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VOORWOORD
‘Meedoen in Noord-Holland’. Dat is ons motto op het zorg- en welzijnsterrein in de komende 
vier jaar. De jaren 2009 en 2010 zijn de eerste twee jaren waarin we ‘meedoen’ via dit 
Uitvoeringsprogramma vormgeven. We doen dit met nieuwe initiatieven op diverse 
terreinen en consolidering van eerder ingezette, veelbelovende ontwikkelingen. 

Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen na een jaar intensieve consultatie met het 
maatschappelijk middenveld, andere overheden en bestuur. In dit uitvoeringsprogramma 
is de denktrant van het programma Zorg en Welzijn voortgezet; de provincie wil de uit-
voerings kracht van lokale overheden, organisaties en ook burgers ondersteunen. Daartoe 
hebben we instrumenten ontwikkeld speciaal voor deze uitvoeringsperiode. Deze zijn uit-
gebreid voorgelegd aan de partijen die in de looptijd van het programma hiermee aan de 
slag gaan. We hopen hiermee een programma samengesteld te hebben dat uitvoerbaar is, 
en voldoende realiteitszin heeft om de beoogde resultaten waar te maken. 

Wat we gaan doen is zeer gevarieerd; We verlenen subsidies om andere partijen in staat te 
stellen om projecten uit te voeren, we zetten in op de provincie als spil in het kennisnetwerk 
in Noord-Holland, en we willen mensen, ook individuele burgers, uitdagen om initiatieven 
te bedenken en uit te voeren. 
Natuurlijk doen wij dit niet alleen. De provincie heeft vooral een stimulerende rol, geeft 
richting, initieert soms en is partner. Het leeuwendeel van de uitvoering ligt echter op het 
bord van gemeenten en van maatschappelijke organisaties. Met hen willen wij, ieder van-
uit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, intensief samenwerken. 

Ik heb de stellige overtuiging dat het er toe doet wanneer provincie, gemeente en maat-
schappelijke organisaties zich richten op een aantal hoofdlijnen om daarop concrete resul-
taten te behalen. Ik weet ook, dat het bereiken van die resultaten vasthoudendheid en 
creativiteit vereisen en soms het maken van lastige keuzes, voor onze partners in het werk-
veld maar ook voor ons zelf. 
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we na het verstrijken van dit tweejarig Uitvoerings-
programma Zorg en Welzijn een klein stapje verder zijn in het realiseren van meer 
‘meedoen’ in onze provincie. Ik zeg bewust ‘klein’ omdat ontwikkelingen en veranderingen 
in onze gecompliceerde maatschappij onvermijdelijk kleine stappen en geduld vergen. Alle 
partijen daarin moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen en investeren in de toe-
komst. 
Ik kijk uit naar onze samenwerking in de komende jaren. 

Sascha Baggerman,
Gedeputeerde Zorg en Welzijn 
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1
Provinciale Staten hebben op  

15 december 2008 het Beleids-

programma Zorg en Welzijn 2009-

2012 vastgesteld. Hierin hebben zij 

de hoofdlijnen van het beleid voor 

de komende vier jaar bepaald. De 

uitwerking van het programma is 

in handen van Gedeputeerde 

Staten, die daarvoor dit 

Uitvoeringsprogramma Zorg en 

Welzijn 2009 & 2010 vaststellen. 

De opbouw van het Beleids- en Uitvoeringsprogramma 
lopen parallel. Per programmaonderdeel is te vinden 
welke activiteit de provincie gaat uitvoeren of stimuleren 
en welke resultaten zij verwacht. Waar dit van toe-
passing is geven we ook aan op welke wijze het resultaat 
gemonitord gaat worden. 

Er zijn verschillende nieuwe elementen in dit 
Uitvoerings programma, in vergelijking met het 
beleidsprogramma in de vorige periode. Er zijn twee 
programmabrede subsidieregelingen: voor maat-
schappelijke ontwikkeling en ter stimulering van 
participatie. De kennisrol die we in het Stimulerings-
programma Wonen Welzijn Zorg hebben ingevuld, 
pakken we in de periode 2009-2012 programmabreed op. 
Kennisinstrumenten zoals expertgroepen en kennis-
kringen zetten we nu in op alle thema’s waarvoor dat 
effectief is. 

In dit Uitvoeringsprogramma geven we een overzicht van 
de activiteiten in de jaren 2009 en 2010. In juni 2010 
organiseren we een midterm review waarbij we tussen-
tijds de behaalde resultaten presenteren. Op basis van de 
uitkomsten van de review stellen we het Uitvoerings-
programma Zorg Welzijn 2011-2012 op: wij willen leren 

en zo nodig bijsturen op basis van de resultaten van de 
eerste anderhalf jaar uitvoering. 

Het karakter van het Uitvoeringsprogramma 
Het Uitvoeringsprogramma is onze uitwerking van het 
Beleidsprogramma Zorg & Welzijn 2009-2012. In het 
Beleidsprogramma staat de provinciale visie op de 
diverse beleidsonderdelen en staan de trends en 
ontwikkelingen waarop die visie berust. De tekst van 
het Uitvoeringsprogramma is beperkt gehouden en 
activiteitsgericht; de achterliggende stukken uit het 
Beleidsprogramma worden niet herhaald. 
Dat wat de provincie doet ten aanzien van de jeugdzorg 
(werkzaamheden op basis van de Wet op de Jeugdzorg) is 
niet in dit programma opgenomen. Daarvoor verwijzen 
wij naar ons Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. 

Opbouw 
Dit programma geeft weer wat er in 2009 en 2010 gebeurt 
ten aanzien van: 
•	 	ons	instrumentarium:	het	steunfunctiewerk,	de	

kennisfunctie en de subsidieregelingen op zorg- en 
welzijnsterrein (hoofdstuk 2);

•	 	monitoring,	evaluatie,	communicatie	en	financien	
voor het programma (de hoofdstukken 3, 4 en 5); 

•	 	de	programmalijn	Gezond	Opgroeien	(hoofdstuk	6);
•	 	de	programmalijn	Actief	Meedoen	(hoofdstuk	7);
•	 	de	Programmalijn	Vitaal	Wonen	(hoofdstuk	8).
In de bijlagen zijn contactinformatie van instellingen en 
een afkortingenlijst te vinden.
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In dit hoofdstuk beschrijven we de 

instrumenten die we inzetten om 

onze beleidsdoelstellingen te 

bereiken. Kennis staat centraal in 

onze ondersteuning. De steun-

functie-instellingen PRIMO nh, 

Sportservice Noord-Holland, ACB 

Kenniscentrum en ProFor spelen 

een belangrijke rol bij het generen 

en verspreiden van onder andere 

good practices. In aanvulling op 

het steunfunctie werk pakken we 

ook zelf een actieve rol als 

kennismakelaar en introduceren 

we een aantal nieuwe activiteiten. 

Tenslotte geven we een overzicht 

van de subsidieregelingen die in het 

kader van dit programma 

vastgesteld worden. 

2.1  Steunfunctiewerk

De provincie subsidieert in de jaren 2009 en 2010 voor de 
uitvoering van het steunfunctiewerk vier instellingen: 
PRIMO nh, Sportservice Noord-Holland, ACB Kennis-
centrum en ProFor. Vanaf 1 januari 2010 wordt op het 
budget voor het steun functiewerk een korting toegepast 
van gemiddeld 22%. De vier instellingen dienen rekening 
te houden met een korting op hun provinciale subsidie 
voor de uitvoering van hun prestatieplan van minimaal 
17% tot en met maximaal 25%. Op basis van onze 
inhoudelijke beoor deling van de prestatieplannen zullen 
wij	de	definitieve	korting	per	instelling	vaststellen.	Per	
boek jaar kan de subsidievermindering hoger of lager 
uit vallen. Hierna gaan we in op de wijze waarop wij de 
prestatieplannen zullen beoordelen.

Prestatieplannen
De vier steunfunctie-instellingen dienen jaarlijkse 
prestatieplannen in bij de provincie. Voorafgaand aan de 
indiening	van	elk	definitief	prestatieplan	2010	–	uiterlijk	
1 oktober voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie 
betrekking	heeft	–	verzoeken	we	de	instellingen	voor	 
1 juni 2009 concept-prestatieplannen aan ons voor te 
leggen. Op basis van de besprekingen van deze 
concepten kunnen de steunfuncties hun plannen zo 
nodig aanpassen. Tevens kunnen wij op basis van de 
besprekingen de instellingen informeren over de hoogte 
van het kortingspercentage in het jaar waarop het plan 
betrekking heeft. Op deze wijze  kunnen zij zich tijdig 
voorbereiden op de subsidie vermindering waarmee zij 
vanaf 1 januari 2010 worden geconfronteerd.
Binnen het prestatieplan vragen we de steunfuncties  
ca. 10% vrije ruimte te reserveren om gedurende het jaar, 
na goedkeuring van de provincie, in te kunnen spelen op 
de actualiteit. De steunfuncties kunnen op basis van 
ontwikkelingen die zij signaleren voorstellen aan de 
provincie doen voor nieuwe activiteiten. Op haar beurt 
kan ook de provincie de steunfuncties vragen bij acute of 
nieuwe problematiek een steunfunctieaanbod te doen. 

Beoordelingscriteria
Belangrijke criteria bij de inhoudelijke beoordeling van 
de (concept-)prestatieplannen zijn:
•	 	de	mate	waarin	de	plannen	aansluiten	bij	het	

Beleidsprogramma Zorg & Welzijn 2009-2012 en dit 
Uitvoeringsprogramma; 

•	 	de	verhouding	tussen	de	te	behalen	resultaten	 
–	zowel	in	kwantitatieve	als	in	kwalitatieve	zin	–	 
in verhouding met de te maken kosten. Begin 2009 
zullen we een beoordelingskader opstellen, dat 
wordt vastgelegd in een Uitvoeringsregeling 
Steunfunctiewerk. We denken daarbij aan de 
volgende criteria:

	 –	 	De	mate	waarin	de	voorgestelde	werkwijze	zal	
bijdragen aan de oplossing van het maat-
schappelijke vraagstuk;

	 –	 	De	mate	waarin	een	vernieuwende	aanpak	wordt	
voorgesteld;

2
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	 –	 	De	mate	van	vraaggerichtheid;
	 –	 	De	mate	waarin	gebruik	wordt	gemaakt	van	

bestaande kennis en expertise (denk onder meer 
aan verspreiding van best practices, maar ook 
aan	samenwerking	met	andere	–	ook	landelijke	–	
kenniscentra);

	 –	 	Het	bereik	van	de	voorgestelde	activiteiten;
	 –	 	De	aanwezige	kennis	en	expertise;
	 –	 	De	aanwezige	netwerken.
We vragen de steunfunctie-instellingen in hun concept 
prestatieplannen per project helder uiteen te zetten op 
welke wijze zij aan deze criteria voldoen. Vervolgens 
zullen we hierover bij de besprekingen van de concepten 
uitgebreid van gedachten wisselen.

Tevens subsidiëren we pilots alleen als:
	 –	 	de	voorgestelde	werkwijze	niet	al	elders	in	

Nederland is ontwikkeld; 
	 –	 	er	een	evaluatie	plaatsvindt;
	 –	 	bij	gebleken	succes	de	methodiek	structureel	kan	

worden ingebed in de betrokken organisatie(s);
	 –	 	de	succesvolle	methodiek	verspreid	wordt	onder	

belangstellenden in de provincie. 

