP, Domesta e.a)
Accommodatie-onderzoek

Werksoort

Resultaat per 31-12-07

OBW

Analyse uitgevoerd / basis voor inzet 2008.

OBW

Accommodatie-onderzoek uitgevoerd met
Domesta, Gemeente en andere partners.
Sedna-medewerkers kennen het dorp, worden
gekend in het dorp en zijn in staat snel in te
spelen op ontwikkelingen die de samenhang in
het dorp ondermijnen.

Laagdrempelig “aanwezig
zijn” (presentie) en
kortdurend dichtbij
vroegtijdig interveniëren
Zandpol
Laagdrempelig “aanwezig
zijn” (presentie) en
kortdurend dichtbij
vroegtijdig interveniëren
Nieuw-AmsterdamVeenoord
Buurtwerkgroep Veenoord

OW/SCW
Jongerenwerk
OBW

Netwerk 18plus

OBW

Accommodatieproblematie
k

OBW

Uitvoeringsovereenkomst 2007

Team SLO

Sedna-medewerkers kennen het dorp, worden
gekend in het dorp en zijn in staat snel in te
spelen op ontwikkelingen die de samenhang in
het dorp ondermijnen.

OBW

De werkgroep is uitgebreid en gedeeltelijk
zelfstandig.
Er is een duidelijke afstemming met partners; er
zijn preventieve activiteiten ontwikkeld
Met partners is er een plan ontwikkeld voor
nieuw te bouwen accommodatie(s).
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Laagdrempelig “aanwezig
zijn” (presentie) en
kortdurend dichtbij
vroegtijdig interveniëren
Erica
Masterplan /
dorpsontwikkeling
Plannen
ouderenhuisvesting
/ woonservicegebied
Laagdrempelig “aanwezig
zijn” (presentie) en
kortdurend dichtbij
vroegtijdig interveniëren

Sedna-medewerkers kennen het dorp, worden
gekend in het dorp en zijn in staat snel in te
spelen op ontwikkelingen die de samenhang in
het dorp ondermijnen.
OBW

Ook de sociale component is meegenomen in
de plannen.
Plannen zijn rond; Sedna blijft partner bij de
verdere invulling.

OBW/OW

Team SLO

Sedna-medewerkers kennen het dorp, worden
gekend in het dorp en zijn in staat snel in te
spelen op ontwikkelingen die de samenhang in
het dorp ondermijnen.

De Blokken
Inzet formatie
Inzet per arrangement
2. Jeugd

Werksoort
SCW
SCW1
JW

Eenheden
350
530
800

3. Info & advies

OBW
SCW
JW
OW

440
420
80
340

4. Ouderen

OW

610

5. Vrijwilligers

SCW

100

6. Activering/participatie

OBW
SCW

780
1100

7. Samenleven/samenhang

OBW
JW

560
250
6360

Arrangement 2: jeugd
Resultaat per activiteit
Activiteit
Kinderwerkplus

Steun bij het opgroeien
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Doelstelling
Door middel van kinderwerk en
sportactiviteiten, eventueel in
samen-werking met het sportteam,
kinderen en hun ouders kennis
laten maken met diverse
activiteiten.Ouders een actieve rol
laten spelen als vrijwilliger (en hen
zo betrekken bij hun kinderen).
Ouders, via speciaal ontwikkelde
programma’s en via thema’s,
handvatten geven voor een
prettiger verloop van de opvoeding
van hun kinderen en henzelf een
positiever zelfbeeld te geven.
Ontmoeting en contact tussen
ouders tot stand brengen.
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Effect/resultaat per 31 – 12 – 2007
De kennis van de deelnemers
(minimaal 80 kinderen) is verbreed
als het gaat om educatieve,
creatieve en sportieve activiteiten.

80 ouders hebben een helder beeld
van de vraagstukken die spelen bij
de opvoeding van kinderen en
kunnen hun kinderen positief
stimuleren in hun ontwikkeling; ze
zijn geholpen in hun
opvoedingsvragen.

Bijlage: Uitwerking arangementen per gebied

Dagbesteding

Jongeren kennis laten maken met
diverse activiteiten en manieren om
de vrije tijd in te vullen.
Ondersteuning bij de activiteiten die
worden uitgevoerd door de
activiteitencommissie van het multifunctionele sportveld, zodat het
MFS voldoende aantrekkelijk blijft.

Individuele begeleiding

200 jongeren hebben deelgenomen
aan activiteiten die opgezet zijn
door vrijwilligers met ondersteuning
van de professional van Sedna. Het
gaat dan om sport, cultuur,
recreatie en de persoonlijke
ontwikkeling van de jongeren.
10 individuele trajecten gericht op
toeleiding naar zorg.
Ten behoeve van en ter
ondersteuning van de trajecten is
een buurtnetwerk 12+ vorm
gegeven.

