
Aanvraagformulier 
Haarlem subsidie gemeente haariem 

Uiterste indieningsdatum: jaarlijks per 1 augustus 
TAV. Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511,2003 PB Haarlem 

Gegevens aanvrager: 

Naam organisatie en koepelorganisatie: K o n t e x t Datum aanvraag: 05-08-2014 

I 
I 

Correspondentieadres: Postbus 9623 
(bij voorkeur postbus opgeven!) 

Postcode en woonplaats: 2003 LP Haarlem 

Telefoonnummer: 023-5433200 E-mailadres: amulder@kontext.nl 

Hoogte egalisatiereserve: 
(indien aanwezig) 

IBAN nummer waar de subsidie op gestort wordt: NL61 ABNA0607293764 

Informatie subsid ie 

Subsidiejaar: 2014-2015 Aangevraagd subsidiebedrag: € 511.500,00 

U dient uw prestatieplan en eigen begroting, balans en financiële jaarstukken mee te sturen. Aanvraagformulieren waarbij de 
bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen. Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de eerste aanvraag een kopie 
van uw bankafschift, een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten mee te sturen. De algemene subsidieverordening kunt u 
vinden op: www.haarlem.nl/subsidies 

Ondertekening: 

Plaats: 

Datum: 

Naam voorzitter/secretaris: 

Handtekening voorzitter/secretaris: 

Haarlem 

05-08-2014 

I U heeft dit formulier correct en naat^gdïöicHri^evuld. U kunt dit formulier opslaan voor uw 
eigen administratie. Voor de aanvraag dient u het uit te printen en te ondertekenen 
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ntext 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
Oostvest 60 
2011 AK Haarlem 

Postbus 9623 
2003 LP Haarlem 

T-023 5 4 3 3 2 0 0  
F-023 5 4 3 3 2 1 7  
E-infoCfflkontext.nl  
w w w . k o n t e x t . n l 

Bijgaand stuk wordt u zonder begeleidend schrijven aangeboden: 
m ter kennisneming 
• ter ondertekening 
a ter goedkeuring 
K gaarne retour 
® retour met dank 
s volgens telefonische afspraak 
ss naar aanleiding van 
m uw brief d.d 
X om te behouden 
M gaarne uw reactie 
K direct nummer 
'S opmerkingen 

32XA..̂ .i UÖÜVVVAU 

...S.Osrvk.VÏ" 

Aan; 

Van: 

Datum:.... 

Telefoon: 

Betreft: ... 

Met vriendelijke groet, 



Veiligheid Minder overlast op straat door 
het aanspreken van jongeren die 
overlast veroorzaken. 

Jongerenwerk, straathoekwerk, 
handhaving, politie 

Haarlemse burgers voelen zich 
zodanig veilig in hun eigen 
wijk dat anderen durven aan te 
spreken op overlast gevend en 
aanstootgevend gedrag. 

Minder jeugdcriminaliteit 

Het samenwerkingsverband stuurt op en draagt 
actief bij aan het tegengaan en/of verminderen 
van overlast veroorzaakt door jongeren in de 
wijken van de stad. 
Actie 1. (In overleg met het JGO) opzoeken, 
contact leggen, leren kennen en gekend worden, 
inzicht bieden en sturen op gedragswijziging. 
Actie 2. Ouders van jongeren die overlast 
veroorzaken worden thuis bezocht en betrokken 
in de oplossing. 
Actie 3. De bewoners in de wijk worden actief 
benaderd, betrokken en gestimuleerd om bij te 
dragen aan het verbeteren van de 
veiligheidsbeleving. 
Actie 4. Aan burgers/klagers in de wijk die zich 
onveilig voelen en/of "doelwit" zijn van 
overlast veroorzakende jongeren wordt 
passende aandacht besteed, afgestemd met een 
wijkteam of welzijnswerk. 

In totaal worden in de stad voor 80 
uren straathoekwerk en 60 uren 
ambulant jongerenwerk ingezet. HE 
zet 12 u p/w in. Doek 24 u p/w, 
YfC 24 u p/w en SCW 80 uur. 