Daarnaast stellen we de volgende weigeringgronden 
voor:
•	 	we	subsidiëren	alleen	tweedelijnsactiviteiten;	geen	

eerstelijns werk. Met andere woorden: we begeven 
ons	niet	op	het	terrein	van	de	uitvoering	–	het	
terrein	van	gemeenten	en	instellingen	–	maar	alleen	
in de ondersteuning van de uitvoering; 

•	 		we	subsidiëren	geen	meerjarige	project-	of	proces-
ondersteuning voor individuele organisaties of 
gemeenten (maar wel van bijvoorbeeld bovenlokale 
samenwerkingsverbanden of regionale kennis-
kringen);

•	 	we	subsidiëren	geen	activiteiten	die	niet	passen	
binnen de thema’s van het Beleidsprogramma en dit 
Uitvoeringsprogramma.

Tenslotte honoreren we geen subsidieaanvragen van 
verschillende steunfuncties voor vergelijkbare projecten, 
tenzij de steunfuncties in hun prestatieplannen duidelijk 
maken hoe de samenwerking of afstemming met de 
andere steunfunctie(s) is geregeld en voor welke activi-
teiten zij zelf verantwoordelijk, en dus afreken baar, zijn. 
Indien de samenwerking of afstemming niet goed is 
geregeld en er een overlap in activiteiten ontstaat, beoor-
deelt de provincie op basis van de genoemde criteria welke 
steunfunctie het project met provinciale subsidie kan 
uit voeren. 

Vraaggericht werken
Een van de hierboven voorgestelde beoordelingscriteria 
is de mate van vraaggerichtheid. Omdat over het 
algemeen niet wij, maar de gemeenten en maat-
schappelijke organisaties de klanten zijn van de 

steunfuncties, hebben wij onder meer input van de 
klanten nodig om dit criterium te toetsen. Daarom 
zullen we een postbus openen waar klanten van de 
steunfuncties terecht kunnen met zowel hun compli-
menten als verbeterpunten over het functioneren van de 
vier instellingen. 

Aansturing provincie
Een goede opdrachtgever is een voorwaarde om als 
steun functie een goede opdrachtnemer te kunnen zijn. 
Daarom zetten we in 2009 in op een verdere ontwikke-
ling van onze rol als opdrachtgever en bouwen we voort 
op een zakelijke relatie met onze steunfuncties. We doen 
dit onder meer door per kwartaal voortgangsgesprekken 
te voeren, waarbij we als vast agendapunt de door de 
klanten aangeleverde informatie (zowel positief als 
negatief) met de steunfuncties bespreken. Daarbij willen 
we helder communiceren wat onze verwachtingen ten 
aanzien van de activiteiten van de steunfuncties zijn en 
eenduidige prestatieafspraken maken.
Daarnaast zullen we met de steunfuncties een 
inhoudelijke discussie aangaan over de aard en inhoud 
van het steunfunctiewerk, en ons buigen over vragen 
als: Wat zijn de doelstellingen van het steunfunctie-
werk? Wat betekent een begrip als ‘ondersteuning’? 
Waar ligt de belangrijkste meerwaarde van het steun-
functiewerk? De uitkomsten van de discussie zullen 
mede als input dienen bij onze beoordeling en aan-
sturing van het steunfunctiewerk. 

2.2  Kennisfunctie

Om een vraagstuk succesvol op te kunnen pakken, is 
kennis een belangrijke voorwaarde. Om die kennis te 
vergroten, zetten we de komende jaren de volgende 
instrumenten in:
1  Expertpanels om vanuit verschillende disciplines 

een integraal advies op een vraagstuk op te stellen. 
2  Expertpool om individuele experts op locatie in te 

zetten bij het oplossen van een vraagstuk.
3  Kenniscentra om vanuit een centraal punt digitaal 

kennis en informatie aan te reiken.
4  Kenniskringen om professionals persoonlijke kennis 

en ervaringen uit te laten wisselen.
5  Werkplaatsen om in een breed samenwerkings-

verband met het onderwijs een integrale aanpak en 
oplossing te bewerkstelligen.

Expertpanels
Het doel van een expertpanel is om vragen uit het veld 
snel en goed te beantwoorden. Naar aanleiding van een 
concrete vraag organiseren we panels van diverse experts 
om een bepaald (beleids-) thema uit te diepen. De vragen 
voor een expertpanel moeten aansluiten bij de thema’s 
van het programma Zorg & Welzijn. Per vraagstuk 
kunnen enkele bijeenkomsten nodig zijn die leiden tot 
beleidsontwikkeling of uitvoering. Wie de ‘experts’ zijn 
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verschilt per onderwerp, van wetenschappelijk onder-
zoekers, ambtenaren tot ervaringsdeskundigen. 
In 2009 starten we met de eerste expertpanels. Het eerste 
onderwerp waarover een expertpanel zal functioneren, 
is kindvriendelijke wijken. Dit gebeurt op basis van een 
vraag van de gemeente Heerhugowaard. Wij nodigen 
gemeenten en maatschappelijke organisaties uit om zich 
met thema’s te melden waar experts een oplossing 
dichterbij kunnen brengen.

De provincie kan zelf een expertpanel organiseren of een 
steunfunctie-instelling of ander extern bureau vragen 
dit	te	doen.	Dit	is	mede	afhankelijk	van	de	specifieke	
vraag en de experts die nodig zijn. Tijdens de midterm 
review presenteren we de adviezen van de expertpanels 
en gaan we na welke vervolgacties na het panel plaats-
vonden. 

Expertpool
De provincie wil een pool van (gemeentelijke) experts 
opzetten. Een expertpool is een database met experts, 
projectleiders, adviseurs en onderzoekers die bewezen 
hebben resultaat te kunnen boeken op een bepaald 
thema uit het programma Zorg en Welzijn. Met de hulp 
van deze database willen wij bemiddelen tussen de vraag 
van	gemeenten	naar	specifieke	ervaring	en	het	aanbod	
daarvan. De expertpool maakt het voor gemeenten 
mogelijk om ervaring en deskundigheid vast te houden 
en beter te benutten. Deelnemers aan de pool krijgen de 
kans om bij andere gemeenten hun deskundigheid toe te 
passen	en	verder	uit	te	bouwen.	Voor	specifieke	onder-
werpen is het mogelijk externe adviseurs in te schakelen 
met als doel om het kennisniveau van de organisatie te 
verhogen. 

We starten in 2009 met:
1  opzetten van de expertpool via een groeimodel. 

Gemeenten worden benaderd met de vraag of ze mee 
willen doen. Vraaggericht zal de provincie indien 
nodig externe experts zoeken. 

2  Uitwerken van de methode. Dat gebeurt of via een 
vouchersysteem waarin gemeenten vouchers krijgen 
bij het uitlenen van medewerkers die zij kunnen in 
te zetten voor het inlenen van anderen; of via een 
extern professioneel bemiddelingsbureau, waarbij 
de provincie zich beperkt tot de makelaarsfunctie.  

3 Tenminste twee maal is er een uitleen. 

Tijdens de midterm review presenteren wij hoeveel 
bemiddelingen hebben plaatsgevonden en wat het resul-
taat was voor de uitlenende, inlenende instantie en de 
expert zelf. 

Kenniscentra
Doel van de kenniscentra is om actuele kennis digitaal 
beschikbaar te stellen en goede voorbeelden ter inspi-
ratie te verspreiden. De provincie wil doorgaan met het 
(laten) aanbieden van actuele kennis over zorg en welzijn 
in Noord-Holland. De kenniscentra moeten daartoe 
feitelijke informatie bieden, antwoord geven op vragen 
uit	het	veld	over	specifieke	onderwerpen	op	zorg-	en	
welzijnsterrein. Ook geven zij informatie over good 
practices. Essentieel is dat de provinciale kenniscentra 
duidelijk iets extra’s te bieden hebben ten opzichte van 
de landelijke kenniscentra. 
Naast de internetsite organiseren de provincie en andere 
uitvoerders/beheerders van kenniscentra, zoals de steun-
functies, gelegenheden om informatie over good 
practices uit te wisselen.

Op dit moment beheert PRIMO nh in opdracht van de 
provincie twee websites: het kenniscentrum WWZ en 
het kenniscentrum WMO. 
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Onze voornemens: 
•	 	In	2009	(het	laatste	jaar	van	het	Stimulerings-

programma WWZ) worden de kennis centra WWZ en 
WMO gecontinueerd en door onafhankelijke onder-
zoekers geëvalueerd;

•	 	Op	basis	van	de	adviezen	van	de	onderzoekers	gaan	
we na of en hoe we een eventueel nieuw of aan-
gepast kenniscentrum moeten inrichten. Dit doen 
we in nauw overleg met (potentiële) gebruikers en de 
huidige beheerder van de kenniscentra WMO en 
WWZ;

•	 	In	aansluiting	op	de	evaluaties	onderzoeken	we	het	
nut en de mogelijkheden van een zorg & welzijn wiki 
en een forum voor mensen die werken op het terrein 
van zorg en welzijn*).

Kenniskringen
Een kenniskring is een groep medewerkers van maat-
schappelijke organisaties en/of gemeenten die voor een 
vergelijkbare opgave staan. Zij wisselen in een aantal 
bijeenkomsten kennis en ervaringen uit en bespreken 
met elkaar mogelijke oplossingen of de beste aanpak. 
Facilitering van een kenniskring kan op verschillende 
manieren: door een van de deelnemende partijen, door 
een	extern	bureau,	of	door	een	steunfunctie.	De	finan-
ciering kan, afhankelijk van het onderwerp en de deel-
nemende partijen, door de deelnemers en/of de provincie 
gedekt worden, of in de prestatieplannen van de steun-
functies opgenomen zijn. 
Een voorbeeld is de kenniskring radicalisering die eind 
2008 is gestart. Het voorkomen van radicalisering is een 
relatief nieuw beleidsterrein dat vooral de afgelopen 
jaren veel meer aandacht heeft gekregen. Her en der zijn 
projecten en beleid ontwikkeld, maar de kennis over het 
onderwerp, zeker over islamitische vormen van radicali-
sering, staat nog in de kinderschoenen. Noord-Holland 
neemt met dit project het initiatief om te bevorderen dat 
de kennis, de netwerken en de ervaring die op dit terrein 
zijn ontwikkeld in de provincie worden gedeeld.

Werkplaatsen 
Een werkplaats is een samenwerkingsverband tussen 
overheden, maatschappelijke instellingen/experts en 
onderwijsinstellingen met studenten en docenten. Wij 
willen studenten betrekken bij het zoeken naar 
oplossingen voor vraagstukken omdat wij verwachten 
dat er zo een meer integrale werkwijze ontstaat.  
Studenten hebben een open, frisse blik en kunnen zo ook 
de andere deelnemers in het proces inspireren tot nieuwe 
perspectieven en oplossingen.

In 2009 onderzoeken we of we rondom het thema 
‘Kansen door krimp’ in Noord-Holland Noord een 
werkplaats kunnen organiseren. Daarbij denken we aan 
deelname van de onderwijsinstellingen maar ook de 
gemeenten en maatschappelijke organisaties die actief 
zijn in het gebied. Uiteraard gebeurt dit niet zonder 
afstemming en overleg met de andere relevante beleids-
sectoren en initiatieven van de provincie zoals struc-
tuurvisie, milieu, ruimtelijke inrichting, etc.

De relaties die we in dit project leggen met onderwijs en 
onderzoeksinstellingen zijn ook van waarde bij het 
vinden van experts voor de expertpanels en de expertpool. 