Arrangement 3: informatie en advies
Resultaten per activiteit
Activiteit
Aanspreekpunt

Doelstelling
Vormgeven van een aanspreekpunt
waarmee de zichtbaarheid, positie
en bereikbaarheid van Sedna wordt
vergroot en waardoor bewoners
een snel contact hebben als ze met
vragen om ondersteuning door het
welzijnswerk zitten.
Contact en samenwerking
opbouwen met de nieuwe
vereniging voor Plaatselijk Belang
in Nieuw Dordrecht
Volgen van het ontwikkelen van het
dorpsontwikkelingsplan In Barger
Compascuum en in dat dorp ook de
inzet van de buurtacademie
vormgeven en ondersteuning bij de
kadervorming SCW geven.

Gebiedssteunpunt
(ontwikkeling en
coördinatie)
Gebiedssteunpunt
(informatie en verwijzing)

Effect/resultaat per 31 - 12 – 2007
Bewoners hebben een vast
aanspreekpunt van Sedna in het
dorp, waar zij hun vragen, signalen
en knelpunten neerleggen.

Contact is gelegd, samenwerking
krijgt vorm.

Contact met Plaatselijk belang is
gelegd en bestendigd. Er heeft
inventariserend onderzoek plaats
gevonden naar de behoeften van
jongeren in de leeftijd van 12 – 18
jaar. Eerste aanzetten tot een
activiteitenaanbod zijn gegeven.
Gebiedssteunpunt is een
voorziening waar daadwerkelijk
antwoord wordt gegeven op de
vragen die leven.
Het gebiedssteunpunt ‘draait’ 4
ochtenden per week. Vragen van
bezoekers worden adequaat
beantwoord.
250 vragen zijn beantwoord.

Verzorgen van informatie,
verwijzing, signalering en het
samenbrengen van vraag en
aanbod.

Arrangement 4: ouderen
Resultaten per
activiteit
Activiteit
Individuele begeleiding
Preventieve
huisbezoeken

Doelstelling

Effect/resultaat per 31 – 12 – 2007

Informatie geven aan 75 plussers
over vragen die te maken hebben met
wonen, welzijn of zorg. Informatie
halen over hoe ouderen aankijken
tegen voorzieningen en mogelijke
knelpunten voor hun eigen
zelfstandigheid.

165 ouderen zijn bezocht, zonodig
doorverwezen en eventueel
toegeleid naar activiteiten.

Uitvoeringsovereenkomst 2007

17

Bijlage: Uitwerking arangementen per gebied

Opvang

Verminderen van de eenzaamheid en
een eventueel sociaal isolement van
ouderen door hen via
koffieochtenden, de dagopvang of de
eettafel sociale contacten met
leeftijdsgenoten te bieden

In totaal worden 65 ouderen bereikt.

Arrangement 5: vrijwilligers
Resultaten per
activiteit
Activiteit
Informatie, advies en
deskundigheidsbevordering

Doelstelling
Het vergroten van de deskundigheid
en de zelfstandigheid van vrijwilligers
door training, ondersteuning en
begeleiding van vrijwilligers.
Aantal vrijwilligers laten toenemen.

Effect/resultaat per 31 - 12 – 2007
Het aantal vrijwilligers in het totale
gebied de Blokken is met 5%
toegenomen: er zijn in ieder geval bij
de activiteiten, die door Sedna
worden begeleid, 300 vrijwilligers
betrokken.

Arrangement 6: activering en participatie
Resultaten per activiteit
Activiteit
BSA Zwartemeer

BSA Klazienaveen

Doelstelling
OBW start met opzet en uitbouw
van hulpnetwerk BSA en zorgt voor
informatie en voorlichting naar de
buurt en voor versterking van de
samenwerking met de
vrijwilligersorganisaties
Het opbouwwerk zorgt voor
informatie en voorlichting naar de
buurt, voor versterking van de
samenwerking met
vrijwilligersorganisaties, voor
uitwerking van de aanbevelingen uit
het GGD onderzoek en werkt mee
aan het onderzoeken van de
mogelijkheden naar een
huiskamerproject
Het sociaal cultureel werk zorgt
voor huisbezoeken, rapportages en
verwijzing binnen het netwerk en
haar partners buiten het netwerk.

Effect/resultaat per 31 -12 – 2007
Het hulpnetwerk BSA is vorm
gegeven. Er vinden regelmatige
bijeenkomsten plaats.
Met 10 deelnemers is een
(individueel) traject afgesproken.
Het primaire proces is (nog eens)
op z’n merites beoordeeld. Een
hechtere verbinding met de afdeling
MWDV heeft vorm gekregen, er
vinden intake-overleggen en
casuïstiekbesprekingen plaats.
Tevens wordt nadrukkelijker en
beter geregistreerd om ook achteraf
werkzaamheden inzichtelijker te
kunnen maken.
Er is met 80 potentiële deelnemers
contact. 50 mensen worden in
traject gnomen. Tevens is sprake
van een groepsactiviteit à 10
deelnemers.
Het onderzoek naar de mogelijkheid
voor een huiskamerproject is
onderzocht. De conclusies zullen in
een notitie zijn verwoord.

