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INLEIDING

Voor u ligt het subsidieoverzicht Jeugd 2020. Dit subsidieoverzicht is gebaseerd op het
Beleidsplan Jeugd 2018-2020 “Haagse Jeugd, samen aan zet”1.
Het Haagse jeugdbeleid is gevat in een zevental doelen. Deze doelen worden het Hart
van het Haagse jeugdbeleid 2018-2020 genoemd:
1 De rechten van Haagse jeugdigen zijn geborgd
2 Haagse jeugd benut kansen en ontwikkelt talenten
3 Haagse jeugdigen en ouders zijn veerkrachtig en doen mee
4 Een gezond en veilig opgroei- en opvoedklimaat
5 Soepele overgang naar volwassenheid
6 Eén gezin, één plan, één regisseur
7 De jeugdhulp transformeert
Hiermee zijn de doelen waarop subsidie aangevraagd kan worden op gebaseerd en is in de
subsidieregeling jeugd vastgesteld2. In dit subsidieoverzicht is dit vertaald naar vijf pijlers die
van toepassing zijn op het preventief jeugdbeleid.
Daarnaast is het naar aanleiding van het Rekenkamerrapport ‘Eerlijk delen”3 van belang dat
er wordt gestuurd op een doeltreffende en doelmatige subsidieverstrekking. Om die reden
worden subsidies op basis van de subsidieregeling jeugd uitsluitend verstrekt voor resultaatgerichte activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen uit het beleidskader. Dit subsidieoverzicht biedt inzicht in de doelen waarop subsidie kan worden aangevraagd en nodigt de
partijen in de stad uit om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de beoogde doelen
en ambities van het Haagse Jeugdbeleid 2018-2020. In dit subsidieoverzicht zijn ook de
richtlijnen die gelden voor subsidieaanvragen te vinden.
In dit subsidieoverzicht zijn geen richtbedragen opgenomen. De reden hiervoor is dat het
nog onduidelijk is welke budgetten er in 2020 precies beschikbaar zijn voor het preventief
jeugdbeleid, waaruit deze subsidies worden verstrekt. Hierdoor kunnen er tevens nog
veranderingen plaatsvinden in de subdoelen en activiteiten die beschreven zijn in dit
subsidieoverzicht.

1 RIS 298573
2 RIS 299853
3 RIS 297663
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Leeswijzer
In de inleiding worden de algemene richtlijnen aangegeven die gelden voor alle subsidie
aanvragen, inclusief de te volgen procedure. Daarna volgen de inhoudelijke hoofdstukken.
De doelen van het Beleidsplan Jeugd 2018-2020 “Haagse Jeugd, samen aan zet” zijn uitgewerkt
in pijlers, deze zijn onderverdeeld in subdoelen voor mogelijke subsidieactiviteiten. Bij sommige
subdoelen worden specifieke verplichtingen of toekenningscriteria benoemd.
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Begripsbepalingen
In het subsidieoverzicht jeugd 2020 wordt verstaan onder:
• CJG: Centrum Jeugd en Gezin
• Indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in dit subsidieoverzicht,
waarvoor een aanvraag voor een subsidie moet zijn ingediend;
• Jeugd: kinderen, jongeren en jong volwassenen;
• Jeugdteam: op decentraal niveau (wijk, stadsdeel of andere gebiedsafbakening) georganiseerd
multidisciplinair team dat de hulpvraag van of voor de jeugd afhandelt. In een Jeugdteam
werken CJG Gezinscoaches op wijkniveau samen in de hulp aan kind, jongere en ouder.
Door de samenwerking in één team kan de hulp snel en efficiënt georganiseerd worden
met 1 gezinsplan en 1 aanspreekpunt. De vraag van de ouder(s) en jongere is leidend voor
de hulp die door het Jeugdteam geboden wordt. Wat het gezin zelf kan of met hulp van
de omgeving staat daarbij centraal. De CJG Gezinscoaches werken nauw samen met onder
andere scholen, huisartsen en politie. Sinds 2 juli 2018 integreert de gemeente Den Haag
de dienstverlening van het Centrum Jeugd en Gezin, de Wmo uitvoeringsorganisatie en het
Daklozenloket onder de noemer Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO). We gaan
efficiënter en effectiever samenwerken om beter bij te kunnen dragen aan een zo gezond
en gelukkig mogelijk leven voor alle inwoners van Den Haag;
• Jong volwassenen: 23- tot 27-jarige inwoners van Den Haag;
• Jongeren: 12- tot 23-jarige inwoners van Den Haag;
• Kinderen: 0- tot 12-jarige inwoners van Den Haag;
• Kwetsbare jongeren: jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar die te kampen hebben met
een opeenstapeling van problemen en daardoor een risico lopen voor zichzelf of een risico
vormen voor anderen;
• Toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in dit subsidieoverzicht,
waaronder een rechtspersoon in aanmerking komt voor een subsidie.
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Richtlijnen
Wie kan subsidie aanvragen?
Rechtspersonen die activiteiten verrichten gericht op de Haagse jeugd of hun ouders of
verzorgers, kunnen subsidieaanvragen indienen voor activiteiten van het jeugdbeleid.

Wanneer kan subsidie worden aangevraagd?
Eerste tranche
Op grond van de Subsidieregeling Jeugd kunnen in de eerste tranche tot en met
1 september 2019 subsidies voor het kalenderjaar 2020 worden aangevraagd.
Na 1 september 2019 worden de aanvragen behorende bij de eerste tranche beoordeeld.

Tweede tranche
De tweede tranche 2020 loopt van 1 december 2019 tot 1 november 2020. Aanvragen
om subsidie kunnen slechts in de tweede tranche worden ingediend, indien er gegronde
redenen zijn waarom de aanvraag niet in de eerste tranche kon worden ingediend.
Binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag in de tweede tranche is ingediend wordt
besloten om deze subsidieaanvraag al dan niet te verlenen.