2.3  Subsidieregelingen

Hieronder vindt u een overzicht van onze subsidie-
regelingen. Een deel van de regelingen komt voort uit de 
vorige beleidsperiode en loopt nog één of meerdere jaren 
door. Enkele nieuwe regelingen worden begin 2009 van 
kracht. Deze regelingen zijn aangegeven met een 
sterretje *. Let op: deze nieuwe regelingen zijn nog in 
voorbereiding.	De	definitieve	versies	kunnen	op	enkele	
punten	afwijken	van	onderstaande	teksten	–	daarom	
kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. 

*) Een wiki is een website waarop iedere bezoeker informatie kan aanvullen 
en wijzigen. Een forum is een internetvorm waarin bezoekers met elkaar aan 
de hand van thema’s in discussie kunnen gaan, tips kunnen geven etc.
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Overzicht Subsidieregelingen Zorg en Welzijn 2009-2012

Subsidieregeling  Doel Aanvragers Activiteiten Beschikbaar budget

Programmabreed

Participatieregeling
Deze regeling bestaat uit 
vier onderdelen: 

1    Regeling vrijwilligers* 
2009 t/m 2012

2   Regeling Mantel zorgers 
2009 t/m 2012

3   Regeling Kleinschalige 
Initiatieven* 
2009 t/m 2012

4   Regeling Actief meedoen* 
2009 t/m 2012

Regeling Stimulering 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling *
2009 t/m 2012

Gezond opgroeien

Regeling Zwerf-
jongeren 
2009 t/m 2010

Projectplan Zwerf-
jongeren 
2007 t/m 2010

Burgers en organisaties 
investeren in zichzelf en in 
hun omgeving. Mensen 
worden bij de maat schappij 
betrokken en niet uit-
gesloten, zodat een vitale 
samen leving ontstaat.
Behoudt en versterking 
vrijwilligers(organisaties). 
(incl. cultuur & lokale media)

Het verbeteren en ver-
sterken van de mantel zorg. 

Het stimuleren van 
participatie door het 
mogelijk maken van 
kleinschalige initiatieven 
van jongeren.

Het stimuleren van 
innovatie en implemen tatie 
van good practices binnen 
een aantal onder delen van 
het programma Zorg en 
Welzijn.

Aanpakken van maat-
schappelijke vraag stukken 
met een regio nale/
bovenlokale uitstraling, 
gerelateerd aan het 
programma Zorg en Welzijn 
2009-2012, door ruimte te 
scheppen voor gebieds-
gericht maatwerk, 
innovatie en benutting van 
het maat schappelijk 
potentieel. 

Het verbeteren van de 
maatschappelijke positie 
van zwerfjongeren en het 
ondersteunen van 
gemeenten daarbij. 

Het verbeteren van de 
maatschappelijke positie 
van zwerfjongeren en het 
ondersteunen van 
gemeenten daarbij.

Vrijwilligersorganisaties
in Noord-Holland. 

Gemeenten en maat-
schappelijke organi saties in 
Noord-Holland.
Jongeren in Noord-Holland.

Gemeenten en maat-
schappelijke organisa ties in 
Noord-Holland.

Gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen, 
maatschappelijke 
Organisaties en markt-
partijen in Noord-Holland.

Centrumgemeenten in 
Noord-Holland exclusief 
gemeente Amsterdam. 

Centrumgemeenten in 
Noord-Holland exclusief 
gemeente Amsterdam. 

Werven en behouden van 
vrijwilligers;
Kwaliteitsverbetering van 
het vrijwilligerswerk en de 
organisatie.
Activiteiten die de Mantel-
zorg verbeteren en ver-
sterken.
Kleinschalige initia tieven/
activiteiten van jongeren 
die de deel name van 
jongeren aan de maat-
schappij bevor deren en de 
betrokken heid tussen 
jongeren bevorderen.
Vernieuwende activi teiten 
of het implemen teren van 
good practices gericht opde 
bestrijding van discrimi-
natie, radicali sering en 
huiselijk geweld. Het 
werven en/of behouden van 
nieuwe groepen vrijwilligers 
en de partici patie van 
jongeren bij de ont wikkeling 
van beleid.
Activiteiten die maat-
schappelijke vraag stukken 
met een regio nale, 
bovenlokale uit straling 
aanpakken. Subsidie is 
beschikbaar voor: 
Onderzoek/verkenning en 
het opstellen van een plan 
van aanpak; 
Uitvoeren van een project 
gericht op het aanpakken 
van het maatschappelijk 
vraagstuk.

Dagbesteding zwerf -
jongeren;  
Ontwikkeling en verankering 
van een hechte keten in 
centrum gemeenten (keten-
regisseur); 
Het voorkomen van 
illegaliteit van (ex-) AMA’s 
volgens de aanpak van het 
Utrechtse en het Overijsselse 
model.
Realiseren van opvang en/of 
doorstroom-voorzieningen 
voor zwerfjongeren.

€ 380.000,– per jaar

€ 500.000,– per jaar

2009    €   30.000,– 
2010     € 100.000,– 
2011       € 100.000,–
2012      € 100.000,–

€ 700.000,– per jaar

2009   €  1.000.000,–
2010    €  1.900.000,–
2011     €  1.600.000,–
2012    €  1.600.000,–

€ 300.000,– per jaar

€ 300.000,– per jaar
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*) Nieuw vast te stellen uitvoeringsregelingen.

Subsidieregeling  Doel Aanvragers Activiteiten Beschikbaar budget

Actief meedoen

Arbeidsmarkt en 
Onderwijs*
2009 t/m 2012

Regeling Jeugdsport-
fonds

Vitaal wonen

Regeling Dorpshuizen

Multifunctionele 
accommodaties* (MFA’s) 
2009 t/m 2012

Regeling Kleinschalig 
wonen voor mensen met 
dementie

Regeling Kleinschalig 
wonen voor kwetsbare 
doelgroepen*
Medio 2009 t/m 2012

Regeling Vitaal- 
Wonenprojecten*
Medio 2009 t/m 2012

Voorkomen van voor tijdig 
schoolverlaten; 
Bestrijding laag geletterd -
heid;
Creëren stageplekken in 
sectoren met perso neels-
tekorten;
Stimuleren en faciliteren van 
maatschappelijke stages; 
Beïnvloeding studie keuze.
Alle kinderen moeten 
kunnen sporten, financiën 
mogen geen belemmering 
vormen.

Het in stand houden van de 
leefbaarheid en vitali teit op 
het platteland in Noord-
Holland. 

Het bevorderen van de 
leefbaarheid in kleine 
kernen en wijken in Noord-
Holland door de realisatie 
van MFA’s. 

Het realiseren van een 
huiselijke, herkenbare en 
veilige woonomgeving voor 
mensen met dementie door 
het facili teren van klein-
schalig woonvoorzieningen.
Het stimuleren van het 
ontwikkelen van klein-
schalige woonvoor-
zieningen met ruimte en 
aandacht voor zorg- en 
welzijnsbehoeften van 
kwetsbare doelgroepen.
Het stimuleren van 
integrale Vitaal-
Wonenprojecten met extra 
aandacht voor woning-
corporaties, eerstelijnszorg 
en ver sterking welzijns-
functie.

Maatschappelijke 
organisaties en markt-
partijen in Noord-Holland.

1    Gemeenten in Noord-
Holland, al bestaande 
lokale jeugdsport fondsen 
in Noord-Holland; 

2   Jeugdsportfonds Noord- 
Holland.

Gemeenten en dorps huis-
besturen in Noord-Holland 
in een woonkern met 
minder dan 15.000 
inwoners.
Gemeenten in Noord-
Holland.

Rechtspersonen die in de 
provincie Noord-Holland buiten 
de gemeente Amsterdam een 
klein schalige woonvoor ziening 
voor mensen met demen tie tot 
stand wensen te brengen.
Particuliere initiatief-
nemers.

Nader in te vullen.

Vernieuwende activi teiten 
of implementatie van good 
practices.

1    Activiteiten gericht op het 
laten sporten van 
kinderen uit een minder 
draagkrachtig gezin 
volgens de jeug sport-
fondsformule;

2   Idem, maar dan kinderen 
uit de speciale doel-
groepen topsporttalent 
en kinderen met een 
beperking.

Verrichten van groot 
onderhoud aan een 
dorpshuis.

Activiteiten tbv MFAs in drie 
stappen:  
1  Verrichten van haal 

baarheidsonderzoek; 
2  Opstellen van een 

bedrijfsplan en; 
3 Realisatie.
Activiteiten die leiden tot 
het realiseren van klein-
schalige woonvoorzieningen 
voor mensen met dementie.

Activiteiten die leiden tot de 
ontwikkeling van klein-
schalige woonvoorzieningen 
voor kwetsbare 
doelgroepen.

Nader in te vullen.

€ 705.000,– per jaar    

1   € 610.000,–per jaar 
2  € 40.000,– per jaar

€ 625.000,– per jaar

2009    €      500.000,– 
2010     €    1.500.000,–
2011      €    1.500.000,–
2012     €    2.500.000,– 

2009   €    1.080.000,–

2009   €      100.000,– 
2010    €      500.000,–
2011      €      500.000,–
2012     €       500.000,– 

2009   €      300.000,– 
2010    €       450.000,– 
2011      €      600.000,– 
2012     €       650.000,– 

Overzicht Subsidieregelingen Zorg en Welzijn 2009-2012
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De provincie stelt zich ten doel 

uitvoerbaar beleid op te stellen. Het 

voorliggende uitvoeringsprogramma 

geeft aan hoe we dat voor de jaren 

2009 en 2010 willen doen. 

Eind 2010 stellen we het tweede 

uitvoeringsprogramma voor de jaren 

2011 en 2012 op. Daarom willen we 

halverwege 2010 uitgebreid stilstaan 

bij de resultaten, doelen, 

instrumenten en trends van de 

voorgaande periode. Dat geeft ons 

de mogelijkheid bijtijds bij te sturen 

als er zaken minder resultaat of 

effect blijken te hebben dan van te 

voren bedacht. 

Voor dit doel organiseren we een zogenoemde midterm 
review. Dit is een conferentie met de volgende doel-
stellingen:
•	 	Bijeenbrengen	van	de	uitvoerders	van	het	

(provinciale) zorg- en welzijn beleid (netwerk-
gelegenheid);

•	 Verspreiden	van	good	practices;
•	 	Presenteren	van	de	tussentijdse	resultaten	van	het	

programma Zorg & Welzijn;
•	 	Analyseren	of	we	nog	de	goede	dingen,	op	de	goede	

manier doen. 
Tijdens de conferentie krijgen alle partijen die een 
project uitvoeren dat tot stand is gekomen met 
ondersteuning van de provincie de kans om hun 
projectopzet en resultaten te presenteren en te delen. 
Inspirerende good practices (ook elders uit het land) 
kunnen diep gaand worden toegelicht met als doel 
nieuwe bewezen effectieve methodieken in de hele 
provincie Noord-Holland te introduceren. De conferentie 
gebruiken we ook om verantwoording af te leggen over 
uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. De 
conclusies van de evaluaties en de inbreng van de 
bezoekers op ons beleid tot dan toe, zijn input voor het 
nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma 2011-2012. 

Het doel van de provincie is om alle gegevens en analyses 
die wij verzamelen ten behoeve van de beleidsevaluatie te 
delen met gemeenten en andere instanties. De provincie 
wil invulling geven aan haar kennisfunctie door de 
verzamelde kennis en informatie te ontsluiten voor alle 
relevante doelgroepen. Hiertoe zal onder andere de web-
site worden aangepast. Maar ook nemen we deze doel-
stelling mee in het onderzoek naar het functioneren van 
de kenniscentra WMO en WWZ. 