Restyling Klazienaveen

Arrangement 7: samenleven en samenhang
Resultaten per activiteit
Activiteit
Analyse

Uitvoeringsovereenkomst 2007

Doelstelling
Onderzoeken op welke manier en
rondom welke thema’s de werkers
van Sedna bewoners kunnen
betrekken en daadwerkelijk een
eigen bijdrage laten leveren aan de
leefbaarheid en aantrekkelijkheid
van hun buurt of dorp.
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Effect/resultaat per 31 – 12 - 2007
Mobiliseren van bewoners,
betrokkenheid met particulier
initiatief, bewonersgroepen en
instellingen.
Gedocumenteerde analyse die elk
jaar wordt geactualiseerd en eens
per vier jaar wordt vernieuwd.

Bijlage: Uitwerking arangementen per gebied

Als onderdeel van de
kwaliteitsimpuls Nieuw Dordrecht,
de sociale problematiek in kaart
brengen in overleg met de
organisaties in en bewoners van het
dorp.

Monitoring jeugd

Analyses hebben plaats gevonden.
Er zijn verbindingen gelegd tussen
lokaal betrokkenen.
Eerste aanzet tot een
dorpsanalyse/dorpsontwikkelplan is
gegeven
Tegelijkertijd is de mogelijkheid
onderzocht of en in hoeverre BSA
gewenst is
Inventariserend onderzoek naar de
problematiek van jeugdigen heeft
plaats gevonden. Daarnaast heeft
een inventarisatie van een mogelijk
activiteitenaanbod plaats gevonden.
Voorstellen voor aanpak
problematiek en/of activiteiten
worden in notitie verwoord.

De Monden
Inzet formatie
Inzet per arrangement
2. Jeugd

Werksoort
OBW
SCW
SCW1

Eenheden
216
111
275

3. Info & advies

OBW
SCW
SCW1
JW
OW

280
252
130
69
218

4. Ouderen

OBW
OW
SCW

300
648
30

OBW
SCW
SCW1
JW

100
190
60
250

OBW
SCW
SCW1
JW

535
650
65
330

OBW
JW

500
66

5. Vrijwilligers

6. Activering/participatie

7. Samenleven/samenhang

Totaal

5275

Arrangement 2: jeugd
Resultaat per activiteit
Gebied
Individuele trajecten jongeren

werksoort

Resultaat per 31 - 12 - 2007

JW

Er worden in ieder geval 10 jongeren
tussen de 16 en 23 jaar in traject
genomen op basis van hun problematiek.

Aspecten die we kennen vanuit BSA worden
gebruikt voor de individuele benadering van
jongeren

Uitvoeringsovereenkomst 2007
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Kinderwerk (plus)




Planontwikkeling speelvoorzieningen




SCW,

De kennis van minimaal 75 kinderen is
verbreed als het gaat om educatieve,
creatieve & sportieve activiteiten.

OBW

Er is geïnventariseerd, een plan gemaakt,
bewoners gemobiliseerd. Aanvragen
ingediend en daar waar mogelijk
gerealiseerd.

OBW
SCW

Afbouw naar afstemmingsoverleg, 4 maal
per jaar.

SCW

Eerste kwartaal 2007; module op de
basisschool waarbij de ouders en de
kinderen betrokken zijn. Module wordt in
samenwerking met het onderwijzende
personeel verzorgd.

SCW

Ouders hebben een helder beeld en
inzicht van de vraagstukken die spelen bij
de opvoeding van kinderen en kunnen
hun kinderen positief stimuleren in hun
ontwikkeling. Ze zijn geholpen in hun
opvoedingsvragen.

SCW

Thema 2007: persoonlijke ontwikkeling.
Er is een individueel trajectplan
geschreven op basis van wat wil ik, wat
kan ik. Uitgangspunten zijn de individuele
mogelijkheden. Doel is bepaald en
stappenplan gemaakt. Afhankelijk van
doel en mogelijkheden is start gemaakt
met uitvoering van trajectplan.
Mogelijkheden zijn onderzocht; dit kan
leiden tot een vervolg actie/opdracht.

Door middel van kinderwerk en sport en spel
kinderen en hun ouders laten kennis maken
met allerlei activiteiten.
Ouders een actieve rol laten spelen als
vrijwilliger bij de organisatie en ondersteuning
van de activiteiten.
Emmer-Compascuum; BB buurt: plan
ingediend & in afwachting op goedkeuring
van de gemeente. Aan overige gebieden
dient nog invulling te worden gegeven.
Emmer- Erfscheidenveen, Roswinkel &
Nieuw weerdinge zijn nog niet
geïnventariseerd.

Buurtnetwerk 0-12
Roswinkel
Opvoedingsondersteuning
Ouders, via speciaal ontwikkelde programma’s en
via thema’s, handvatten geven voor een prettig
verloop van de opvoeding van hun kinderen en
henzelf een positiever zelfbeeld geven.
Ontmoeting en contact tussen ouders tot stand
brengen.