Bereik 
circa 14jongerenhangplekken per 
jaar. 400 jongeren worden bereikt 
door de ambulante-en -veldwerkers. 

Specifiek 
Deze inzet is specifiek gericht op 
prioritaire wijken, buurten en/of 
doelgroepen zoals de T25. 

Formatie 3,72 fte/€ 394.500 

Huur accommodaties € 
Huisvesting € 8.640 
Activiteiten € 6.660 

Waarvan 
Streetcomerwork € 270.000 
Haarlem effect € 33.300 
Stichting Doek € 77.000 
Youth for Christ €29.500 

Signaleren en vroegtijdig en 
adequaat ingrijpen bij 
(vermoedens)van huiselijk 
geweld en/of 
kindermishandeling 

Sociaal netwerk, consultatiebureau,  
peuterspeelzalen, kinderopvang,  
basisonderwijs, voortgezet onderwijs,  
beroepsonderwijs, jongerenwerk,  
straathoekwerk, (sport)verenigmgen 

Bij vermoedens van huiselijk geweld en'of 
kindermishandeling wordt dit direct gemeld bij 
de daarvoor bestemde meldpunten 

Alle jongerenwerkers zijn op de 
hoogte van de meidcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling en 
weten hoe zij daar mee werken. 

Trainingen: meidcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling 

2.c. Uitvraag stedelijk- en wijkgericht jongerenwerk periode juli-2014december-2015' 

Leefdomein Preventie Actoren Maatschappelijk effecten Aanbod samenwerkende partners  
jongerenwerk juli 2014-december 2015 

Producten, diensten,  
Bereik (aantallen jongeren) 

Kosten 

Opvoeden en 
opgroeien 

Veiligheid 

100% van de jeugd met 
problemen wordt vroegtijdig 
gesignaleerd en wordt passend 
geholpen 

Overlast veroorzaken jongeren 
die kampen met problemen 
worden vroegtijdig 
gesignaleerd en passend 
geholpen 

Werk en Inkomen Voortijdige schoolverlaters 
zonder diploma en/of 
startkwalificatie die kampen 
met meervoudige problemen 
worden arbeidsmarktgericht 
geactiveerd. 

Ouders, consultatiebureaus, 
peuterspeelzalen, kinderopvang, basis-, 
voortgezet en beroepsonderwijs, 
(sport)verenigingen, sociaal wijkteam, 
jongerenwerk, straathoek- c.q, 
veldwerk, Kontext-jeugdhulpverlening 
/CJG-team 

90% van de jongeren die 
kampen met enkelvoudige 
en/of minder complexe 
problematiek worden passend 
ondersteund/geholpen. 

90% van de van jongeren die 
kampen met meervoudige 
en'of complexe problemen 
worden begeleid op basis van 
de aanpak 'één gezin/jongere, 
één plan, één regisseur'. 

De samenwerkende partners signaleren 
vroegtijdig problemen waarmee "hun" doelgroep
jongeren (binnen het domein van de vrije tijd) 
kampen. 
Actie 1. Vaststellen of zorg/hulp/regie al in enige 
vorm wordt geboden en zo ja door wie. Zo 
bekend dan volgen indien nodig afspraken over 
wie wat doet. Ontbreekt zorg/hulp dan volgt actie 
2 cv. 
Actie 2. Inzicht krijgen, passende ondersteuning 
bieden, zo nodig - bij meer complexe en/of 
multi-problematiek- volgt vroegtijdige 
interventie door Kontext-jeugdhulpverlening/de 
SCW-veldwerkers die nauw samenwerken met 
het CJG-team en de Jeugdcirkel (specialistische 
hulpverlening/(begeleid)wonen/sozawe/etc). 
Actie 3. Kontext-jeugdhulpverlening/de SCW-
veldwerkers maken een ZRM-analyse (op 11 
leefdomeinen), inventariseren (reeds) geboden 
zorg- en hulp en bieden zo nodig passende 
begeleiding op basis van de aanpak 'één jongere 
- één plan - één coach' totdat de zelfredzaamheid 
op de leefdomeinen voldoende is. 
Prioritaire onderdelen van de integrale aanpak 
zijn: arbeidsmarktgerichte activering, wonen en 
inkome^financieel beheer, tegengaan van 

Vroegtijdige signalering 
Het samenwerkingsverband Jeugd 
samen met overige 'Actoren' is in 
staat om 100% van de jeugd met 
problemen vroegtijdig te 
signaleren waardoor mede de 
overlast merkbaar zal afnemen. 