De informatie en gegevens die nodig zijn om de analyses 
uit voeren, worden door het jaar heen verzameld. Dit 
gebeurt via de reguliere planning en control cyclus, aan-
gevuld met aparte scans die inzoomen op de doelen en 
gewenste resultaten van het uitvoerings programma. De 
inhoud van de scans staat hieronder beschreven. 

Planning & Control
Twee maal per jaar inventariseren we welke activiteiten 
zijn uitgevoerd. In de overzichten per thema zijn deze 
onderwerpen terug te vinden. We houden bijvoorbeeld bij 
hoeveel subsidies er verleend zijn, welke verkenningen 
zijn uitgevoerd en opdrachten zijn verleend. Ten behoeve 
van de midterm review bundelen we deze informatie om 
een basaal inzicht te kunnen geven in de uitgevoerde 
activiteiten. 

Activiteitenscan 
Leveren de activiteiten het beoogde resultaat? Hebben we 
de activiteiten goed uitgevoerd? Om antwoord te kunnen 
geven op deze vragen verlenen we opdracht om een analyse 
uit te voeren op de bereikte resultaten in vergelijking tot de 
beoogde resultaten. Een voorbeeld is dat we kijken of de 
verleende subsidies aan steunpunten vrijwilligerswerk ook 
tot een verbetering hebben geleid van de dienstverlening 
van de steunpunten en het aantal vrijwilligers. 

Instrumentenscan 
Gebruiken we de goede instrumenten? En gebruiken we de 
instrumenten op de goede manier?
We verlenen een opdracht voor een analyse waarin we 
bekijken of de keuze voor de instrumenten in dit uitvoerings-
programma ook de beoogde resultaten oplevert. We zullen 
bijvoorbeeld het werk van de steunfunctie-instellingen 
evalueren op output, kwaliteit en bereik. Voor de nieuwe 
subsidieregelingen en de activiteiten in het kader van de 
kennisfunctie zal kritisch bekeken worden wat het heeft 
opgeleverd en of dat in de richting is die we beogen met dit 
programma Zorg&Welzijn. 

Doelenscan 
Komen onze doelen dichterbij? En zijn deze doelen nog 
actueel? 
We verlenen een opdracht voor een trendanalyse van de 
actuele vraagstukken in de maatschappij. De gegevens 
die nodig zijn voor deze analyse zijn grotendeels in bezit 
van de provincie. Via Noord-Holland in cijfers wordt een 
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deel van de basisgegevens openbaar gemaakt zodat 
gemeenten hier ook gebruik van kunnen maken. De 
doelenscan moet in ieder geval inzicht opleveren in de 
hoofddoelen die we voor de drie programmalijnen willen 
bereiken. Hiernaast is de inhoud van doelenscan verder 
uitgewerkt. 

Gezond opgroeien 
Doel is: Alle kinderen kunnen gezond opgroeien in een 
veilige omgeving die hen alle kansen biedt om hun 
talenten te ontplooien

We verzamelen daartoe de volgende informatie: 
1  Overzicht van actoren op de genoemde vlakken, 

welke actoren zijn leidend, volgend, voorlopers? 
2  Overzicht van kennis en informatie; welke 

methoden zijn effectief, hoe kunnen we dat op 
provinciale schaal toepassen, welke behoefte is er 
aan kennis vanuit gemeenten en andere partijen? 

3  Overzicht van ontwikkelingen en trends; blijven de 
doelen actueel of komen er andere doelen in zicht? 

Actief meedoen
Doel is: Alle inwoners van Noord-Holland kunnen 
volwaardig, actief en zoveel mogelijk zelfstandig deel-
nemen aan de samenleving op basis van gelijk waardig-
heid en wederzijdse acceptatie.

We verzamelen daartoe de volgende informatie: 
1  Overzicht van actoren op de genoemde vlakken, 

welke actoren zijn leidend, volgend, voorlopers? 
2  Overzicht van kennis en informatie; welke 

methoden zijn effectief, hoe kunnen we dat op een 
provinciale schaal toepassen, welke behoefte is er 
aan kennis vanuit gemeenten en andere partijen? 

3  Overzicht van ontwikkelingen en trends; hoeveel 
mensen werken, doen aan vrijwilligerswerk of 
mantelzorg of doen bewust niet mee? Hoeveel 
mensen ervaren drempels om mee te doen en welke? 
Zijn de verschuivingen hierin aanleiding om onze 
doelen te wijzigen? 

Vitaal wonen
Doel is: Een passend huis voor iedereen in een aan-
gename omgeving met voldoende zorg en dienst ver-
lening in de buurt en met de mogelijkheid voor iedereen 
om sociale netwerken te onderhouden. 

We verzamelen daartoe de volgende informatie: 
1  Welke leefbaarheidindicatoren zijn er, welke 

factoren bepalen de leefbaarheid. 
2  Overzicht van actoren op de genoemde vlakken, 

welke actoren zijn leidend, volgend, voorlopers? 
3  Overzicht van kennis en informatie, welke 

methoden zijn effectief, hoe kunnen we dat op een 
provinciale schaal toepassen, welke behoefte is er 
aan kennis vanuit gemeenten en andere partijen?

4  Overzicht van wat gemeenten doen aan kinderen in 
de ruimte.
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4COMMUNICATIE
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De provincie maakt realistisch, 

nuttig en uitvoerbaar beleid. 

Tweerichtingscommunicatie met 

gemeenten en instellingen is 

daarom een kernactiviteit bij de 

effectieve uitvoering en bijsturing 

van ons programma zorg & welzijn. 

Tijdens de looptijd van het Uitvoeringsprogramma 
communiceren we veel met onze partners in het werk-
veld. Daar waar het gaat om projecten of programma’s 
gebeurt dit bilateraal of in de project-/ programma-
context. Daarnaast organiseren we ook enkele 
programmaoverkoepelende activiteiten om in contact te 
blijven en de dialoog te voeren met gemeenten en met 
het maatschappelijk middenveld. 

4.1  Overheidsparticipatie 

We willen voortdurend in contact blijven met het maat-
schappelijk middenveld en de gemeenten om een vinger 
aan de pols te houden. De programmabrede bijeen-
komsten	die	we	specifiek	met	dat	doel	organiseren	zijn:	

Bestuurlijk “met de benen op tafel” 
We willen bestuurlijk overleg met de centrumgemeenten 
en gemeenten met een regionale functie. Dit zijn  
Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Zaanstad, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Amstelveen en Hilversum. Via dit 
overleg willen wij trends volgen en zorgen dat de 
provincie op de hoogte blijft van wat er speelt in 

gemeenteland. De deelnemende gemeenten vervullen 
hierin een signalerende rol, niet alleen voor zichzelf, 
maar ook voor de regio waar ze in liggen. De eerste 
bijeenkomst in deze setting vond plaats op 9 juli 2008. 
De resultaten van dit overleg zijn verwerkt in het 
Beleidsprogramma Zorg en Welzijn 2009-2012. Het 
overleg vindt twee keer per jaar plaats, voorafgegaan 
door een ambtelijk overleg voor de agendabepaling en 
afstemming. 

Klantenpanel 
Klantenpanelbijeenkomsten zijn er om informatie uit te 
wisselen met en tussen maatschappelijke organisaties 
en gemeenten. Het doel van deze bijeenkomsten is het 
signaleren van trends en resultaten en vraagstukken op 
het gebied van zorg en welzijn. Op gezette tijden kiezen 
we thema’s om bijeenkomsten met relevante partijen 
beleggen. 

Midterm review conferentie   
De midterm review conferentie is een provinciale 
conferentie met posterpresentaties, plenaire sessies en 
workshops. Doel van deze conferentie is het presenteren 
van de stand van zaken tot dan toe. De conferentie wordt 
afgesloten met een manifest dat de aanzet is voor een 
nieuw uitvoeringsprogramma. In de aanloop naar de 
midterm review wordt een aantal scans uitgevoerd 
waarin	specifiek	ingegaan	wordt	op	de	instrumenten,	
doelen en activiteiten. Meer informatie hierover staat in 
het hoofdstuk monitoring. 
Tijdens de conferentie krijgen alle partijen die subsidie 
hebben ontvangen de gelegenheid om een poster te laten 
maken met daarop de informatie over hun project. Alle 
posters samen en de inhoudelijke verslagen kunnen we 
bundelen tot een boekje: de verzameling van (good)
practices op het gebied van Zorg en Welzijn. Deze 
mogelijkheid tot presentatie sluit aan op de wensen die 
zijn uitgesproken op diverse bijeenkomsten die we hadden 
met het maatschappelijk veld. Een deel van de projecten 
kan verder uitgediept worden in workshops waarmee we 
tegelijk de mogelijkheid geven voor het verspreiden van 
good practices en uitwisselen van ervaringen. In een 
aantal plenaire sessies kunnen we aandacht besteden aan 
meer algemene trends en analyses als aanloop naar  het 
nieuwe uitvoerings programma. 

4.2  Internet

Daarnaast maken we inzichtelijk wat we doen en welke 
informatie beschikbaar is via de website www.noord-
holland.nl. In het bijzonder komt hierop de volgende 
informatie: 

Activiteitenkalender 
Agenda met zorg&welzijn evenementen/activiteiten. 
Alleen die activiteiten die een direct verband hebben met 
het programma Zorg&Welzijn zullen daar opgenomen 

4
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worden. Maar bijvoorbeeld ook de kwalitatieve moni-
toring, de vraag om advies aan een expertgroep, de 
provinciale subsidietenders, start en oplevering van 
projecten etc.

Monitoringresultaten
Zodra monitorresultaten beschikbaar zijn, plaatsen we 
die op de website. Voor zover zij relevant zijn voor 
specifieke	groepen	zoals	gemeenten	of	andere	organi-
saties zullen we het ook direct doorsturen naar de 
betreffende relaties. 

Informatie over subsidies
Tenders (uiterste data voor indiening van incidentele 
subsidieverzoeken) en informatie over de subsidie mogelijk-
heden staan op www.noord-holland.nl/subsidieloket. De 
informatie wordt steeds geactualiseerd. 

Media 
Om het beleid van de provincie op gebied zorg&welzijn 
bekend te maken aan de Noord-Hollanders leveren we op 
gezette tijden informatie aan de media. 

Postbus  
Voor alle opmerkingen en vragen over het  
programma Zorg en Welzijn openen we de postbus 
zorg&welzijn@noord-holland.nl

Contactinformatie 
Vraagbaken	over	specifieke	onderwerpen	–	actuele	ver-
wijzingen naar ambtenaren JZW. Provinciale mede werkers 
zijn bereikbaar voor vragen. De provinciale website kan 
worden uitgebreid met een wiki als vraag baak. Een wiki 
kan ook gekoppeld worden aan een kennis centrum. Zie 
daarvoor pagina 11.
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Het financiële overzicht is weer-

gegeven in het beleidsprogramma 

Zorg en Welzijn. In het overzicht 

van de activiteiten in de hoofd-

stukken 6 tot en met 8 hebben we 

per activiteit aangegeven welk 

instrument ingezet wordt. Voor 

zover dat een apart budget op de 

begroting betreft zijn die bedragen 

in de activiteitenschema’s terug te 

vinden. 

Een deel van de activiteiten heeft geen eigen begrotings-
post,	maar	wordt	gefinancierd	uit	één	van	de	subsidie-
regelingen of uit het opdrachtenbudget. Die bedragen 
zijn niet uitgesplitst per activiteit en daarom niet terug 
te vinden in de activiteitenschema’s. In het hoofdstuk 
instrumenten is per subsidieregeling wel aangegeven 
hoeveel budget voor elke regeling wordt uitgetrokken. 
Deze	informatie	sluit	aan	op	de	financiële	informatie	
zoals weergegeven in het Programma Zorg en Welzijn 
2009-2012. 