Waar kan ik de aanvraag indienen?
Indienen per postadres:

Burgemeester en Wethouders van Den Haag
Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Of insturen per e-mail:

subsidies@denhaag.nl

Welke onderdelen moet de subsidieaanvraag bevatten?
Een subsidieaanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:
• een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;
• de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten
• aan dat doel bijdragen. In het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn
op de Haagse jeugd en op de ambities en doelen uit het beleidsplan;
• een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor
wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of
private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van
dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente, moet u tevens de volgende
stukken meesturen:
• kopie/scan inschrijving Kamer van Koophandel;
• kopie/scan actuele statuten;
• kopie/scan recent rekeningafschrift (bedragen mogen onzichtbaar gemaakt worden).
10
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Bij de aanvraag zien wij ook graag hoe u van plan bent de effecten van de activiteit inzichtelijk
te maken.

Welke regels zijn er van toepassing?
De subsidies worden beoordeeld en verleend op basis van de volgende gemeentelijke nota’s
en regelgeving:
• het beleidsplan Jeugd 2018 – 2020 ‘Haagse Jeugd, samen aan zet’;
• Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV);
• Subsidieregeling Jeugd Den Haag 2018.
Daarnaast is de onderstaande internationale en landelijke regelgeving van belang:
• het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
• de Jeugdwet;
• de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
• de Wet Publieke Gezondheid;
• de Wet Passend Onderwijs;
• de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
• de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aan welke criteria moet ik voldoen?
Op basis van bovenstaande stukken worden de subsidieaanvragen beoordeeld op in ieder
geval onderstaande criteria:
• In hoeverre draagt het plan van aanpak bij aan de beoogde doelen en resultaten van het beleid?
• In hoeverre is de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd afgestemd op de behoeften
van jeugd en ouders zelf en in hoeverre zijn jeugd en ouders zelf betrokken bij het vorm
geven en uitvoeren van de activiteit?
• In hoeverre zijn medewerkers en vrijwilligers kwalitatief geëquipeerd voor de gevraagde
inzet(opleiding, ondersteuning, professionele coördinatie)?
• In hoeverre is er sprake van evidence based of practise based methodieken zoals opgenomen
in de databank effectieve interventies?
• Is er sprake van een samenwerking met overige sociale partners die zijn benoemd in het
beleidsplan Jeugd 2018 – 2020 ‘Haagse Jeugd, samen aan zet’?
• Wordt er voldaan aan de wettelijke eisen die gelden voor de uitvoering van de activiteiten,
in het bijzonder de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Wanneer kan mijn subsidie worden geweigerd?
Verder kan een subsidie worden geweigerd:
• als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de
interne markt;
• als er tegen de aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere
beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt is verklaard;
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• als subsidie in strijd is met het Europees steunkader omdat de subsidie verstrekt zou worden
aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeerd of omdat de
subsidie geen stimulerend effect heeft;
• als de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de
gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of
haar ingezetenen;
• als de gelden niet of in onvoldoende mate besteedt zullen worden voor het doel waarvoor
de subsidie is aangevraagd;
• als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met
de wet, het algemeen belang of de openbare orde;
• als de aanvrager ook zonder subsidieverlening voldoende gelden – hetzij uit eigen middelen,
hetzij uit middelen van derden- kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;
• als subsidieverlening anderszins niet past binnen het beleid van de gemeente;
• als de subsidieverlening in strijd is met ingevolge een verdrag voor de staat geldende
verplichtingen;
• indien de verlening de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen door begunstiging
van bepaalde ondernemingen of producties als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• als de aanvraag niet tijdig is ingediend en deze niet reeds op grond daarvan buiten
behandeling is gesteld;
• als de aanvraag wordt gedaan voor activiteiten die naar het oordeel van burgemeester
en wethouders reeds in voldoende mate uitgevoerd worden door anderen.

Welke soorten subsidie zijn er?
De subsidies in dit subsidieoverzicht worden verstrekt in de vorm van een:
• Waarderingssubsidie: subsidie tot en met een bedrag van € 10.000;
• Exploitatiesubsidie: subsidie van meer dan € 10.000, ter dekking van een aan een activiteit
verbonden kosten, waarbij de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de daadwerkelijk
gemaakte kosten;
• Budgetsubsidie: subsidie, ter dekking van de aan een activiteit verbonden kosten, waarbij
de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de mate waarin de activiteit is verricht,
ongeacht de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Naast criteria en weigeringsgronden, gelden er voor alle subsidies algemene subsidie
verplichtingen:
• De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan burgemeester en wethouders, zodra
aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet
zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidie
verlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
• De subsidieontvanger informeert burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk
schriftelijk over:
–– besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten,
waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;
–– relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
12
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–– ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening
verbonden voorschriften geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;
–– wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon
van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
• De subsidieontvanger behoeft de toestemming van burgemeester en wethouders voor
handelingen als vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht;
• Daarnaast geldt voor alle subsidies voor de subsidieontvanger de verplichting om mee
te werken aan inhoudelijk onderzoek ten behoeve van monitoring en evaluatie.
Per activiteit kunnen daarnaast specifieke subsidieverplichtingen gelden. In dit subsidie
overzicht zijn de voorgenomen verplichtingen bij de betreffende activiteit aangegeven.

Wanneer weet ik hoeveel subsidie ik krijg?
Uiterlijk november 2019 ontvangt u digitaal een voorlopig Bestedingsprogramma Jeugd,
waarin u kunt zien hoeveel subsidie per instelling het college van plan is om te verlenen.
Zijn er fouten, of bent u het er niet mee eens, dan kunt u hierop reageren door binnen
2 weken een brief of e-mail te sturen.
In december vindt de bundeling van alle subsidieaanvragen, het zogenaamde definitieve
Bestedingsprogramma Jeugd, plaats. Met het Bestedingsprogramma Jeugdbeleid 2020
wordt de verdeling van de beschikbare middelen over de doelstellingen in 2020 vastgesteld.
Met de vaststelling van het Bestedingsprogramma in december 2019 worden voor zover
mogelijk de financiële aanspraken van de instellingen op de subsidie bevestigd.
De vaststelling van het Bestedingsprogramma 2020 wordt uiterlijk 31 december 2019 aan
elke afzonderlijke aanvrager bekend gemaakt door toezending ervan. Tevens bevat deze
bekendmaking voor zover nodig aanvullende omschrijvingen van de activiteiten, producten
of programma’s, als ook van de overige subsidieverplichtingen. Over deze bepalingen vindt
indien noodzakelijk voorafgaand overleg plaats met de subsidieontvanger.