Passend helpen 1 
Het samenwerkingsverband Jeugd 
interesseert het sociaal netwerk/ 
vrijwilligers in de wijk voor 
ondersteuning bij activiteiten 
en/of bieden van ondersteuning/ 
begeleiding aan jongeren die 
minder zelfredzaam zijn. 

Passend helpen 2 
Het samenwerkingsverband Jeugd 
biedt begeleiding/ondersteuning 
aan jongeren die minder 
zelfredzaam zijn/kampen met 
enkelvoudige of minder complexe 
problematiek. 

Passend helpen 3 

Kontext jeugdhulpverlening 
zet 3,1 fte in. Kosten € 406.500 = 
voor de periode 
1-7-2014 t.e.m. 31-12-2015. 
Zie ook integraal prestatieplan van 
Kontext waarin de 
jeugdhulpverlening is opgenomen. 

Streetcomerwork 
Zet op dit onderdeel 1,33 fte / 48 
uren in. 
Kosten € 180.000 
Waarbinnen: 
Huisvesting € 5,760 
Activiteiten €3.990 
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2.c. Uitvraag stedelijk- en wijkgericht jongerenwerk periode jidi-2014december-20l5' 

Leefdomein Preventie Actoren Maatschappelijk effect Aanbod samenwerkende partners  
jongerenwerk juli 2014-december 2015 

Producten, diensten,  
Bereik (aantallen jongeren) 

Kosten voor de periode juli 
2014 t/m december 2015 

Opvoeden en 
opgroeien 

Voor alle jeugd is er een veilige  
en stimulerende leefomgeving  
(fysiek en sociaal) die hen  
optimale ontwikkelkansen biedt 
Er is een passend aanbod aan 
stedelijk en wijkgerichte 
activiteiten - zodanig dat de 
jeugd kan deelnemen in de 
samenleving. 

Ouders/sociaal netwerk,  
peuterspeelzalen, kinderopvang, basis-,  
voortgezet en beroepsonderwijs.  
Jongerenwerk ,(sport)verenigingen 
Jongerenwerk, verenigingen (sport, 
muziek, hobby, etc) 

In 2017 vindt 59% van de 
jongeren dat er in hun wijk 
voldoende leuke dingen 
worden georganiseerd 
(was in 2009 54%) 

Het samenwerkingsverband stuurt op en draagt 
actief bij aan het organiseren en/of het 
faciliteren van passende activiteiten voor en 
door jongeren. Deze activiteiten worden 
georganiseerd op wijk- en stedelijk niveau 
zowel binnen als buiten de daarvoor bestemde 
jongerenaccommodaties. 
Actie 1: 4 jongeren-accommodaties HE, 1 van 
Leger des Heils en 3 van DOCK verspreid in de 
stad zijn respectievelijk 950, 520 (tot 14 jr) en 
500 uur per jaar opengesteld en vrij 
toegankelijk. 
Actie 2. Alle jongeren (met of zonder 
beperking) hebben kennis van de activiteiten en 
worden actief benaderd en gestimuleerd om te 
participeren De jongerenwerkers van Doek en 
Effect zorgen ervoor dat doelgroep-jongeren 
participeren in de jongerencentra. Wanneer er 
sprake is van structureel grensoverschrijdend 
gedrag van een (groep) jongeren, kunnen zij 
samenwerken met SCW en Nieuwe 
Kansen/Kontext omjongeren binnen het 
jongerenwerk te behouden. Gezamenlijke inzet 
om dat voor elkaar te krijgen is dan belangrijk. 
Actie 3. YfC faciliteert meidenclubs en 
ondersteunt en coacht organisaties met het 
opstarten en nmnen van eigen meidenclubs. 
Actie 4. Stad heeft 2 locaties voor ontmoeting 
en werkplekken voor stagiaires en jongeren die 
ca. 16 jongerenprojecten uitvoeren en verzorgt 
een jongerenwebsite die jongeren informeert en 
betrekt bij de stad. 