Uitvoeringsprogramma 2009-2010 Zorg en Welzijn | Meedoen in Noord-Holland  Provincie Noord-Holland | 21 

6PROGRAMMALIJN GEZOND OPGROEIEN

Alle kinderen kunnen gezond opgroeien  

in een veilige omgeving die hen alle kansen biedt  

om hun talenten te ontplooien. 
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6.1  Jeugdmonitor

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Inventariseren op te 
nemen indicatoren.

Uitvoeren 
Jeugdmonitor.

Inrichten Data- en 
Analyseportaal Noord-
Hollandse Jeugd in 
Cijfers.

Programma van Eisen.

Opdracht tot 
uitvoering is verleend.
Nulmetingen zijn 
verricht.
Jaarlijkse rapportages 
Jeugd in Noord-
Holland. 

Interactieve website.

Uitvoering door 
PNH.

Opdracht-
verlening.

Uitvoering door 
PNH.
Steunfunctie-
werk.

2009

2009-
2010

2009-
2010

Aantal 
indicatoren.

-

Aantal bezoekers 
website.

Bereik beoogde 
gebruikers.

Mate waarin een 
gemeen schap-
pelijk kader voor 
alle partijen 
bewerkstelligd 
wordt. 

Ervaringen van 
gebruikers.

Tevredenheid 
gebruikers.

Gebruikers bespreken 
indicatoren: zijn 
aanpassingen 
gewenst?

Gebruikers + experts 
leveren kwalitatieve 
analyse bij cijfers 
Jeugdmonitor: het 
verhaal achter de 
cijfers. 

Gebruikers + experts 
bespreken opzet: is 
deze 
gebruiksvriendelijk? 

Hoofddoel: De provinciale organisatie en jeugdpartijen in het veld voorzien van kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie over het brede terrein van de jeugd: van gegevens over speelplaatsen, kindermishandeling en vrijetijds-
besteding	tot	cijfers	over	startkwalificaties	en	starterswoningen.	
Begroting 2009: € 150.000,- 
Begroting 2010: € 150.000,-
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6.2  Participatie

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Betrekken van jongeren 
bij ontwikkeling en 
uitvoering provinciaal 
beleid door middel van 
het op te richten 
webplatform S-TV. 

Ondersteunen 
initiatieven jongeren 
via de jongeren-
stichting STAD. Deze 
stichting ondersteunt 
jongereninitiatieven 
door coachende 
jongeren. 

Ontwikkelen 
interactieve 
webapplicatie ‘Jij kan 
het in Noord-Holland’ 
en communiceren over 
deze mogelijkheid.  

Het uitvoeren van  
activiteiten met een 
vernieuwend karakter 
of het implementeren 
van  good practices 
gericht op participatie 
van jongeren bij de 
ontwikkeling van 
beleid.

Jongeren hebben 
meegedaan aan de 
prijsvraag ‘Maak en 
Win’ die door de 
provincie is uitgezet.

De jongerenstichting 
STAD wordt verder 
uitgerold in andere 
regio’s. Per jaar komt er 
minimaal 1 regionale 
STAD bij. 

Ongeveer 5 tot 10 
initiatieven van 
jongeren zijn 
ondersteund.  

De webapplicatie is 
bekend onder 
jongeren. Jongeren 
kunnen hun ideeën 
voor lokale of regionale 
initiatieven inbrengen 
en onderling beoor-
delen wat ze er van 
vinden (‘Ranking the 
projects’). De meest 
gewaardeerde initia-
tieven (mits realistisch 
en uitvoer baar) worden 
uitgevoerd, waarbij 
jongeren waar nodig 
begeleid zullen worden 
bij de aanvraag en 
uitvoering (bijvoor-
beeld door STAD). 

Twee á drie innovatieve 
methodes/ pilots op 
het gebied van het 
betrekken van 
jongeren bij beleid zijn 
ondersteund. 

Uitvoering door  
PNH.

Opdrachtverlening.

Opdrachtverlening.

Subsidie, regeling  
nog op te zetten. 

Opdrachtverlening.

Subsidiëring via 
Participatie -
regeling: Regeling  
Actief Meedoen.

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

Aantal jongeren 
en scholen dat 
meedoet.

Aantal nieuwe 
regionale STAD’s.

Aantal initiatieven 
dat is ingediend 
en gehonoreerd.

Aantal jongeren 
dat is bereikt.

Aantal ingediende 
initiatieven. 

Aantal bezoekers 
webapplicatie. 

Aantal ingediende 
initiatieven.

Aantal deel-
nemende 
jongeren.

Aard en diversiteit 
van de onder-
werpen die 
besproken 
worden en/of 
gefilmd zijn.

Aard van de 
ingediende 
initiatieven.

Bekendheid en 
enthousiasme 
over web-
applicatie onder 
jongeren. 

Verantwoording 
subsidiever-
leningen via de 
Participatie-
regeling.

Onderwerpen vanuit 
het webplatform 
gebruiken we als input 
voor de doelenscan: 
doen we nog wel de 
goede dingen?  

Resultaten en 
ontwikkeling van STAD 
in de regio’s worden 
besproken. 

Uitvoerders en 
jongeren die gebruik 
hebben gemaakt van 
de webapplicatie 
bespreken de bereikte 
resultaten en de 
werkwijze.

Presentatie en analyse 
van de gesubsidieerde 
projecten. 

Hoofddoel: Vergroten van de participatie van jongeren in Noord-Holland op zowel provinciaal als lokaal niveau.
Begroting 2009: € 140.000,-
Begroting 2010: € 140.000,-



6.3  Beeldvorming

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Periodieke positieve 
aandacht voor 
jongeren. 

Inventariseren 
onderwerpen waarbij 
beeldvorming een 
positieve bijdrage kan 
leveren.

Uitvoeren 
provinciebrede 
campagne positieve 
beeldvorming.

Jongeren zijn positief in 
beeld gebracht. 

Overzicht van onder-
werpen. Radicalisering 
is één van de onder-
werpen die mee-
genomen zal worden in 
de campagne.

Boodschap is helder. 
Opdracht tot 
uitvoering is verleend 
aan 
communicatiebureau 
in 2009. 

Campagne stelt 
jongeren in positief 
daglicht, door aan te 
haken bij evenementen 
en bestaande initia-
tieven voor en door 
jongeren. Voor en na de 
evenementen vindt PR 
plaats. Boodschap 
wordt zo breed 
mogelijk en via ver-
schillende kanalen 
verkondigd. Bij 
bedenken en uitvoeren 
campagne zijn andere 
partijen betrokken c.q. 
aangehaakt. 

Steunfunctiewerk.

Uitvoering door  
PNH.

Opdrachtver- 
lening.

2009-
2010

2009

2009-
2010

Aantal keren dat 
jongeren positief 
in beeld gebracht 
zijn.

Aantal onder-
werpen.

Aantal onder-
werpen, evene-
menten en 
deelnemers 
campagne.

Aantal manieren 
waarop bood-
schap verkondigd 
is/ wordt. 

Wijze waarop 
positieve 
beeldvorming tot 
stand is gebracht.

Diversiteit 
onderwerpen. 

Aard van onder-
werpen, 
evenementen en 
activiteiten. 

Wijze waarop 
jeugdactoren zijn 
betrokken en 
aangehaakt bij 
c.q. meedoen aan 
campagne.  

Wijze waarop 
boodschap is 
gehoord/ ver-
kondigd. 

Tijdens de  midterm 
review conferentie 
wordt het overzicht 
gepresenteerd en de 
conclusies over de 
wijze van voortzetting 
van dit beleid 
bediscussieerd. 

Deelnemers + experts 
bespreken werkwijze 
en impact campagne.

Hoofddoel: Jongeren worden niet gezien als last, maar als kans. Positieve beeldvorming tussen groepen wordt 
versterkt. Speciale aandacht voor het leveren van een bijdrage aan het tegengaan van radicalisering onder allochtone 
en autochtone jongeren. 
Begroting 2009: € 100.000,-
Begroting 2010: € 100.000,-

24 | 
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6.4  Centra voor Jeugd en Gezin

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Ondersteunen van 
gemeenten en 
instellingen bij de 
vorming van CJG’s.

Verzamelen kerncijfers 
en gegevens over 
ontwikkeling CJG’s.

Uitvoeren monitor en 
evaluatie naar de 
aansluiting tussen BJZ, 
ZAT’s en CJG’s in NH.

Gemeenten kunnen bij 
de steunfunctie-
organisaties terecht 
voor vragen en onder-
steuning bij het 
opzetten van een CJG. 
De steunfunctie-
instelling zorgt voor de 
verspreiding van de 
goede voorbeelden.

Up-to-date overzicht 
van stand van zaken 
CJG’s in Noord-Holland.

Antwoorden op vragen 
als: wat levert inzet van 
BJZ op? Wat zijn regio-
nale verschillen? Aantal 
indicaties Jeugdzorg?

Steunfunctie-
werk.

Steunfuncties en 
PNH.

Opdracht-
verlening.

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

Aantal gemeenten 
en CJG’s in 
oprichting dat 
gebruik heeft 
gemaakt van 
ondersteunings-
aanbod.

Aantal gemeenten 
dat is opgenomen 
in overzicht. 

Aantal CJG’s 
betrokken in 
monitor en 
evaluatie.

Klanttevreden heid 
steunfuncties.
Wijze waarop 
kennis is gedeeld 
en wat hiervan het 
resultaat is.

Bruikbaarheid en 
actualiteit 
overzicht.  

Locatie, aard en 
omvang 
betrokken CJG’s.

Zowel klanten als 
niet-klanten bespreken 
aard en inhoud van 
gewenst onder-
steuningsaanbod. 

De verzamelde kern-
cijfers geven inzicht in 
het beroep op opvoe-
dings ondersteuning 
(aantal gezinnen), de 
verwachtte groei van 
de vraag en het aantal 
unieke personen in het 
bestand van de CJGs. 

Betrokken partijen + 
experts bespreken 
resultaten: kunnen op 
basis hiervan doel-
matige modellen voor 
inzet BJZ opgesteld 
worden?

Hoofddoel: Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en totstandkoming van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s).
Begroting 2009: € 175.000,-
Begroting 2010: € 175.000,-
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6.5  Jeugd en alcohol/drugs

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Ondersteunen en 
volgen pilots (o.a. 
West-Friesland). 

Stimuleren van ver-
sprei ding en uitwisse-
ling van kennis en 
ervaring uit boven-
staande pilots en 
voorbeelden elders uit 
het (buiten)land. 

Tussentijds inzicht in 
succes- en faalfactoren.

Goed geïnformeerde en 
geïnspireerde doel-
groepen. 

PNH volgt de 
voortgang van de 
pilots. 

Ondersteuning 
via steunfunctie-
werk. 

Steunfunctie-
werk.

2009-
2010

2009-
2010

Doelen zoals 
beschreven in 
projectplan zijn 
behaald. 

Aantal regio ś en 
gemeenten dat 
gebruik heeft 
gemaakt van 
ondersteunings-
aanbod.

Ervaringen 
deelnemers zijn 
geëvalueerd. 

Op welke 
manieren is kennis 
gedeeld en wat is 
het resultaat van 
het stimuleren 
van verspreiding 
en uitwisseling 
van kennis en 
ervaring.