Hoe moet de subsidie worden verantwoord?
Hoe u de verantwoording moet opstellen, leest u in de Richtlijnen verantwoording subsidies
Den Haag 20174.

Bij de aanvraag tot vaststelling van een exploitatie- of budgetsubsidie dient onder andere
een inhoudelijk verslag in te dienen. In dit verslag geeft u onder andere een toelichting op de
gerealiseerde doelstellingen en resultaten (het effect van de activiteit). Indien doelstellingen
of resultaten (deels) niet zijn gerealiseerd geeft het verslag de redenen daarvoor. Bij de aanvraag
zien wij graag hoe u van plan bent de effecten van de activiteit inzichtelijk te maken.

4 RIS298523
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De rechten
	 van Haagse jeugdigen
		  zijn geborgd
Pijler 1

Jeugdbeleid begint bij het Kinderrechtenverdrag. Dat draagt eraan bij dat alle jeugdigen in
Den Haag – ongeacht hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, of ze arm of rijk zijn, een hulpvraag
hebben of niet – krijgen waar zij recht op hebben. Daarom worden jeugdigen gestimuleerd om
zelf hun rechten te kennen en te bewaken.

1.1

Jeugdigen worden gestimuleerd om zelf hun rechten te kennen en
bewust te zijn van de mogelijkheden om voor deze rechten op te
kunnen komen.

1.1.1

Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Den Haag vindt het belangrijk dat er een fysieke plek is in de stad waar kinderen en jongeren gratis en
anoniem juridisch advies kunnen krijgen en geholpen worden bij het opstellen van een brief (bijvoorbeeld aan de rechter). Ook kan er namens de jongere in contact worden getreden met instanties om te
bemiddelen en kan er doorverwezen worden naar andere instanties als het een niet-juridische vraag
betreft, of als bijstand door een advocaat wenselijk is. Er wordt outreachend gewerkt, bijvoorbeeld door
gastlessen op scholen.
Type subsidie
Exploitatie subsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Jeugdigen worden zich meer bewust van hun rechten;
• De Kinder- en Jongerenrechtswinkel vergroot haar naamsbekendheid bij kinderen en jongeren
in Den Haag.
Specifieke toekenningscriteria:
• Het plan voorziet in de volgende activiteiten:
–– Juridisch advies geven, vragen beantwoorden en kinderen en jongeren tot vijfentwintig jaar
begeleiden;
–– Voorlichting geven op scholen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de kinderrechten;
–– Spreekuren houden bij onder andere het Jongeren Informatie Punt (JIP) en mogelijkheden
verkennen voor nog andere locaties. Aangeven welke mogelijkheden zijn onderzocht;
–– Doorverwijzen naar andere hulpinstanties;
–– Voortzetting van de kinderredactie;
–– De aanpak kent breed draagvlak in de stad en er wordt samenwerking gezocht met
andere organisaties.
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Specifieke subsidieverplichtingen
• Het hebben van een communicatieplan, waarin wordt opgenomen hoe de Kinder- en Jongeren
rechtswinkel nog zichtbaarder wordt in de stad Den Haag, hoe nog meer kinderen en jongeren
kunnen worden bereikt en hoe beter bij de scholen kan worden binnengekomen;
• Er vindt een evaluatie plaats, waarbij aandacht is voor naamsbekendheid.

1.1.2

Stimuleren kennis over kinderrechten

De kern van het Kinderrechtenverdrag is uitgaan van het belang van de jeugdige. Het verdrag gaat
bijvoorbeeld over het recht van jeugdigen om hun mening te geven, het recht op leven, het recht op
informatie en het recht op privacy. Het verdrag gaat over verantwoordelijkheden van volwassenen en
de overheid, zoals het tegengaan van kindermishandeling en het zorgen voor jeugdigen als ouders en
familie dat niet kunnen. Ook gaat het over het recht van een jeugdige op bijzondere hulp en het kunnen
meedoen in de samenleving als er sprake is van een handicap.
Haagse jeugdigen worden gestimuleerd om zelf hun rechten te kennen en te bewaken, onder andere
door hier met elkaar het gesprek over aan te gaan.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Meer Haagse jeugdigen zijn zich bewust van hun rechten en kunnen hier naar handelen;
• Er worden minimaal 300 jeugdigen bereikt.
Specifieke toekenningscriteria
• Activiteit wordt opgezet in samenwerking met andere Haagse organisaties, waaronder het JIP,
de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en onderwijs;
• De activiteit bereikt jeugdigen uit meerdere stadsdelen.
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Haagse jeugd
	 benut kansen en
		 ontwikkelt talenten
Pijler 2

De Haagse jeugd wordt gefaciliteerd bij haar ontwikkeling tot de volwassene van morgen.
We investeren daar waar (extra) stimulans nodig is. De stimulans is gericht op de kansen en
talenten van alle Haagse jeugdigen. Want in een stad in transitie en in een snel veranderende
wereld is het belangrijk om te weten wie je bent, wat je kunt en waar je voor staat; om een
kennisbasis te hebben en zelfstandig te zijn, zodat jeugdigen het maximale uit zichzelf kunnen
halen. Outreachend en dichtbij de leefwereld van jeugdigen zijn hierbij sleutelwoorden.

2.1

Het stimuleren van eigen initiatieven waarbij jeugdigen leren met
en van elkaar, gericht op persoonlijke groei en verantwoordelijkheid
nemen voor de omgeving.