In totaal per jaar worden in de stad 
voor 3200 uren (HE) 25 
verschillende en passende 
maatschappelijk relevante 
activiteiten georganiseerd en/of 
gefaciliteerd (in- en outdoor) met 
veel aandacht voor talentontwik
keling, fysieke en mentale 
gezondheid, sociale vaardigheden 
en voorbereiding op zelfetandig 
wonen en werken. 

Bereik 
HE bereikt circa 400 jongeren per 
jaar, die minimaal 2 x per maand 
en vaak dagelijks tijdens 
openstellingen meedoen 
DOCK bereikt ca 300 jongeren 
regelmatig per jaar. 200 jongeren 
participeren in projecten van St 
Stad. YfC bereikt jaarlijks ruim 250 
jongeren. 
Stad betrekt 200 jongeren bij haar 
projecten 
Leger des Heils bedient per jaar 
ruim 65 unieke jongeren. 

Specifiek 
Deze inzet is specifiek gericht op 
jongeren die minder zelfredzaam 
zijn en/of deel uit maken van 
aandachts-gezinnen en jongeren die 
risico lopen op werkeloosheid en 
mentale en fysieke 
gezondheidsproblemen. 

Formatie 10.6 fte € 1.102.639 
Huur accommodaties € 438.990 
Activiteiten €34.800 

Waarvan 
Haarlem Effect 
Stichting Doek 
Youth for Christ 
Leger des Heils 
Stichting Stad 

€ 775.200 
€ 667.929 
60,-
€ 57.750 
€ 94.500 * 

Naast deze kosten : vanuit het 
budget voor training en scholing 
voeren we een gezamenlijks 
deskundigheidsbevorderingsplan 
uit. 

•Stichting Stad dient een 
subsidieaanvraag in van €228.320 
voor deze periode om de in deze 
matrix opgenomen prestaties te 
realiseren In geval de toekenning 
beperkt blijft tot bovengenoemd 
bedrag, zal St. Stad de Her 
genoemde prestaties herzien 

Maatschappelijke 
en sociale 
participatie 

Jongeren zetten zich in voor de 
samenleving vanuit hun eigen 
leefomgeving en bouwen aan 
hun netwerk. 

Basis-, voortgezet-, beroepsonderwijs, 
jongerenwerk (sport)verenigingen, 
vrijwilligers-centrale. 

Maatschappelijke 
en sociale 
participatie 

Jongeren met een beperking of 
problemen zijn zoveel mogelijk 
zelfredzaam en participeren 
zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving. 

Ouders, peuterspeelzalen, 
kinderopvang, basis-, voortgezet-, 
beroepsonderwijs, jongerenwerk 
/(sport)verenigingen 

Actie 1: YfC ondersteunt en activeert ruim 20 
organisaties op het gebied van 
vrij willigersbeleid. 
St Stad is een erkend leerwerkbedrijf voor 
stagiares, net als Yfc, Doek en HE waar jaarlijks 
tientallen jongeren werkervaring opdoen. 



middelengebruik en justitiële problemen. 
Actie 4. Als bij actie 1, 2 of 3 een vermoeden 
ontstaat van huiselijk geweld en/of kindermis
handeling wordt dit direct gemeld bij de daarvoor 
bestemde meldpunten. Kontext-jeugdhulp
verlening/de SCW-veldwerkers stemmen in 
samenspraak met het meldpunt de verdere aanpak 
af. 

Bijzonderheden 
Ingeval inzet van Kontext-jeugdhulpverlening/de 
SCW-veldwerkers niet nodig is wordt zoveel 
mogelijk het sociaal netwerk/ vrijwilligers ingezet 
voor het bieden van ondersteuning/begeleiding 
aan (minder zelfredzame) jongeren. 

Het samenwerkingsverband Jeugd 
biedt begeleiding/ondersteuning 
aan jongeren die kampen met 
enkelvoudige minder complexe 
problemen en zij die kampen met 
meervoudige en/of complexe 
problemen. Binnen het 
samenwerkingsverband wordt 
voortdurend afgestemd wat het 
meest passend is. 