Klan ttevreden-
heid steun-
functies.

Uitvoerders + experts 
bespreken werkwijze 
en tussentijdse resul-
taten. Verspreiden 
good practice voor 
zover relevant voor 
andere regio’s.
In de doelenscan 
verzamelen we 
informatie over het 
aantal jongeren dat 
alcohol gebruikt, per 
leeftijdscategorie en 
ingedeeld naar 
verbruik; het aantal 
ongelukken waarbij 
jongeren die alcohol 
en/of drugs gebruikt 
hebben betrokken zijn. 

Hoofddoel: Het stimuleren van preventieve maatregelen om het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in 
Noord-Holland te doen afnemen. 
Begroting 2009: € 150.000,-
Begroting 2010: € 150.000,-
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6.6  Kwetsbare jongeren 

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Ontwikkelen en 
verankeren van hechte 
keten in centrum-
gemeenten rondom 
problematiek van 
zwerfjongeren.

Realiseren van 
dagbestedings-
activiteiten voor 
zwerfjongeren. 

Realiseren van opvang 
en/of doorstroom-
voorzieningen voor 
zwerfjongeren. 

Ondersteunen en 
monitoren project AMA 
Perspectief. 

Evalueren uitvoerings-
regeling zwerfjongeren 
2009-2010.

Onderzoeken of andere 
groepen kwetsbare 
jongeren ook onder-
steuning nodig hebben. 

Betere aansluiting 
tussen de organisaties 
uit de keten. De 
organisaties werken 
samen en weten elkaar 
te vinden. 

Aanbod dag be ste-
dings activiteiten 
zwerfjongeren is 
vergroot.

Aanbod opvang en/ of 
doors troom voor-
zieningen voor 
zwerfjongeren is 
vergroot.

Tussenevaluatie 
project AMA- 
Perspectief.

Inter visiebijeen-
komsten project-
medewerkers zijn 
georganiseerd.

Evaluatierapport 
inclusief aanbevelingen 
voor het vervolgbeleid. 

Duidelijkheid over 
behoefte aan voort-
gang, uitbreiding en/of 
aanpassingen van de 
subsidieregeling. 

Subsidiëring via 
uit voerings-
regeling zwerf-
jongeren

Subsidiëring via 
uitvoer ings-
regeling Exinh-
budget zwerf-
jongeren.

Uitvoering door 
PNH.

Ste unfunctie-
werk.

Opdrac ht-
verlening.

2009-
2010

2009-
2010

2009

2010

Aantal initiatieven 
dat is ingediend 
en gehonoreerd.

Aantal initiatieven 
dat is ingediend 
en gehonoreerd.

Cijfers over 
resultaten van 
deelname aantal 
(ex-) AMA’s aan 
project 
Perspectief. 

Aantal initiatieven 
dat is ingediend 
en gehonoreerd.

Aantal opvang en/
of doors troo m-
voorzieningen.

Aantal 
dagbestedings-
activiteiten.

Analyse 
ingediende 
initiatieven.

Analyse 
ingediende 
initiatieven.

Klan ttevreden-
heid steunfuncties 
over inter visie-
bijeenkomsten.

Behaalde doelen/ 
resultaten in 
centrum-
gemeenten.

Gebruiks-
vriendelijkheid 
regeling.

Subsidieontvangers 
bespreken voortgang 
projecten.
Voor de doelenscan 
meten we het aantal 
zwerfjongeren in 
Noord-Holland, het 
aantal en de kwaliteit 
van samenwerking van 
relevante partners in 
de zorgketen. 
Daarnaast meten we 
het aantal dag-
bestedingsprojecten 
voor zwerfjongeren. 

De resultaten van het 
overleg worden 
gepresenteerd tijdens 
de midterm review 
conferentie . 

Uitvoerders + experts 
bespreken gebruiks-
vriendelijkheid 
regeling, opbrengsten 
van activiteiten en 
behoefte aan voort-
gang, uitbreiding en/ of 
aanpassingen. 
In instrumentenscan 
wordt bestudeerd of 
deze werkwijze de 
meest geschikte is voor 
het doel. In de doelen-
scan wordt onderzocht 
of het aantal zwerf-
jongeren is afgenomen. 

Hoofddoel: Het ondersteunen van centrumgemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid rondom (ex-) 
AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) en zwerfjongeren. 
Begroting 2009: € 600.000,-
Begroting 2010: € 600.000,- 
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6.7  Radicalisering

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

In kaart brengen van 
radicalisering in Noord-
Holland. 

Uitvoeren van 
projecten die in Noord-
Holland radicalisering 
bestrijden. 

Verspreiden van good 
practices. 

Ondersteunen van 
professionals bij 
aanpak radicalisering. 

Uitvoeren positieve 
beeldvormings-
campagne allochtone-
autochtone jongeren. 

Inzicht in de omvang 
van het probleem; het 
aantal betrokken 
jongeren, aard van de 
radicalisering. 

Innovatieve methoden 
ter voorkoming van 
radicalisering, die 
onder betrokken 
partijen verspreid 
kunnen worden. 

Kennis over succesvolle 
methodieken is 
toegankelijk gemaakt.

Er zijn minimaal 3 
thema bijeenkomsten / 
platforms georgani-
seerd en 2 netwerken 
opgericht.

Allochtone en 
autochtone jongeren 
hebben positief beeld 
van elkaar gekregen.

Kenniskring. 

Subsidiëring via 
Parti cipatie-
regeling. 

Steu nfunctie-
werk.

Steu nfunctie-
werk. 

Opdrac ht-
verlening.

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

2009

Aantal bijeen-
komsten

Aantal ingediende 
en gehonoreerde 
aanvragen.

-

Aantal bijeen-
komsten van 
platforms en 
netwerken.

Aantal deel-
nemers aan 
platforms en 
netwerken. 

Aantal jongeren 
dat deelneemt 
aan campagne. 

Tevredenheid 
deelnemers.

De voortgang van 
de projecten 
volgen we.
 

Klanttevreden heid 
van de partijen die 
onder steuning van 
een steunfunctie-
instelling hebben 
ontvangen. 

Tevredenheid 
klanten steun-
functies. 

Resultaten 
platforms en 
netwerken.

Oordeel 
deelnemende 
jongeren.

In de doelenscan 
brengen we de trend 
van de radicalisering in 
beeld. We verzamelen 
informatie over het 
aantal en de aard van 
de incidenten rondom 
radicaal gedachten-
goed. Dit gebeurt via 
steunfunctie-
instellingen en meld-
punten discriminatie.
Instrumentenscan; is 
het beste instrument 
hiervoor ingezet en 
gaan we daarmee door? 

Uitvoerders + experts 
bespreken opbrengsten 
projecten. 

In de instrumentenscan 
wordt bekeken op 
welke wijze de infor-
matie toegankelijk is 
gemaakt, en hoeveel 
het gebruikers/klanten 
heeft opgeleverd. 

(Onderdeel 
beeldvorming).

Hoofddoel: Voorkomen en tegengaan van radicalisering 
Begroting 2009: € 300.000,- 
Begroting 2010: € 300.000,-
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7PROGRAMMALIJN ACTIEF MEEDOEN

Alle inwoners van Noord-Holland kunnen volwaardig, 

actief en zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen  

aan de samen leving op basis van gelijk waardigheid  

en wederzijdse acceptatie. 
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7.1  Onderwijs en arbeidsmarkt 

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Opstellen monitor 
Arbeidsmarkt en 
Onderwijs, waarbij 
bestaande kennis van 
andere partijen wordt 
samengevoegd, 
aangevuld en voorzien 
van een provinciale 
analyse. Jaarlijks een 
actualisatie van de 
monitor en thema 
analyse. 
Onderzoeken of er 
behoefte bestaat aan 
een regionaal platform 
arbeidsmarkt en 
onderwijs in de IJmond 
en in Zaanstreek-
Waterland. Indien de 
behoefte er is, kan de 
provincie onder-
steunen in de 
oprichting. 

Gegevens ten behoeve 
van beleidsontwikke-
ling van de provincie en 
betrokken organi-
saties. 

Afhankelijk van de 
behoefte, een 
provinciedekkend 
netwerk van regionale 
platforms. 

Opdra cht-
verlening en 
uitvoering door 
PNH.

Ondersteuning 
door PNH

2009-
2010

2009

Jaarlijks 
gepubliceerde 
monitor

Aantal platforms

De monitor is 
toegankelijk en 
bruikbaar voor 
provincie en 
betrokken 
organisaties. 

Tevredenheid 
deelnemers van 
de platforms. 

Tevredenheidsmeting 
over monitor bij 
regionale platforms 
arbeidsmarkt en 
onderwijs. 

Hoofddoel: De provincie zet zich in om de arbeidsmarkt en het onderwijs en de aansluiting tussen beide te 
stimuleren.
Begroting	2009:	€	1.170.000,–	
Begroting	2010:		€	1.070.000,–

Subdoel: De ondersteuning van organisaties op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs met cijfermateriaal en analyses over 
arbeidsmarkt en onderwijs.

Subdoel: Voortijdig schoolverlaten voorkomen door in te zetten op het behalen van startkwalificaties. 

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Subsidiëren van pro-
jecten die aan sluiting 
praktijkonderwijs, 
vmbo, speciaal onder-
wijs en mbo en arbeids-
markt verbeteren.

Subsidiëren van pro-
jecten voor werk-
ervaringsplaatsen voor 
definitieve school-
verlaters van vmbo en 
mbo. 

Jaarlijks minimaal 4 
projecten op aan-
sluiting van onderwijs-
typen. 

Jaarlijks minimaal 100 
schoolverlaters 
behalen een werk- en/
of startkwalificatie. 

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling).

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling).

2009-
2010

2009-
2010

Aantal deel-
nemende scholen.

Aantal behaalde 
startkwalificaties. 

Aandacht voor 
projecten op MBO 
1 en 2 niveau met 
extra begeleiding 
en preventie 
voor  tijdig school-
verlaten. We 
volgen steek-
proefgewijs de 
verbetering van 
de aansluiting. 
-

Tussentijdse resultaten 
van de projecten 
worden gepresenteerd
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Subdoel: Werkervaring bieden aan laaggeschoolde jongeren in de bouw of groenvoorziening, zodat ze door kunnen stromen 
naar onderwijs en arbeidsmarkt. Nevendoel: Herstelling draagt bij aan het behoud van het cultureel erfgoed in de provincie. 

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Subsidiëren van de 
stichting Herstelling 
waardoor jongeren 
met intensieve 
begeleiding verder 
kunnen doorstromen 
naar een baan of 
opleiding. 

Jaarlijks 265 nieuwe 
deelnemers aan 
Herstellingsprojecten. 

Subsidie 2009-
2010

Aantal deel-
nemers aan 
Herstelling.

Resultaten 
positieve 
uitstroom.

Tussentijdse evaluatie 
van de resultaten.

Subdoel: Stimuleren en faciliteren van maatschappelijke stages. 

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Stimuleren dat er 
maat schappelijk stages 
opgezet worden. 
Beschikbaar maken van 
coördinatie en 
begeleiding. 

Jaarlijks minimaal 200 
maatschappelijke 
stageplaatsen in de 
sociale sector. Jaarlijks 
minimaal 50 maat-
schappelijke stage-
plaatsen in de groen-
sector.

Subsidie  
(nog op te stellen 
regeling)

2009-
2010

Aantal maat-
schappelijke 
stageplaatsen in 
de sociale sector 
en aantal maat-
schappelijke 
stageplaatsen in 
de groene sector 
dat is gecreëerd.