2.1.1

Burgerschap, initiatieven inbrengen, bijdragen aan wijk

Het op jonge leeftijd creëren van maatschappelijk bewustzijn door middel van projecten. De Haagse
Jeugd (8-23 jaar) doet mee in de maatschappij doordat ze betrokken zijn in hun wijk, stadsdeel of de
stad door het verrichten van vrijwillige inzet. Hierbij gaat het om participatie en sociale betrokkenheid:
activiteiten die tot doel hebben anderen te helpen (vrijwilligerswerk of mantelzorg) of activiteiten die
bijdragen aan de sociale cohesie in de stad. Talenten, initiatieven en ideeën van jeugd krijgen ruimte en
vorm. De jeugd heeft een plek waar cultuur- en jeugdparticipatie wordt bevorderd en waar verschillende
disciplines bij elkaar komen en er verbanden worden gelegd, waar jeugdigen van elkaar leren, diverse
culturen en achtergronden elkaar ontmoeten en waar talentontwikkeling wordt gestimuleerd.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Jeugdigen zijn actiever geworden in hun wijk en voelen zich gesteund bij het realiseren van initiatieven;
• Door deelname aan een dergelijk project kunnen jeugdigen ervaringen opdoen voor opbouw van hun
cv voor later;
• Het aantal jeugdigen wat vrijwilligerswerk doet neemt toe;
• Er zijn verbindingen gelegd met diverse andere initiatieven en organisaties.
Specifieke toekenningscriteria
• Het project wordt stadsbreed uitgevoerd;
• De mate waarin de doelgroep zelf betrokken is bij de inzet en vormgeving van het activiteitenprogramma;
• Samenwerking met CJG, Welzijn, JIP, Jeugd Interventie Team (JIT) en andere partners.
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2.1.2

Talentontwikkeling, samenwerken, leerrijke omgeving

Het bieden van een plaats in onze stad en mogelijkheden voor onze jeugdigen om buiten school
(bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode) talenten te ontwikkelen. Daarbij ontmoeten en werken
jeugdigen uit verschillende wijken samen, zodat ze elkaar kunnen stimuleren en helpen.
Deze activiteiten worden georganiseerd met inzet van vrijwilligers.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Jeugdigen hebben een plek om talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
• Het bieden van een leerrijke omgeving door activiteiten te organiseren;
• Jeugdigen uit verschillende wijken ontmoeten elkaar en werken samen, zodat ze elkaar kunnen
stimuleren en helpen.
Specifieke toekenningscriteria
• Activiteiten zijn gericht op ontmoeting van jeugdigen met diverse achtergronden uit
verschillende wijken;
• Het zoeken van actieve samenwerking en het onderhouden van contacten met andere organisaties
die soortgelijke activiteiten organiseren.
Specifieke subsidieverplichtingen
• De inhoudelijke verantwoording voor deze activiteit bestaat uit:
–– Een inhoudelijk verslag waarin wordt omschreven of en hoe de resultaten en doelstelling
zijn behaald en:
-- het aantal unieke jeugdigen dat deel heeft genomen;
-- het aantal actieve vrijwilligers en hun inzet;
-- het aantal betaalde krachten en hun inzet;
–– De opbrengst van de activiteiten en reacties van de doelgroep hoe zij het hebben ervaren;
–– Het aantal ooievaarspassen (of de Stichting Leergeld) deelnemers;
–– Omschrijving van de activiteit (in het stadsdeel) en met welke partners is samengewerkt.
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Pijler 3

Haagse jeugdigen en
ouders zijn veerkrachtig
en doen mee

Alle jeugdigen en hun ouders nemen binnen hun mogelijkheden de regie over hun eigen leven,
zodat zij veerkrachtig zijn bij eventuele tegenslagen en mee kunnen doen in de samenleving.
Meedoen betekent meer dan ‘niet buiten de boot vallen’, het betekent ook solidair zijn met de
wereld waar we samen in leven en verantwoordelijkheid leren nemen over de eigen omgeving.
Zorgen voor jezelf, elkaar én de ander.

3.1

Het stimuleren van vaardigheden gericht op weerbaarheid en
identiteitsontwikkeling, met als doel veerkracht en eigenaarschap
bij jeugdigen.

3.1.1

Preventieve weerbaarheidstrainingen

Verzorging van preventieprojecten voor groepen jeugdigen, bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen,
op thema’s als mensenhandel minderjarigen/loverboys en/of gedwongen prostitutie. Enerzijds gericht
op het vergroten van de weerbaarheid van jeugdigen en anderzijds om grensoverschrijdend (seksueel
en/of crimineel) gedrag bij jeugdigen te voorkomen. Daarnaast het verzorgen van preventieprojecten
voor licht verstandelijk beperkten (LVB) en zeer moeilijk lerenden (ZML) (zowel jeugdigen als hun ouders)
om hen beter met thema’s als (complexe) scheidingen, weerbaarheid (o.a. sociale media) en/of identiteits
ontwikkeling om te kunnen laten gaan.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Jeugdigen kunnen beter voor zichzelf opkomen en de gevaren van bijvoorbeeld loverboys en
sociale media beter inschatten;
• Minder jeugdigen worden slachtoffer van deze onderwerpen;
• Ouders zijn geïnformeerd op deze onderwerpen;
• Jeugdigen en ouders met een licht verstandelijke beperking worden voorgelicht op de onderwerpen
(complexe) scheidingen, sociale weerbaarheid en/of identiteitsontwikkeling.
Specifieke toekenningscriteria
De organisatie werkt samen met relevante partners zoals het CJG, SHOP Jeugd, MEE, Middin,
Ipse de Bruggen, JIP, Centrum 16•22.

Subsidieoverzicht Jeugd 2020
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3.1.2

Trainingen voor jeugdigen met beginnende klachten

Gebaseerd op een aanvraag vanuit CJG, huisarts en/of onderwijs professionals, worden trainingen aan
jeugdigen aangeboden. De doelgroep zijn jeugdigen met beginnende klachten als angst, somberheid
en of gedragsproblemen. Daarnaast omvat het trainingen aan kinderen die door deze beginnende
klachten verlegen en teruggetrokken gedrag vertonen in de klas. Dit laatste preventieve aanbod wordt
samen met een docent van de school aangeboden.
Type subsidie
Budgetsubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• De kinderen/jeugdigen met beginnende angst- en somberheidsklachten of gedragsproblemen
kunnen door de training beter met anderen om gaan;
• Op 20 basisscholen (waarvan 2 internationale scholen) worden groepstrainingen op het gebied van
sociale vaardigheden georganiseerd voor jeugdigen met (beginnende) psychische klachten. Trainers
worden geleverd door de jeugdhulpaanbieder GGZ en een speciaal basisonderwijs docent. Betrokken
kinderen leren door de training op school op een andere op een andere manier met klasgenoten
omgaan wat de deelname aan onderwijs bevordert.
Specifieke toekenningscriteria
Middels de trainingen worden 450 jeugdigen bereikt.