Opvoeden en 
opgroeien 

Opvoedingsondersteuning Sociaal netwerk, consultatiebureau,, 
peuterspeelzalen, kinderopvang, 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
beroepsonderwijs, jongerenwerk, 
(sport)verenigingen. 

CJG, sociaal wijkteam 

De integrale wijkaanpak gericht op de verbetering 
van het pedagogisch klimaat wordt in de 
prestatieplamen van de welzijnsorganisaties 
Haarlem Effect en DOCK en daarnaast ook in het 
prestatieplan van Leger des Heils opgenomen. 

Het samenwerkingsverband 
ondersteunt de integrale 
wijkaanpak en stemt daarin 
functies en rollen af. 

Deze kosten zijn opgenomen in 
bovenstaande kosten . de effecten 
worden bereikt door een verbetering 
van de inhoudelijke samenwerking 
en kunnen op termijn van anderhalf 
worden gerealiseerd 

Wonen 

Algemeen: Sociale samenhang 
en netwerken in de wijken 
bevorderen in voldoende mate 
de zelfredzaamheid van de 
bewoners en burgers zijn 
voldoende sterk worden 
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Maatschappelijk effect Beleidsdoelstelling Prestatie Toelichting doelgroep 
en werkzaamheden 

Prestatie
indicatoren 

Bijdrage aan 
uitgangspunten 
sociaal domein 

Gebruik 
basisinfrastructuur 

Schaalgrootte 
inzet 

Kosten kosten 1-7 2014 tot 
31-12 2015 

Opvoeden en 
opgroeien 

Haarlemmers doen 
mee aan de 
samenleving 

PREVENTIE 1. Voor alle 
jeugd is er een veilige en 
stimulerende leefomgeving 
(fysiek en sociaal), zodanig 
dat zij optimale 
ontwikkelingkansen hebben. 

Kinderen en hun 
ouders begeleiden 
na signalen op 
school, sportclub 
en buurthuis. Inzet 
als CJG coach. 
Huidige inzet 2 
CJG coaches. 

Kinderen en hun ouders 
stimuleren, ondersteunen in 
het aanleren van 
vaardigheden en in kaart 
brengen van oplossingen en 
mogelijkheden. 

zie CJG coaches 1, 4, 6, 7 er wordt gebruik van 
gemaakt van scholen, 
sportclubs en andere 
vindplaatsen. 
Samenwerking met 
sociale wijkteams. 
Inzet in overleg met 
WSNS. Ook co
financiering door 
WSNS. 

stedelijk, met 
daar waar nodig 
aanhaken bij 
wijkgerichte 
activiteiten. 

58.000 87.000 

PREVENTIE 2. Ouders en 
hun netwerk zijn in staat hun 
kinderen een gezonde en 
veilige omgeving te bieden 
waarin ze opgroeien. 

Leveren van 
training voor 
kinderen van 
gescheiden 
ouders. Ism met 
CJG. (KIES 
training) 

Kinderen van gescheiden 
ouders leren omgaan met 
de verwerking van de 
scheiding. 

2 trainingen 4-7 
jaar en 2 training 
7-12 jaar. 

1,4, 5,6 Kinderen worden 
verwezen door 
scholen of huisartsen 
of aangemeld door 
ouders. Training 
wordt gegeven bij 
Kontext. 

stedelijk, met 
daar waar nodig 
aanhaken bij 
wijkgerichte 
activiteiten. 

12.000 18.000 

PREVENTIE 3. Er is een 
passend aanbod aan 
stedelijke en wijkgericht 
activiteiten, zodanig dat de 
jeugd kan deelnemen in de 
samenleving. 
4. Opvoedingsondersteuning 
komt uit het sociaal netwerk 
en de bekendheid en kwaliteit 
van de andere geboden 
opvoedingsondersteuning in 
de stad is zodanig dat dit 
beoordeeld wordt goed en 
toegankelijk. 

5. 100% van de jeugd met 
problemen wordt vroegtijdig 
gesignaleerd en wordt 
passend geholpen. 

105.000 
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