Kwaliteit stage-
plaatsen: 
tevredenheid van 
betrokken 
organisaties en 
leerlingen. 

Tussentijde resultaten 
worden gepresenteerd 
tijdens de MTR-
conferentie. 
Organisaties worden 
geïnterviewd over hun 
ervaringen en redenen 
om stageplaatsen te 
creëren. Inzichten 
worden gebruikt voor 
het vervolg. 

Subdoel: Bestrijding van laaggeletterdheid door samenbrengen van partners en verspreiden van kennis, doorbreken van het 
taboe en bespreekbaar maken van problematiek.

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Stimuleren van pro-
jecten voor bestrijding 
laaggeletterdheid in 
het bedrijfsleven. 

Samenwerken met 
scholen, buurthuizen 
en bibliotheken voor 
voorkoming en 
bestrijding van 
laaggeletterdheid bij 
kinderen.

Jaarlijks minimaal 3 op 
het bedrijfsleven 
gerichte projecten.

Jaarlijks minimaal 2 op 
bibliotheken, scholen 
en buurthuizen 
gerichte projecten. 

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling)

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling)

2009-
2010

2009-
2010

Aantal bedrijven 
dat meedoet aan 
een project tegen 
laaggeletterd heid. 
Aantal laag-
geletterden dat 
door de projecten 
bereikt is. 
Aantal (poten-
tieel) laag-
geletterde 
kinderen dat door 
de projecten 
bereikt is. 
Aantal scholen, 
bibliotheken en 
buurthuizen die 
meedoen aan een 
project tegen 
laag geletterdheid. 

Evaluatie van de 
projecten. 

Ontwikkeling 
aantal 
laaggeletterde 
kinderen.

Tussentijdse resultaten 
worden gepresenteerd. 
In de instrumentenscan 
wordt bekeken of deze 
instrumenten voort-
gezet moeten worden. 
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    Kwantitatief Kwalitatief

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Stimuleren van de 
opzet van een stage-
loket dat aansluit bij de 
bestaande initiatieven. 

1 pilotproject 
stageloket in 2009, in 
een regio’s in Noord-
Holland.

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling)

2009-
2010

Aantal vervulde 
stageplaatsen via 
het stageloket. 
Aantal gebruikers 
(onderwijs en 
bedrijven) van het 
stageloket.

Toegevoegde 
waarde 
stageloket. 

De resultaten van het 
pilotproject worden als 
onderdeel van de 
Midtermreview 
voorgelegd aan de cie 
SI. Op basis van deze 
review wordt besloten 
over eventuele voort-
zetting van het project. 

Stageplaatsen creëren 
binnen eigen formatie 
en bij organisaties 
waaraan wij opdracht 
verlenen. 
Stimuleren dat gesub-
sidieerde organisaties 
stageplaatsen op vmbo 
en mbo creëren. 

2% stageplaatsen per 
jaar op vmbo en mbo 
niveau binnen de eigen 
formatie en bij 
organisaties. 

– 2009-
2010

Aantal succesvolle 
stages binnen de 
Provincie. 

– Evaluatie van het beleid 
in de eigen organisatie 

Subdoel: Vergroten van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, verbeteren van de match tussen vraag en aanbod 
van stages en stagiaires. 

Subdoel: Creëren van stageplaatsen in de eigen organisatie. 

Subdoel: Vervullen van stageplekken in sectoren met personeelstekorten (techniek, bouw, landbouw, onderwijs). Voorkomen 
dat leerlingen op deze opleidingen uitvallen, door de overgang van studie naar stage te versoepelen. 

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Projecten onder-
steunen met gerichte 
aandacht voor bege-
leiding gericht op 
vast houden van de 
leerlingen in de 
sectoren (faciliteren 
van beroeps ontwikke-
ling en overdracht op de 
werkvloer).
Kleine projecten onder-
steunen die stagiaires 
een persoonlijke 
begeleiding bieden.

In de verschillende 
sectoren in totaal 400 
leerwerkplekken 
creëren en vullen. 

Minimaal 2 projecten 
gericht op de bege-
leiding van stagiaires 
worden uitgevoerd. 

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling).

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling).

2009-
2010

2009-
2010

Aantal leerwerk-
plekken.

Aantal stagiaires 
die extra 
begeleiding 
hebben gekregen.

Tevredenheid 
bedrijfsleven over 
de leerwerk-
plekken.

Tevredenheid 
bedrijfsleven, 
scholen en 
stagiaires over de 
begeleiding.

Voor de doelenscan 
volgen we de trend van 
de personeelstekorten 
in de sectoren. 

Presentatie van de 
resultaten tijdens de 
MTRconferentie. 
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Subdoel: De schoolkeuze van jongeren beïnvloeden ten gunste van technische beroepen en zorgsector.  

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Het ondersteunen van 
innovatieve projecten 
waarbij (in een vroeg 
stadium) wordt 
geprobeerd de school-
keuze van jongeren te 
beïnvloeden. 
Doelgroepen zijn 
basisscholen en de 
eerste jaren van het 
vmbo, decanen, 
docenten en 
scholieren. 

Minstens 3 regionale 
projecten zijn onder-
steund waarbij in 
totaal 1500 leerlingen 
betrokken zijn. 

Subsidie (nog op 
te stellen rege-
ling)

2009-
2010

Aantal projecten 
dat ondersteund 
is. 
Aantal leerlingen 
dat betrokken is 
bij de projecten. 

Volgen van de 
schoolkeuze. 

In de instrumentenscan 
gaan we na of de 
sub sidies die zijn 
ver leend het beoogde 
resultaat hebben 
bereikt. Naar aan-
leiding daarvan 
besluiten we over de 
toekomst van deze 
activiteit.   
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Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Ondersteunen van 
initiatieven uit Noord-
Holland gericht op het 
werven en behouden 
van vrijwilligers, door 
innovatie en door 
implementatie van 
good practices. 

Subsidiëren van de 
implementatie van 
nieuwe methoden en 
technieken en het 
adviseren van de 
regionale steunpunten 
vrijwilligerswerk. 
Onderdeel hiervan is 
het bevorderen van de 
deelname van jongeren 
en migranten aan 
vrijwilligerswerk. 

Het vrijwilligers-
bestand is meer divers 
en het aantal is niet 
kleiner geworden. 

De steunpunten zijn 
deskundiger geworden 
over de benadering van 
diverse doelgroepen en 
kunnen hun taken 
beter uitvoeren. 

Subsidiëring via 
Participatie-
regeling.
Steunfunctie-
werk.

Subsidiëring via 
Part icipatie-
regeling. 
Steunfunctie-
werk.

2009-
2010

2009-
2010

Aantal ingediende 
initiatieven.

Aantal ingediende 
initiatieven.
Jaarverslagen 
steunfunctie-
organisaties.

Verantwoording 
subsidie-
verleningen via de 
Participatie-
regeling.

Verantwoording 
subsidie-
verleningen via de 
Participatie-
regeling.

Uitvoerders, deel-
nemers + experts 
bespreken opbrengsten 
van activiteiten en 
behoefte aan onder-
steuning. 
In de doelenscan wordt 
geïnventariseerd wat 
de huidige samen-
stelling is van het 
vrijwilligers- bestand in 
NH: leeftijd, achter-
grond, geslacht.  
Nagaan in hoeverre 
steunpunten beter in 
staat zijn om diensten 
te leveren aan vrij-
willigers organisaties 
en of nieuwe doel-
groepen bereikt zijn. 

7.2  Vrijwilligers 

Hoofddoel: De provincie zet zich in om het vrijwilligerswerk in Noord-Holland te stimuleren.
Begroting	2009:	€		370.000,–
Begroting	2010:	€			370.000,–
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FOTO

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Stimuleren van pro-
jecten (van regionale 
steunpunten, 
gemeenten of andere 
partijen) die leiden tot 
verbetering van de 
mantelzorg.

Verspreiden van good 
practices.

Regeling mantelzorg 
wordt geëvalueerd. 

De infrastructuur van 
mantelzorg-
ondersteuning is 
versterkt. Projecten 
zijn gerealiseerd op 
actuele thema ś: 
werkende mantel-
zorgers, respijtzorg, 
jonge mantelzorgers, 
allochtone mantel-
zorgers en mantel-
zorgers van GGZ-
patiënten. 

Goede voorbeelden 
worden gedeeld en 
verspreid via kennis-
centrum en website.

Besluit over al dan niet 
verlengen van regeling 
mantelzorg na 2010. 

Subsidiëring via 
Participatie-
regeling (onder-
deel mantelzorg). 

Steunfunctie-
werk.

Uitvoering door 
PNH.

2009-
2010

2009-
2010

2009

Aantal verleende 
subsidies/ 
gerealiseerde 
projecten.

Aantal deel-
nemers activi-
teiten van de 
steunfunctie-
instellingen.

-

Trendsignalering.
Mantelzorg en 
werk, respijtzorg, 
jonge mantel-
zorgers, alloch tone 
mantel zorgers, 
mantel zorgers 
GGZ. 

Klanttevreden-
heid van afnemers 
van steunfunctie-
werk tbv mantel-
zorg.

-

Betrokkenen en 
experts bekijken op 
welke thema ś 
projecten zijn gericht 
en of bijstelling nodig 
is. Positie en rol van 
regionale steunpunten 
mantelzorg wordt in 
beeld gebracht.
In de doelenscan wordt 
gemeten hoeveel 
mantel zorgers er zijn in 
NH, ingedeeld in 
leeftijdscategorieën, 
autochtoon/alloch toon 
en geslacht. 
Tijdens de midterm 
review conferentie 
wordt ook ruimte 
geboden aan de 
presentatie van good 
practices rondom 
mantelzorg. 
De evaluatie van de 
regeling mantelzorg is 
gepland in 2009 en 
komt daarom in de 
midterm review niet 
uitgebreid aan bod. 
Wel worden de con-
clusies gepresenteerd. 

7.3  Mantelzorg 

Hoofddoel: Mantelzorgers in Noord-Holland ervaren voldoende steun. 
Begroting	2009:	€		500.000,–
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    Kwantitatief Kwalitatief

Ondersteunen van 
projecten in Noord-
Holland gericht op de 
bestrijding van dis-
criminatie. Hierbij 
wordt specifiek aan-
dacht besteed aan 
homodiscriminatie. 

Ondersteunen van 
gemeenten bij de 
uitvoering van hun 
anti discriminatiebeleid.
Ondersteunen van 
scholen en maat-
schappelijke instel-
lingen bij het bespreek-
baar maken van (homo)
discrimi natie.
Subsidiëren van de 
Anne Frank Stichting.

Per jaar zijn tenminste 
2 projecten gesub-
sidieerd. 

Per jaar zijn tenminste 
2 van de 9 grotere (G50) 
gemeenten onder-
steund. 
In 2009- zijn minimaal 
9 scholen ondersteund 
bij hun homo-
emancipatiebeleid. 

Uiten van waardering 
voor de activiteiten van 
de Anne Frank Stichting

Subsidiëring via 
de Part icipatie-
regeling. 

Steunfu nctie-
werk. 

Subsidie via de 
Partici patie-
regeling. 

Begro ting spost-
subsidie

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

Aantal verleende 
subsidies/ 
gerealiseerde 
projecten.

Aantal gemeenten 
dat ondersteuning 
ontvangen heeft. 

Aantal voor lich-
tingsactiviteiten, 
aantal bereikte 
scholen. 

Verantwoording 
subsidie-
verleningen via de 
Partic ipatie-
regeling. 

Tevredenheid 
gemeenten over 
de ondersteuning. 