3.2

Het versterken van de leefomgeving en de eigen kracht van jeugdigen
en gezinnen met vrijwillige inzet.

3.2.1

Begeleiding kwetsbare jeugdigen door vrijwilligers

In het jeugdbeleid wordt de inzet van vrijwilligers gezien als een kwalitatieve toevoeging en/of ter
voorkoming van de inzet van formele hulp en zorg en op het netwerk van (kwetsbare) jeugdigen.
Daarom zijn we op zoek naar projecten/activiteiten die zorgen dat deze werelden elkaar bekrachtigen,
om op deze manier de leefwereld rondom (kwetsbare) jeugdigen te versterken. Door bijvoorbeeld het
koppelen van jeugdigen die zich in een kwetsbare positie bevinden aan een volwassen maatje, coach of
een ervaringsdeskundige wordt ingezet op voorkoming van (intensieve) professionele jeugdhulpverlening.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
Het verbeteren van sociale vaardigheden en het sociale netwerk door koppeling van een jeugdige
met een vrijwilliger.
Specifieke toekenningscriteria
• De organisatie is verantwoordelijk voor de werving, training en begeleiding en inzet van vrijwilligers.
Dit wordt gecoördineerd door gekwalificeerde beroepskrachten;
• Alle vrijwilligers beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG);
• De organisatie werkt samen met relevante partners in de hulpverleningsketen.
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3.2.2 Ondersteuning van vrijwilligers aan ouders en gezinnen
De activiteiten zijn gericht op ondersteuning van ouders bij opvoeding van hun kinderen. Vrijwilligers
worden ingezet op problemen die spelen in gezinnen en bieden ondersteuning, praktische hulp en sociaal
contact. Er wordt ingezet op de voorkoming van (intensieve) professionele (jeugd)hulpverlening.
De vrijwilligers zijn in staat om signalen van zorg met de ouders te bespreken en hen in contact te brengen
met het CJG.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen;
• Het zelfvertrouwen van ouders is vergroot;
• Sociale relaties van ouders worden versterkt;
• Gezinnen aanmoedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen
en regelingen.
Specifieke toekenningscriteria
• De organisatie is verantwoordelijk voor de werving, training en begeleiding en inzet van vrijwilligers.
Dit wordt gecoördineerd door gekwalificeerde beroepskrachten;
• Alle vrijwilligers beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG);
• De organisatie werkt samen met relevante partners in de hulpverleningsketen.

3.2.3 Eigen Toekomst Plan
In de Jeugdwet is het familiegroepsplan opgenomen. Met het familiegroepsplan krijgen ouders, gezinnen
en hun netwerk met ondersteuning van een CJG-vrijwilliger de mogelijkheid om de regie te voeren over
hulp die zij nodig hebben. In Den Haag wordt hieraan invulling gegeven door middel van de methodiek
‘Eigen Toekomst Plan’. Deze methodiek wordt, naast de inzet via het CJG, zoveel mogelijk preventief
ingezet of als een stukje voorwerk voor de gezinscoach in het jeugdteam.
Type subsidie
Exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Gezinnen motiveren en in staat stellen om samen met hun omgeving en het voorliggend veld
oplossingen te vinden voor de hulpvragen in het gezin;
• Mogelijkheid voor ‘Eigen Toekomst Plan’ wordt preventief aangeboden via de jeugdteams, jeugd
gezondheidzorg, opvoedsteunpunt en schoolmaatschappelijk werk;
• In overleg met het CJG (o.a. servicelijn) wordt besproken welke gezinnen op de wachtlijst van de
jeugdteams benaderd kunnen worden voor het opstellen van het Eigen Toekomst Plan;
• Het aantal bereikte gezinnen neemt toe ten opzichte van 2019.

Subsidieoverzicht Jeugd 2020
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Specifieke subsidieverplichtingen
• Het project Eigen Toekomst Plan werft vrijwilligers die voldoen aan de met het CJG afgesproken
competenties;
• De vrijwilligers krijgen een opleiding en gaan niet eerder aan de slag dan dat zij deze met succes
hebben afgerond;
• De uitvoering van Eigen Toekomst Plan vindt in nauw overleg plaats met het CJG;
• Er vindt een evaluatie plaats, waarbij aandacht is voor de effecten van het Eigen Toekomst Plan
op gezinnen.
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Een gezond en
	  veilig opgroei- en
		 opvoedklimaat
Pijler 4

De Haagse jeugd groeit veilig en gezond op in een omgeving die daaraan bijdraagt. Om dit
mogelijk te maken stimuleren wij laagdrempelige voorzieningen in de nabijheid van jeugd en
ouders. Vroegtijdig signaleren, ook daar waar armoede, kansenongelijkheid en een onveilige
thuissituatie een rol spelen, is essentieel om (grotere) problemen te voorkomen en om tijdig,
passende hulp te bieden.

4.1

Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van jeugdigen in een
ongunstige opvoedsituatie gericht op het versterken van ouderschap
en vroegsignalering.

Om een gezonde opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen te stimuleren is er specifieke aandacht
voor kinderen in een ongunstige opvoedsituatie. Een ongunstige opvoedsituatie betekent dat ouders en
hun omgeving niet altijd de goede opvoedomgeving kunnen bieden waardoor jeugdigen zich gezond
kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft daarbij vooral aandacht voor:
• kinderen die opgroeien bij ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB);
• kinderen die opgroeien bij ouders met een psychiatrische stoornis en of verslaving (KOPP/KVO);
• preventie (complexe) scheidingen.
Door ouders sterker te maken in hun opvoedrol, vroegtijdig risico’s te signaleren en passende hulp
te bieden kunnen grotere problemen en daarmee de inzet van duurdere hulp worden voorkomen.
Bijzonderheden
De aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en verplichte “Kindcheck” vraagt
nieuwe deskundigheid bij behandelaars, borgen van overdracht in de zorgstructuur, en een sterk netwerk
tussen CJG en GGZ behandelaars en gezinsgericht aanbod. Wij verwachten van betrokken partners
inzet op zowel casus- als ketenniveau tussen het sociale en medische domein en de expertise hierop te
vergroten. We vragen medewerking rond het monitoren en evalueren van deze nieuwe ontwikkeling.