Emmer Erfscheidenveen
Opvoedingsondersteuning
Conform buurtmoeder methode
(i.v.m. presentiemethode)

Emmer Compascuum
Opvoedingsondersteuning
Voortzetting huidige groep;

Vervolgonderzoek brede school

OBW

Nieuw Weerdinge
Opvoedingsondersteuning

SCW

Ouders hebben een helder beeld en
inzicht van de vraagstukken die spelen bij
de opvoeding van kinderen en kunnen
hun kinderen positief stimuleren in hun
ontwikkeling. Ze zijn geholpen in hun
opvoedingsvragen.
Mogelijkheden zijn onderzocht, leidt
mogelijk tot een vervolg opdracht.

Ouders, via speciaal ontwikkelde programma’s en
via thema’s, handvatten geven voor een prettig
verloop van de opvoeding van hun kinderen en
henzelf een positiever zelfbeeld geven.
Ontmoeting en contact tussen ouders tot stand
brengen. O.a. het dr. Kleve project.

Vervolgonderzoek mogelijkheden brede
school

Uitvoeringsovereenkomst 2007
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Arrangement 3: informatie en advies
Resultaten per activiteit
Roswinkel
Aanspreekpunt:

werksoort

Resultaat per 31 december 2007

SCW

Sednamedewerkers kennen het dorp en
worden gekend in het dorp en zijn
daarmee in staat snel in te spelen op
ontwikkelingen die de samenhang in het
dorp ondermijnen.

Emmer Erfscheidenveen
Aanspreekpunt

SCW

Sednamedewerkers kennen het dorp en
worden gekend in het dorp en zijn
daarmee in staat snel in te spelen op
ontwikkelingen die de samenhang in het
dorp ondermijnen.

Emmer Compascuum
Aanspreekpunt

OBW

Sednamedewerkers kennen het dorp en
worden gekend in het dorp en zijn
daarmee in staat snel in te spelen op
ontwikkelingen die de samenhang in het
dorp ondermijnen.
Officiële start servicepunt WWZ EC per
9 januari 2007 i.s.m. Icare,
Tangenborgh, Wooncom en Gemeente.
Deze partijen zullen de frontoffice
bemensen en Sedna neemt de
coördinatierol op zich.
Diensten -en producten van de partijen
zijn op elkaar afgestemd.

Gebiedssteunpunt WWZ;
Ontwikkeling, coördinatie, frontoffice
(Pr. Partners zoeken, conform Klazienaveen)

OBW
(inclusief
coördinatie)

SCW
OW
(inclusief
coördinatie)

jW
Nieuw Weerdinge
Aanspreekpunt

SCW

Sednamedewerkers kennen het dorp en
worden gekend in het dorp en zijn
daarmee in staat snel in te spelen op
ontwikkelingen die de samenhang in het
dorp ondermijnen.

Arrangement 4: ouderen
Resultaten per activiteit
Activiteit
Analyse ouderen

werksoort
OW

Er worden 20 ouderen bezocht op dezelfde wijze
als in de huisbezoeken.
Relatie met samenleven en samenhang

Preventieve huisbezoeken

Emmer Compascuum
Opzetten keten sociale opvang,
dagverzorging en dagbehandeling
ouderen.

Uitvoeringsovereenkomst 2007

OW

OW

Resultaat per 31 december 2007
Er is inzicht verkregen in de vraag van
de ouderen. De uitkomsten van de
analyse nemen we mee in het werkplan
2008.
Er hebben 120 huisbezoeken en
ongeveer 10% vervolgbezoeken hebben
plaatsgevonden.
Betrokkenen zijn geïnformeerd en (evt.)
doorverwezen naar voorzieningen die op
de doelgroep van toepassing zijn met als
doel de leefbaarheid te vergroten en
sociaal isolement te voorkomen.
De collectieve signalen en trends uit de
bezoeken worden meegenomen voor de
inzet van het werkplan 2008.
Er heeft een inventarisatie
plaatsgevonden, er is een helder
overzicht van het aanbod van de
verschillende aanbieders.
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Opvang ouderen;
 Eettafel EC
 Koffieochtend
 Huiskamer
Nieuw Weerdinge
Project “leefbaarheid ouderen in Nieuw
Weerdinge’’
Implementatie uitwerking van plan van
aanpak b.v. ouderenloket conform
methodiek Erica
Relatie met samenleven en samenhang
Ondersteunen STAVO

OW

Continueren van de activiteiten en
uitbreiden waar mogelijk.

OBW
OW

Mogelijkheden onderzocht en
geïnventariseerd. Afhankelijk van
uitkomsten en mogelijkheden is er een
ouderensteunpunt, een dagopvang, een
eettafel en/of een koffieochtend
gerealiseerd.
Stavo is ondersteund bij het vaststellen
van het programma.

SCW

Arrangement 5: vrijwilligers
Resultaten per activiteit
Activiteit
De Monden
Steunpunt vrijwilligers

werksoort

Resultaat per 31 december 2007

Ontwikkelen, opzetten, coördinatie

SCW
OBW

Er is een plaatselijk steunpunt en er is
een cursusprogramma.