4.1.1

Ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Activiteiten gericht op het doorbreken van het isolement van LVB ouders, versterken van deze ouders in
hun opvoedingsrol, vergroten van hun kennis van wat hun kinderen nodig hebben en op tijd signaleren
van eventuele ontwikkelingsachterstanden bij de kinderen.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
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Verwachte doelen en resultaten
• Minimaal 25 gezinnen worden bereikt;
• De opvoedkundige vaardigheden van ouders versterken, inclusief het probleemoplossend vermogen
van de jeugd, de ouders, verzorgers en het sociale netwerk;
• Voor betrokken kinderen ontstaat een veilige en leerrijke omgeving, problemen worden vroegtijdig
onderkend en aangepakt.

4.1.2	Kinderen die opgroeien bij ouders met een psychiatrische stoornis en of verslaving
(KOPP/KVO)
Activiteiten die zich richten op een duurzaam positief pedagogisch opvoedklimaat voor jeugdigen die
opgroeien in een gezin waarvan de ouders verslaafd zijn dan wel bekend zijn met psychische problematiek.
Doel is de psychische gezondheid te versterken en de risico’s op het ontwikkelen van een psychische
stoornis te verminderen. De activiteiten omvatten:
• Trainingen met een mix van psycho-educatie vaardigheden en lotgenoten contact;
• Babymoederinterventie voor depressieve moeders;
• Gezinsgerichte aanpak ten behoeve van kinderen die een sterk verhoogd risico lopen om zelf emotionele
en gedragsproblemen te ontwikkelen als gevolg van de psychische en of verslavingsproblematiek van
(één van) de ouders en instabiele en onveilige opvoedsituatie.
Type subsidie
Budgetsubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Gebaseerd op een aanvraag van CJG en/of GGZ professional, worden jaarlijks zo’n 45 trainingen
gegeven waar gemiddeld 8 vaders en/of moeders en hun kinderen aan deelnemen;
• Gebaseerd op een aanvraag van verloskundige, CJG en/of GGZ professional, worden jaarlijks zo’n
40 moeders ondersteund ten behoeve van een veilige hechting van hun baby;
• Gebaseerd op een aanvraag van CJG en/of GGZ professional, worden jaarlijks minimaal 35 gezinnen
ondersteund door een GGZ casemanager die de benodigde hulpverlening en behandeling van de
ouders afstemt;
• Problemen bij deze jeugdigen en gezinnen worden tijdig gesignaleerd, opgebouwde vaardigheden
verwateren niet maar worden onderhouden en gestimuleerd zich verder te ontwikkelen;
• Aan minimaal 20 ouders wordt nazorg geboden.
Specifieke toekenningscriteria
In het plan wordt duidelijk hoe de samenwerking met het CJG en het onderwijs is ingevuld en hoe de
activiteiten samenhangen met de collectieve preventie-activiteiten vanuit het Volksgezondheidsbeleid
en hoe deze activiteiten elkaar versterken.
Specifieke subsidieverplichtingen
Informatie over de activiteiten wordt beschikbaar gesteld voor website CJG.
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4.1.3

Preventie (complexe) scheidingen

Activiteiten gericht op docenten, professionals en ouders over hoe om te gaan met (complexe) scheidingen
en de gevolgen voor de ontwikkeling van de jeugdigen. Daarnaast activiteiten gericht op weerbaarheid
van jeugdigen die te maken krijgen met scheidingen.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Versterking van de signalering van problematiek bij ouders, docenten en professionals.
• Verhogen van de weerbaarheid van de jeugdigen in deze situaties.
• Passend en uniform hulpaanbod dat door ouders goed wordt gevonden.
Specifieke toekenningscriteria
In het plan is aangegeven hoe de activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het CJG,
de scholen en de wijk.
Specifieke subsidieverplichtingen
• Informatie over de activiteiten worden beschikbaar gesteld voor de website van het CJG;
• Het beleidsinhoudelijk verslag bevat de volgende punten:
–– Aantal deelnemers aan de activiteiten waarin onderscheid is gemaakt in activiteiten voor docenten,
professionals, ouders en jeugdigen;
–– In hoeverre ouders en jeugdigen die hiervoor in aanmerking komen ook daadwerkelijk gebruik
maken van de activiteiten;
–– Wat de gemiddelde wachttijd is voor de activiteiten;
–– Informatie over de effecten van de activiteiten op de deelnemers.

4.2 Het verbeteren van het bereik van voorzieningen voor jeugd en
ouders, gericht op een gezonde ontwikkeling, met oog voor diversiteit
in de stad.
4.1.1

Bereik van kwetsbare zwangeren

Groepsverloskundige zorg ofwel Centering Pregnancy (CP) is een beproefde methodiek om een gezonde
zwangerschap te stimuleren. Als onderdeel van de aanpak perinatale gezondheid beogen we innovatieve
groepsgerichte verloskundige zorg ten behoeve van kwetsbare zwangeren inclusief een bijdrage om in
samen werking met het CJG dit door te ontwikkelen in Centering Parenting.
Type subsidie
Waarderings- of exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
In 2020 voeren 4 praktijken Centering Pregnancy uit, waarbij specifiek aandacht is voor de
kwetsbare doelgroep.
Specifieke subsidieverplichtingen
Er wordt twee keer per jaar verslag gedaan over het aantal kwetsbare vrouwen die gebruik hebben
gemaakt van het groepsaanbod.
Subsidieoverzicht Jeugd 2020

25

4.2.1 Informatie en advies voor Jongeren tussen de 12-25 jaar
Om de veerkracht van jongeren te vergroten in een steeds complexere (online)samenleving is het van
belang dat jongeren toegang hebben tot betrouwbare informatie en advies. Denk aan thema’s als
seksualiteit, verslaving, huisvesting, geld en gezondheid. Het Jongeren Informatie Punt (JIP) is de plek
in Den Haag waar jongeren hiervoor terecht kunnen.
Type subsidie
Exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Circa 6.000 jongeren worden bereikt met informatie en advies via contactmomenten, themaspreekuren,
voorlichting en publieksacties online en laagdrempelige plekken in elk stadsdeel;
• Er is een online Haags platform waardoor een groot deel van de Haagse jeugd bereikt wordt;
• Jongeren zijn betrokken bij het ontwikkelen van content online en offline.
Specifieke subsidieverplichtingen
• Externe activiteiten vinden in afstemming plaats met o.a. Den Haag Marketing, de gemeente Den Haag,
DenHaag.com en andere partners in de stad;
• In het beleidsinhoudelijk verslag is bijzondere aandacht voor klanttevredenheid.

4.2.2 Informatie en advies voor ouders over gezond opvoeden en opgroeien
Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders en opvoeders terecht met alle vragen rond het
opvoeden en opgroeien. Een kwetsbare positie door armoede, gebrekkige beheersing van de taal of een
lage taalvaardigheid mag geen drempel zijn om hulp te zoeken of te vinden. Het CJG werkt hiervoor
samen met partners in de wijk. Activiteiten zijn gericht op het ontvangen van jeugdigen en ouders in
het CJG, het beantwoorden van vragen over opvoeden en opgroeien, het geven van pedagogisch advies,
het ophalen van de vraag uit de wijk en verbinden aan passend preventief aanbod. Dit wordt vorm gegeven
door inzet van baliemedewerkers, pedagogisch adviseurs en coördinatoren wijken en netwerken.
Type subsidie
Budgetsubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Het Centrum Jeugd en Gezin bekend is bij alle ouders als een vertrouwde plek voor vragen over
opvoeden en opgroeien;
• Ouders ontvangen laagdrempelig pedagogisch advies en delen en herkennen problematiek;
• Signalen worden in de wijk opgehaald en vertaald in passend preventief aanbod in de wijk.
Specifieke toekenningscriteria
De inzet van de activiteiten is in overleg met het CJG afgestemd op basis van de behoefte van de 10 CJG’s.
Samenwerking met de Servicelijn omtrent mogelijkheden om opvoedondersteuning in te zetten bij
gezinnen op de wachtlijsten bij de jeugdteams, komt hierbij specifiek aan de orde.
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Specifieke subsidieverplichtingen
• De medewerkers voldoen aan het daarvoor opgestelde profiel waarbij de CJG stadsdeelmanager
verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing inclusief CJG opleidingmodules;
• De inzet van de CJG-medewerker wijkcontacten en netwerken (MWN) worden 50% gefinancierd
uit de reguliere welzijnsmiddelen;
• Er zijn afspraken met de stadsdeelmanager CJG en het stadsdeel in hoeverre de activiteiten aanvullend
zijn op het reguliere welzijnswerk;
• Het beleidsinhoudelijk verslag bevat de volgende punten:
–– per CJG, de bezetting van de balie, het aantal bezoekers en de aard van de vragen;
–– per stadsdeel de activiteiten van de MWN in de netwerken rond het CJG en de effecten van deze
activiteiten op de deelnemers;
–– per stadsdeel de wijze waarop het opvoed ondersteunend aanbod vraaggericht is ingezet en
welke inzet door het stadsdeel vanuit de reguliere welzijnsmiddelen wordt gefinancierd;
–– het aantal bezoekers/deelnemers dat individueel gebruik heeft gemaakt van het aanbod en de
effecten van de activiteiten op de deelnemers;
–– het aantal bezoekers/deelnemers van het groepsgericht opvoed ondersteunend aanbod en de
effecten van deze activiteiten op de deelnemers.
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Soepele
	  overgang naar
		 
volwassenheid
Pijler 5

Voor jeugdigen verandert er veel in de fase naar het volwassen worden. Er is een groep kwetsbare
jongeren die nog niet klaar is voor alle nieuwe verantwoordelijkheden die zij krijgt bij het 18 jaar
worden. Met het jeugdbeleid wordt daarom volop doorgegaan op de al ingeslagen weg, met als
doel dat jongeren zich optimaal kunnen voorbereiden op zelfstandigheid, waarbij zij geen last
hebben van de overgang naar 18 jaar. De hulpvraag en de persoonlijke situatie van jeugdigen
staan altijd centraal.

5.1

Stimulering van activiteiten gericht op het ondersteunen van
kwetsbare jongeren, in de overgang van jeugd naar volwassenheid,
waarbij wordt aangesloten op de leefwereld van de jongere/
jongvolwassene.