Roswinkel
Begeleiding bestuur dorpshuis

JW

Ondersteunen SCW bestuur

SCW

Spelweek

SCW,

Er is helderheid over welke
mogelijkheden er zijn voor de jongeren
zowel op het gebied van huisvesting als
op het gebied van mogelijkheden aan
activiteiten voor jongeren.
SCW is ondersteund bij het vaststellen
van het programma.
De 3 daagse zomerspelweek heeft plaats
gevonden, minimaal voorbereid door 40
vrijwilligers, waaronder ook jongeren, er
hebben minimaal 100 deelnemers aan
deelgenomen.

 Ondersteunen werkgroep van de spelweek

 3 dagen activiteiten: organisatie en coördinatie
Emmer Compascuum
Begeleiding jongerensoos

JW

Ondersteunen SCW

SCW

Nieuw Weerdinge
Ondersteunen SCW

SCW

Er is een soosavond voor jongeren op
zaterdagavond gerealiseerd.
Het bestuur functioneert voldoende. Er is
een heldere werklijn uitgezet. De
activiteitengroep functioneert nagenoeg
zelfstandig, wordt nog minimaal
ondersteund door het professionele SCW.
Het bestuur functioneert voldoende. Er is
een heldere werklijn uitgezet. De
activiteitengroep functioneert nagenoeg
zelfstandig, wordt nog minimaal
ondersteund door het professionele SCW.

Arrangement 6: activering en participatie
Resultaten per activiteit
Activiteit
De Monden
Monitoring jongerengroepen

Werksoort

Resultaat per 31 december 2007

OBW

Eerste ½ jaar: onderzoek en analyse
gerealiseerd (straatgroepen zijn in kaart
gebracht) & er is een plan van aanpak
welke moet leiden tot een gezamenlijk
aanbod op maat voor ouders & jongeren.
Tweede ½ jaar uitvoeren van plan van
aanpak.

JW

Uitvoeringsovereenkomst 2007
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Kunstproject jongeren
(Indien mogelijk groep 8 van de basisscholen bij het
project betrekken/overdracht maken

OBW
JW
SCW

Er zijn twee groepen jongeren actief bezig
rondom het project kunst en cultuur. Eén
groep in Nieuw Weerdinge en één groep
in Emmer – Compascuum. (project loopt t/m
2008).

Buurtacademie
Roswinkel
Investering activiteitenpakket
Huidig aanbod;
 Twee vrouwengroepen 1 van 30 plus & 1 van 50
plus
 Het ligt in de planning om de vrouwen (onder
begeleiding van de opbouwwerker) te betrekken
bij de analyse naar de leefbaarheid

Emmer Erfscheidenveen
Presentiemethode

OBW
SCW

Er is een cursus aanbod voor de Monden
en cursussen zijn gestart.

SCW
OBW

Inventarisatie gemaakt en vraag
geïnventariseerd. Uitkomsten kunnen
worden meegenomen in het werkplan
2008. Er is tenminste één activiteit van
start gegaan in 2007.

SCW

Individuele en collectieve problematiek
zijn in kaart gebracht, geregistreerd en
voorgelegd aan de netwerkpartners.

OBW
SCW

Complete BSA methodiek is uitgezet. Het
netwerk is vormgegeven en geïnstalleerd.
De bijbehorende werkprocessen zijn
uitgewerkt en geïmplementeerd.

OBW
SCW

Complete BSA methodiek is uitgezet. Het
netwerk is vormgegeven en geïnstalleerd.
De bijbehorende werkprocessen zijn
uitgewerkt en geïmplementeerd. Eén v/d
accenten voor de opbouwwerker is het
realiseren van speelvoorziening(en).

JW

Thema’s die leven worden behandeld en
besproken . Meiden en jongens ondersteunen actief activiteiten in het dorp.

(De opbouwwerker heeft een voorwaarde
scheppende rol t.a.v. methodiek en uitgangspunten)

Emmer Compascuum
BSA BB Buurt (gebied 3)

Nieuw Weerdinge
BSA oude bouw

Meidengroep
Jongensgroep

Arrangement 7: samenleven en samenhang
Resultaten per activiteit
Activiteit
De Monden
Opzetten bewonerspanel

werksoort

Resultaat per 31 december 2007

OBW

Buurtnetwerk 12 plus & coördinatie drugs
– en alcohol project

OBW

In de loop van 2007 zal het
bewonerspanel geïnstalleerd worden en
voor het werkplan 2008 wordt het panel
betrokken bij het vaststellen van het
concept werkplan voor de Monden.
Signalering op problematiek. Een
netwerk met o.a. RMC, jeugdzorg.
Samen afspraken gemaakt wie, welke
actie onderneemt. En er is afstemming
met andere netwerken in andere
kwadranten.
De ondersteuning is afhankelijk van
vraag en behoefte.

JW

Ondersteunen EOP’s





OBW

Emmer- Erfscheiderveen 1 X per maand
Nieuw Weerdinge 1 maal per maand
Emmer-Compascuum 4 maal per jaar
Roswinkel 1 maal per jaar

Uitvoeringsovereenkomst 2007
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Roswinkel
Analyse leefbaarheid

OBW

Leefbaarheidonderzoek is in het eerste
half jaar afgerond. In de tweede helft
van het jaar zal het plan van aanpak
worden opgepakt.

OBW

Analyse is geactualiseerd en vormt de
basis voor het werkplan 2007/2008.

OBW

Analyse is uitgevoerd en deze vormt de
basis voor het werkplan 2008.
Samen met de bewoners activiteiten
ondernomen om te leefbaarheid
rondom de flat te verhogen.

Jongeren zullen worden betrokken bij de analyse.

Emmer Erfscheidenveen
Analyse dorpsontwikkeling
(buurtontwikkeling & netwerken pag.13)
Begin 2007 wordt dorpsvisie gepresenteerd door de
EOP.

Emmer Compascuum
Dorpsanalyse
Deelnemen aan plan van aanpak op basis
v/d uitkomsten van het
woonbelevingsonderzoek/ enquête v/d
jongerenflat aan de Acacialaan
Nieuw Weerdinge
Project “leefbaarheid ouderen in Nieuw
Weerdinge’’
Implementatie uitwerking van plan van
aanpak b.v. ouderenloket conform
methodiek Erica

JW

Deelname aan dorpsanalyse v/d dienst
ruimte van de gemeente Emmen

OW

Uitvoeringsovereenkomst 2007

OBW

Mogelijkheden onderzocht en
geïnventariseerd. Afhankelijk van
uitkomsten en mogelijkheden is er een
ouderensteunpunt, een dagopvang, een
eettafel en/of een koffieochtend
gerealiseerd.
Dorpsanalyse is uitgevoerd. Geeft
inzicht in de beleving van de bewoners
ten aanzien v/d problematiek en de
prioriteitstelling bij het aanpakken van
soc. processen en soc. problematiek

OW
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Emmen Stad
Inzet formatie
Inzet per arrangement
2. Jeugd

Werksoort
OBW
SCW
SCW1
JW

Eenheden
294
231
734
504

3. Info & advies

OBW
SCW
SCW1
JW
OW

210
294
80
147
84

4. Ouderen

OW
SCW
SCW1

1904
84
84

5. Vrijwilligers

OBW
SCW
SCW1
JW

378
84
170
84

6. Activering/participatie

OBW
SCW
SCW1
JW

1323
525
410
2025

7. Samenleven/samenhang

OBW
SCW
SCW 1
JW

1374
84
42
126
11275

Arrangement 2: jeugd
Resultaten per activiteit
Activiteit
Ontwikkeling brede school
Emmermeer

Werksoort
OBW / SCW

Steun bij opgroeien in alle
wijken: trajectgroepen en
programma’s

SCW / SCW 1

Kinderwerk plus

SCW / SCW 1

Kinderspelweek

SCW / SCW 1
/JW

Uitvoeringsovereenkomst 2007

Resultaat per 31-12-07
Er is een actieve bijdrage geleverd aan het
ontwikkelen van een werkplan brede school
Emmermeer.
De positie van Sedna m.b.t. buitenschoolse
activiteiten en de bijdrage daaraan is helder
geformuleerd.
Er zijn twee cursussen ouders van pubers
uitgevoerd.
Er zijn twee groepen steun bij opgroeien
uitgevoerd.In Emmen Oost zijn opstap en
opstapje uitgevoerd.
Er zijn vier themabijeenkomsten geweest i.s.m.
psz.
Er zijn (in oost en noord) 4 keer drie
bijeenkomsten geweest.
In Oost en Noord zijn de vrijwilligers van de
spelweken ondersteund en is uitvoering
gegeven aan een aantal delen van die
spelweken.
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Coordinatie BNW-en 0 - 12

OBW

Acriviteiten brede school
Bargeres: weerbaarheid,
brainart, leefstijlproject, BSA

SCW / JW

Individuele trajecten jongeren

JW

Eind 2007 hebben de netwerken een andere
vorm en positie i.r.t. de keten jeugd en gezin.
De oriëntatie op brede school Bargeres is
afgerond. In relatie met veiligheid zijn
activiteiten uitgevoerd (meiden, brainart,
jongensgroep).
Een netwerk 12 plus is, passend in de keten
jeugd en gezin, vorm gegeven.

Arrangement 3: informatie en advies
Resultaten per activiteit
Activiteit
Uitvoering aanspreekpunten
in alle wijken

Werksoort
OBW/ SCW / OW
/ JW / SCW1

Resultaat per 31-12-07
Alle aanspreekpunten zijn operationeel
Vragen worden verwerkt volgens protocol
In Emmermeer wordt geparticipeerd in
gezamenlijke huisvestingsplannen in kader van
WWZ. In Angelslo is gezamenlijke huisvesting
en samenwerking in het wijkservicepunt
gerealiseerd.

Werksoort
OW

Resultaat per 31-12-07
Preventieve huisbezoeken zijn uitgevoerd.
Verwijzingen en signalen hebben
plaatsgevonden en zijn geregistreerd.
Al dan niet binnen Sedna functioneren de
BCO’s zelfstandig. Samenwerking met andere
kaders is bevorderd/toegenomen.
Er is actief geparticipeerd in de ontwikkelingen
(zie ook informatie en advies).
Vooroordelen zijn verminderd.Het project is
uitgewerkt in een boek/audiovisuele
presentatie.
Vragen en signalen zijn laagdrempelig
opgepakt en individueel en/of collectief
verwerkt.
Vijftig Turkse ouderen zijn bezocht; hun vragen
zijn in kaart gebracht en er is naar passende
oplossingen gezocht.