5.1.1

Begeleiding voor kwetsbare jongeren

A

Reguliere trajectbegeleiding

Begeleiden van minimaal 649 jongeren en jongvolwassenen die kampen met een opeenstapeling van
problemen en daardoor een risico lopen voor zichzelf of een risico vormen voor anderen welke voor
andere hulpverleners moeilijk bereikbaar zijn.
Type subsidie
Budgetsubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Doelstelling: door op meerdere leefgebieden (scholing, werk, gezin, huisvesting, financiën en GGZ)
ondersteuning te bieden jongeren weer richting onderwijs of werk begeleiden zodat ze hun talenten
ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving;
• Resultaat: de jongere heeft/is op weg naar dagbesteding en er is een positieve verandering in de
problematiek op de leefgebieden.
Specifieke toekenningscriteria
• Aantoonbaar maken dat er een behoefte is aan de aangeboden vorm van ondersteuning;
• Er zijn goede en duurzame afspraken met mogelijke aanmelders;
• Samenwerking met de keten (o.a. daklozenloket, JIT, Leger des Heils) is geborgd. In het kader van een
laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning in het onderwijs wordt op basis van de uitkomsten
van de pilot in het schooljaar 2018/2019 gekeken hoe kan worden aangesloten op het ROC Mondriaan;
• Vrijwilligers en medewerkers zijn kwalitatief geëquipeerd voor de gevraagde inzet (opleiding,
ondersteuning, professionele coördinatie);
• Er wordt methodisch gewerkt (evidence based is het uitgangspunt).
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Specifieke subsidieverplichtingen
• Samenwerking met professionele partners in het netwerk kwetsbare jongeren;
• Organisaties werken met de Verwijsindex Haaglanden;
• Het beleidsinhoudelijk verslag bevat de volgende punten:
–– Trends/knelpunten en oplossingsrichtingen gedurende het jaar;
–– Klantervaring;
–– Algemene doelgroep gegevens, zoals leeftijd, geslacht, type en ernst van de problemen;
–– Het aantal unieke jongeren;
–– Aantal trajecten. Ook aangeven of het traject afgerond of voortijdig afgebroken is;
–– Bereikte resultaten ten aanzien van de begeleide jongeren op de verschillende leefgebieden;
–– Bereikte resultaten ten aanzien van de begeleide jongeren 6 maanden na afloop van het traject;
–– Ketensamenwerking, inclusief een overzicht van de aanmelders;
–– Methodische ontwikkelingen; zoals een beschrijving van de gevolgde werkwijze en van de
behaalde resultaten. Ook een kwantitatieve vergelijking met vroegere jaren en een verwachting
van toekomstige ontwikkelingen.

B

Schulddienstverlening

Begeleiden van minimaal 120 jongeren en jongvolwassenen die kampen met problematische schulden.
Type subsidie
Exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
• Doelstelling: het door outreachende begeleiding wegwerken van schulden dan wel verder voorkomen
van schulden bij jongeren;
• Resultaat: de schulden van de jongere zijn verminderd dan wel duurzaam weggewerkt.
Specifieke toekenningscriteria
• Aantoonbaar maken dat er een behoefte is aan de aangeboden vorm van ondersteuning;
• Samenwerking met de keten (o.a. gemeentelijke Financiële Hulpverlening, JPF) is geborgd;
• Voortzetten van de in 2019 te starten pilot met het JPF, waarbij 30 jongeren naar het JPF worden
toegeleid voor een saneringstraject. Parallel aan dit traject wordt de begeleiding (vanuit A Reguliere
trajectbegeleiding) gedurende maximaal 2 jaar voortgezet of korter als blijkt dat de jongere geen
begeleiding meer nodig heeft. Op het moment dat de jongere naar het JPF wordt toegeleid voor een
saneringstraject moet het dossier van de jongere klaar zijn voor sanering. Dit betekent dat voorwerk
zoals het inzichtelijk maken van de administratie, schuldenvrije bankrekening, inkomen (voldoende)
op orde, schulden bekend, etc. opgepakt moeten zijn;
• Vrijwilligers en medewerkers zijn kwalitatief geëquipeerd voor de gevraagde inzet (opleiding,
ondersteuning, professionele coördinatie);
• Er wordt methodisch gewerkt (evidence based is het uitgangspunt).
Specifieke subsidieverplichtingen
• Van de 120 jongeren wordt de begeleiding van 60 jongeren succesvol afgerond, dat wil zeggen
dat aan hun hulpvraag is voldaan;
• Samenwerking met professionele partners in het netwerk kwetsbare jongeren;
• Organisaties werken met de Verwijsindex Haaglanden;
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• Het beleidsinhoudelijk verslag bevat de volgende punten:
–– Trends/knelpunten en oplossingsrichtingen gedurende het jaar;
–– Klantervaring;
–– Algemene doelgroep gegevens, zoals leeftijd, geslacht, type en ernst van de problemen;
–– Het aantal unieke jongeren;
–– Aantal trajecten. Ook aangeven of het traject afgerond of voortijdig afgebroken is;
–– Bereikte resultaten ten aanzien van de begeleide jongeren op de verschillende leefgebieden;
–– Bereikte resultaten ten aanzien van de begeleide jongeren 6 maanden na afloop van het traject;
–– Ketensamenwerking, inclusief een overzicht van de aanmelders;
–– Methodische ontwikkelingen; zoals een beschrijving van de gevolgde werkwijze en van de
behaalde resultaten. Ook een kwantitatieve vergelijking met vroegere jaren en een verwachting
van toekomstige ontwikkelingen.

C

Jonge moeders

Als een jongere zwanger is of vader wordt, dan komt er een hoop op hen af (huisvesting, financiën en
(kinder)opvang). Als een jongere meer informatie, advies of ondersteuning wil, dan kan deze terecht bij
het Loket voor jonge moeders (en vaders).
Type subsidie
Exploitatiesubsidie
Verwachte resultaten en doelstellingen
Jonge ouders zijn beter voorbereid op het ouderschap en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
Specifieke toekenningscriteria
• Aantoonbaar maken dat er een behoefte is aan deze vorm van ondersteuning;
• Samenwerking met de keten (o.a. daklozenloket, JIP/JIT, Leger des Heils) is geborgd;
Specifieke subsidieverplichtingen
• Samenwerking met professionele partners in het netwerk kwetsbare jongeren;
• Organisaties werken met de Verwijsindex Haaglanden;
• Het beleidsinhoudelijk verslag bevat de volgende punten:
–– Trends/knelpunten en oplossingsrichtingen gedurende het jaar;
–– Informatie over wachtlijsten;
–– Klantervaring;
–– Algemene doelgroep gegevens, zoals leeftijd, geslacht, type en ernst van de problemen;
–– Het aantal unieke jongeren;
–– Aantal trajecten. Ook aangeven of het traject afgerond of voortijdig afgebroken is;
–– Bereikte resultaten ten aanzien van de begeleide jongeren op de verschillende leefgebieden;
–– Bereikte resultaten ten aanzien van de begeleide jongeren 6 maanden na afloop van het traject;
–– Ketensamenwerking, inclusief een overzicht van de aanmelders;
–– Methodische ontwikkelingen; zoals een beschrijving van de gevolgde werkwijze en van de behaalde
resultaten. Ook een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren en een verwachting van
toekomstige ontwikkelingen.
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