Arrangement 4: ouderen
Resultaten per activiteit
Activiteit
Preventieve huisbezoeken
met klapper methode
Ondersteuning BCO’s in de
wijken

OW

Inzet woonservicegebied
Emmermeer
Jong en oud Airydorp
Emmermeer

OW

Wijkwerk op basis van vragen
en signalen

OW

Preventieve huisbezoeken
Turkse ouderen

SCW1

OW

Arrangement 5: Vrijwilligers
Resultaten per activiteit
Activiteit
Ondersteuning vrijwilligers
Emmermeer
Ondersteuning kaders
Emmerhout

Ondersteuning kaders
Angelslo
Ondersteuning SCW
Rietlanden / Bargeres

Uitvoeringsovereenkomst 2007

Werksoort
OBW / SCW

Resultaat per 31-12-07
Vrijwilligers kunnen zelfstandig(er)
functioneren.
Gericht op zelfstandig functioneren
jongerensoos.
Het bestuur SCW wordt op afroep ondersteund.
Ondersteuning i.k.v. huisvesting is gegeven.
Plaats locale SCW binnen brede school is
helder.
Bestuur locale SCW is uitgebreid en kan
functioneren.
Samenwerking / samengaan van beide kaders
is gerealiseerd.

JW / SCW

SCW
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Arrangement 6: activering en participatie
Resultaten per activiteit
Activiteit
Sociale activering
Emmermeer

Werksoort
OBW /SCW1

Interculturalisatie alle wijken
Activering allochtone jongeren
Buurtacademie alle wijken

SCW

Werkgroep Rietlanden

OBW

Straatgroepen, sport, groep
7/8 basisschool, allochtone
jongeren
Inzet in kader van BOSproject alle wijken; inzet rond
MF sportvelden

JW

Bewonerscommissie
Hesselterbrink, schouw,
activering ER Bargeres
Meidenwerk Bargeres
Activerend buurtonderzoek
Emmerhout

OBW

Allochtone vrouwen en sport
Soc. activering allochtone
bewoners
Activerend onderzoek brinken
Bargeres

OBW / SCW /
SCW1

Resultaat per 31-12-07
Activerende huisbezoeken i.k.v. verbetering
woonomgeving zijn afgelegd en hebben
geresulteerd in tenminste 20 trajecten.
Met name gericht op jongeren; 20 toeleidingen.

SCW

Per wijk zijn drie activiteiten geïntegreerd in
bestaand aanbod uitgevoerd.
Planvorming m.b.t. multifunctioneel sportveld
heeft plaats gevonden.
Straatgroepen zijn in beeld; de status ervan is
bepaald volgens methodiek politie;
Vervolgtrajecten hebben plaats gevonden.
Per wijk is een bijdrage geleverd aan het
plan/programma en zijn sportactiviteiten (mee)
uitgevoerd; m.n. toeleiding en organisatie i.s.m.
Drenthe College.
Activiteiten voor jeugd uitgevoerd.
Toeleiding naar activiteiten buurtacademie.
Planvorming speelvoorzieningen voltooid.
Twee groepen in uitvoering.
Huisbezoeken in Laan van het Kinholt en Laan
van de Eekharst. Collectieve activiteiten op
basis van resultaten 2006.
Allochtone vrouwen en sport; 1 groep /
20 deelnemers.

OBW /JW

JW
OBW

SCW

Uitvoering huisbezoeken en activiteiten
In Balingerbrink en Rolderbrink verbreding op
basis van uitkomsten huisbezoeken.

Arrangement 7: samenleven en samenhang
Resultaten per activiteit
Activiteit
Emmermeer: GSB;
woonzorgzone; analyse

Werksoort
OBW / SCW1

Netwerken 18 plus

OBW

Buurtproblematiek/jeugdoverlast Bargeres

JW

Erkende OverlegPartners

OBW

Sociale component ER

OBW / SCW /JW
/ OW
OBW

Sociale component cluster 4

Uitvoeringsovereenkomst 2007
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Resultaat per 31-12-07
Bewoners zijn bij herstructureringsacties
ondersteund. Er is geparticipeerd in werkgroep
WWZ.
Signalering en actie op het gebied van overlast
en zorg hebben plaats gevonden.
Netwerken zijn verbreed naar 12 plus.
In diverse brinken is contact gelegd met jeugd
en ouders. Er is een bijdrage geleverd aan het
terugdringen van overlast.
Er is sprake van een kwantitatieve en
kwalitatieve verbetering bij de overlegpartners.
Er is actief vorm gegeven en bijgedragen aan
de programma’s.
Activerende huisbezoeken hebben plaats
gevonden.
Trajecten met bewoners zijn geïntensiveerd.
Leefbaarheids[programma’s i.s.m. partners zijn
uitgevoerd.
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Bovenwijks
Inzet formatie
Inzet per arrangement
1. Psychosociale hulp

Werksoort
AMW

2. Jeugd

OBW
SCW
JW
SMW
PSZ

3. Informatie en advies

Eenheden
20.554
100
520
100
82 groepen
960

I&A
4. Ouderen

1514
1260

OW
OA
5. Vrijwilligers

50
200
600

OBW
SCW
JW

250
150

6. Activering/participatie
OBW
JW

Arrangement 1: psychosociale hulpverlening
Resultaten per activiteit
Activiteit
Instroom/korte hulpverlening
en procesmatige
hulpverlening
Huiselijk geweld
Schatjes, katjes watjes
groepswerk

Werksoort
AMW

Resultaat per 31-12-07
1745 cliënten geholpen

AMW
AMW
AMW

50 cliënten geholpen
2 groepen = 20 kinderen
8 groepen = 80- 100 clienten

Resultaten per activiteit
Activiteit
School maatschappelijk werk

Werksoort
SMW

Peuterspeelzaalwerk

PSZ

Coordinatie BSO plus
Tienermoedergroep
Bovenwijkse activiteiten i.k.v.
steun bij opgroeien

OBW
JW

Frontoffice keten jeugd

JW / PSZ /SMW

Resultaat per 31-12-07
Er is effectief ingezet op alle scholen in de
gemeente.
Er is helder inhoud gegeven aan de centrale rol
die het SMW heeft in de keten zorg rond
jeugdigen en aan de frontofficefunctie die het
SMW heeft. Hulpvragen zijn beantwoord.
Er draaien 82 groepen.
PSZ heeft een positie in de keten jeugd.
Er is een meer lokale en/of specifieke
inkleuring van het pedagogisch beleidsplan.
Specifieke programma’s in het kader van VVE
zijn uitgevoerd.
De relatie met de gebiedsteams is intensiever.
Op twee locaties draait een BSO plus.
Er is een groep uitgevoerd.
Nieuwe PPD/nos groep opgericht en
verzelfstandigd.
Nieuwe activiteiten ontwikkeld i.k.v. steun bij
opgroeien.
De invulling van de frontoffice in het kader van
de keten jeugd is geconcretiseerd.

Arrangement 2: jeugd

Uitvoeringsovereenkomst 2007
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Arrangement 3: informatie en advies
Resultaten per activiteit
Activiteit
Informatie en advies

Werksoort
I&A
Integraal
verschillende
werksoorten

Resultaat per 31-12-07
Er is een centrale backoffice voor alle vragen
die rechtstreeks of via medewerkers
binnenkomen.
Er is een centrale frontoffice.
Er is afstemming met andere initiatieven op het
gebied van info en advies (jeugd, VSP,
gebiedssteunpunten, aanspreekpunten).
Het netwerk info & advies functioneert en waar
mogelijk samen met derden.

Resultaten per activiteit
Activiteit
Ouderenadvies

Werksoort
Ouderenadvies

Bewegen 55 plus
Seniorenvoorlichting

OW
OW

Ondersteuning BCO
bovenwijks
SAS, SAMSAM en andere
kaders / samenwerking en
ondersteuning

OW

Resultaat per 31-12-07
Kortdurende hulpverlening en
casemanegement aan ouderen boven 70 jaar
verleend. Bereikt 250 cliënten
Uitvoering 82 groepen; tenminste 1200 dln.
Tenminste 250 bezoeken door
seniorenvoorlichters.
Nieuwe groep voorlichters is begonnen.
Sectie dienstencentra is ondersteund;
bijeenkomsten belegd en uitgevoerd.
Deze samenwerkingsverbanden zijn vorm
gegeven.

Arrangement 4: ouderen

OW

Arrangement 5: Vrijwilligers
Resultaten per activiteit
Activiteit
Ontwikkelen en uitbouwen
VSP
Desk.bevordering i.r.t.VSP

Desk.bevordering /
ontwikkeling SKI

Werksoort
JW

Resultaat per 31-12-07
Het VSP heeft een heldere plaats binnen het
vrijwilligerswerk in de gemeente.
Programma’s deskundigheidbevordering van
verschillende organisaties worden afgestemd
aangeboden.
In samenwerking met het Drenthe College is
aan de SKI-instellingen een programma
aangeboden van thema-avonden en
workshops, dat past bij hun vraag.

SCW

OBW

Arrangement 6: activering en participatie
Resultaten per activiteit
Activiteit
Jongerenraad
Keten leren / buurtacademie /
Drenthe College

Werksoort
JW
OBW

Resultaat per 31-12-07
De jongerenraad is ondersteund.
Aan de keten leren is o.m. vorm gegeven door
uitvoering van activiteiten van de
buurtacademie in de gebieden.

Kunst en cultuur

Teams

Free and sports

JW

My portfolio

Teams

De projecten in het kader van het actieplan
cultuurbereik zijn succesvol uitgevoerd.
Er is een effectieve samenwerkingsvorm m.b.t.
beheer van de sportmaterialen van diverse
organisaties en afstemming in gebruik.
Het project is verbreed en ingebed in meer
situaties.

Uitvoeringsovereenkomst 2007
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