Tevredenheid 
scholen en maat-
schappelijke 
instellingen over 
de ondersteuning. 

Nagaan in hoeverre de 
Participatieregeling 
heeft geleid tot pro-
jecten op het gebied 
van de bestrijding van 
discriminatie. 
Onderzoek discrimi-
natie klimaat van 
Noord-Holland; in de 
doelenscan wordt 
gemeten of het aantal 
klachten dat binnen-
komt bij de ADB’s is 
veranderd. 
In de instrument-
monitor onderzoeken 
we hoeveel gemeenten 
bereikt zijn. 
Tijdens de midterm 
review conferentie 
presenteren we een 
verslag van de 
activiteiten. 

7.4  Participatie, emancipatie en integratie  

Hoofddoel: De provincie zet zich in om discriminatie te bestrijden met daarbij de nadruk op de bestrijding van 
homodiscriminatie. 
Begroting	2009:	€		23.200,–
Begroting	2010:		€		23.200,–
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Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Ondersteunen van 
Advies- en Steun-
punten huiselijk 
geweld (ASGH ś) en 
centrumgemeenten 
(inclusief Hoorn).

Het verspreiden van 
ervaringen van pilots 
en good practices die in 
Noord-Holland en 
elders hebben plaats-
gevonden.
Het subsidiëren van 
initiatieven uit de 
regio ś die gericht zijn 
op de aanpak van 
eergerelateerd geweld, 
waarbij met name 
wordt ingezet op 
voorlichting aan 
ouders, scholen en 
vrijwilligers-
organisaties. 

Het ondersteunen van 
initiatieven die gericht 
zijn op de aanpak van 
ouderenmishandeling, 
zoals de ontwikkeling 
van een protocol 
aanpak ouderen-
mishandeling. 

Ondersteuning bij een 
betere aansluiting 
tussen de organisaties 
die te maken hebben 
met zowel AMK als 
ASHGs. 

Minimaal 8 bijeen-
komsten zijn georgani-
seerd voor de ASHG ś en 
centrumgemeenten.
Minimaal 4 expert-
meetings zijn 
georganiseerd voor 
ketenpartners in de 
aanpak huiselijk geweld.
ASHG ś zijn getraind op 
het gebied van ouderen -
mishandeling. 
Verbeterde aanpak, 
preventie en reactie op 
incidenten huiselijk 
geweld. 

Tenminste 3 regio ś 
(werkgebieden ASHG ś) 
zijn gesubsidieerd in 
hun aanpak van eer-
gerelateerd geweld. 

Er is een protocol 
aanpak ouderen-
mishandeling ont-
wikkeld, waarbij 
verschillende keten-
partners betrokken 
zijn. Het protocol is 
beschikbaar voor de 
gehele provincie 
Noord-Holland.
De ASGH ś en het AMK 
ervaren dat de samen-
werking goed verloopt. 

Subsidiëring via 
de Parti cipatie-
regeling. 
Steu nfunctie-
werk.

Steu nfunctie-
werk.

Subsidiëring via 
de Parti cipatie-
regeling.
Middelen 
amendement 
A8-22. 

Subsidiëring via 
de Parti cipatie-
regeling. 
Steu nfunctie-
werk.

Steun functie-
werk.
Ambtelijk + 
bestuurlijk 
overleg. 

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

2009-
2010

2009

Aantal 
gerealiseerde 
bijeenkomsten.
Aantal ASHG ś dat 
getraind is op het 
gebied van 
ouderen-
mishandeling.

Tenminste vier 
bijeenkomsten

Aantal scholen en 
ouders die bereikt 
zijn. 
Aantal initiatieven 
waaraan subsidie 
is verleend. 

Aanwezigheid 
protocol ouder en-
mishandeling in 
welke regio’s. 
Aantal initiatieven 
waaraan subsidie 
is verleend. 

-

Toetsing via 
jaarverslagen 
instellingen.
Tevredenheid 
deelnemers 
bijeenkomsten. 

Klan ttevreden-
heid en bereik van 
steun funct ie-
activiteiten. 

Tevredenheid 
scholen en 
ouders. 

Gebruik protocol 
ouder enmis-
handeling in 
diverse regio’s. 

Tevredenheid 
ASGH’s en AMK 
over samen-
werking. 

Het evalueren van de 
kennisnetwerken met 
de betrokkenen. 
In de doelenscan wordt 
gemeten wat de 
ontwikkeling in de 
aangiften is van 
aantallen incidenten 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling bij 
de politie, ASHG’s en 
AMK’s. 

Presentatie van de 
good practices, 
overzicht van good 
practices in Nederland. 

Onderzoek naar het 
aantal scholen en 
ouders van de leer-
lingen die deel-
genomen hebben aan 
de voorl ichtings-
activiteiten. In de 
doelenscan wordt 
gemeten hoe het 
aantal cases van 
eer gerelateerd geweld 
zich ontwikkelt, en 
hoeveel personen 
(leeftijd en achter-
grond) hier bij 
betrokken zijn. 
In workshops wordt de 
bruikbaarheid van het 
protocol besproken en 
ervaringen uit-
gewisseld door de 
partijen die met de 
protocollen (gaan) 
werken. 

Onderzoek naar de 
samenwerking tussen 
AMK en ASHG via een 
expertpanel.

7.4.1  Huiselijk geweld 

Hoofddoel: De provincie zet zich voor de verbetering van de signalering en bestrijding van huiselijk geweld.  
Binnen de brede aanpak van huiselijk geweld wordt een accent gelegd op de aanpak van ouderenmishandeling en 
eergerelateerd geweld. 
Begroting	2009:	€		100.000,–
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    Kwantitatief Kwalitatief

Het bieden van 
provinciale onder-
steuning om collectieve 
en individuele 
belangenbehartiging 
van zorgvragers op 
lokaal regionaal en 
provinciaal niveau 
mogelijk te maken.
De belangen beharti-
ging wordt specifiek 
ingezet op de terreinen  
curatieve zorg, brede 
zorgvraag en de WMO. 

Positie van de zorg-
vrager is versterkt. 
 

Zorgbelang nh.
Samenwerkende 
bonden voor 
ouderen SBO NH
APCP. 

2009-
2010

– Toetsing of 
afgesproken 
activiteiten zijn 
gerealiseerd. 
Informatie komt 
uit de jaar-
verslagen. 

Ten behoeve van de  
MTR wordt een 
klanten panel 
georganiseerd om te 
onderzoeken welke 
accenten voor de 
komende periode 
relevant zijn. 
In de doelenscan wordt 
onderzocht of nieuwe 
trends opgang doen die 
het belang van zorg-
vragersparticipatie 
doen veranderen Een 
overzicht wordt 
gemaakt van de 
projecten en voor-
beelden in Nederland, 
waar zorgvragers 
centraal staan. 

7.5  Zorgvragersparticipatie   

Hoofddoel: Zorgvragers kunnen zo volwaardig en optimaal mogelijk participeren in de samenleving en de zorg-
vragers worden versterkt als countervailing power. 
Begroting	2009:	€		1.751.100,–
Begroting	2010:	€		1.751.000,–
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    Kwantitatief Kwalitatief

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Ondersteunen van 
projecten die gericht 
zijn op het bestrijden 
van overgewicht.

Bij minimaal 5 regio-
kantoren van 
Sportservice NH een 
concrete invulling van 
de breedtesport-
plannen met daarin 
voor 2010/2011 de 
projecten op het gebied 
van sport en bewegen 
voor ouderen.
Met minimaal 10 
gemeenten zijn 
Nationaal Actieplan 
Sport en Bewegen 
(NASB) advies-
gesprekken gevoerd 
om een gezonde een 
actieve leefstijl bij 
inwoners van Noord-
Holland te stimuleren.
In het kader van het 
NASB hebben zes 
gemeenten en/of 
regiokantoren nieuwe 
initiatieven ontplooid 
gericht op de preventie 
en bestrijding van 
bewegingsarmoede en 
overgewicht.

Subsidiëring via 
Stimu lerings-
regeling Maat-
schappelijke 
Ontwikkeling.
Steu nfunctie-
werk.

2009-
2010

Aantal Noord-
Hollanders 
(uitgesplitste in 
leeftijd en sekse) 
dat beweegt en de 
ontwikkeling 
hierin. 
Aantal gemeenten 
waarmee advies-
gesprekken zijn 
gevoerd.
Aantal 
gemeenten/ 
regiokantoren die 
nieuwe initia tieven 
hebben ontplooid 
gericht op 
preventie en 
bestrijding van 
beweg ings-
armoede.
Aantal gehono-
reerd subsi die-
aanvragen. 

– In de doelenscan wordt 
gemeten: 
1)   de ontwikkeling 

gevolgd van de 
grootte van de groep 
Noord-Hollanders 
met overgewicht, 
uitgesplitst naar 
leeftijd, achtergrond 
en geslacht. 

2)  De ontwikkeling van 
het aantal jongeren 
dat sport.

 
Het tot stand brengen 
van regionale huizen 
voor de sport in Noord-
Holland. 

Het versterken van 
Regionale Gemeen-
telijke Samenwerking 
in de Sport.

Een dekkend netwerk 
voor ondersteuning 
van de breedtesport.

Er wordt regionaal 
samengewerkt door 
gemeenten. 

Steunfunct ie-
werk.

Steunfuncti e-
werk

2009-
2010

2009-
2010

Aantal regionale 
huizen van de 
sport en de 
ontwikkeling 
hiervan.
Aantal gemeenten 
dat regionaal 
samengewerkt 
heeft.

Klanttevreden-
heid 

–

Enkele ervaringen van 
klanten van de regio-
nale huizen van de 
sport in beeld brengen. 

7.6  Sport en beweging  

Hoofddoel: De provincie zet zich in om sport en bewegen te stimuleren.

Subdoel: Stimuleren van sport en bewegen om overgewicht tegen te gaan.

Subdoel: Het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van alle sporten die niet professioneel of op topniveau worden 
beoefend.
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Oprichting van het 
provinciaal Jeugd-
sportfonds (JSF) dat: 
gemeenten stimuleert 
een lokaal jeugdsport-
fonds op te richten, 
aanvragen honoreert 
van kinderen uit een 
minder draagkrachtig 
gezin die niet terecht 
kunnen bij een (nog 
niet bestaand) lokaal 
Jeugdsportfonds en 
fondsen genereert ten 
behoeve van het 
Jeugdsportfonds 
Noord-Holland.
Uitvoeringsregeling 
Jeugdsportfonds 
Noord-Holland 
opstellen die 1 januari 
2009 ingaat. 

2009: 6 nieuwe 
gemeenten hebben een 
lokaal JSF, 1760 aan-
vragen zijn gehono-
reerd.
2010: 8 nieuwe 
gemeenten hebben  
een lokaal JSF, 2345 
aanvragen zijn 
gehonoreerd.

Gemeenten en al 
bestaande lokale 
jeugdsportfondsen 
kunnen aanspraak 
maken op de 
Uitvoeringsregeling 
Jeugdsportfonds 
Noord-Holland.

Subsidiëring via 
Uitvo erings-
regeling Jeugd-
sport fonds 
Noord-Holland.
Steu nfunctie-
werk. 

Subsidiëring via 
Uitvo erings-
regeling 
Jeugdsportfonds 
Noord-Holland.

2009-
2010

2009-
2010

Aantal opgerichte 
lokale jeugd-
sportfondsen.
Aantal gehono-
reerde aanvragen.
Aantal leden van 
sportclubs. 

Aantal opgerichte 
lokale jeugd-
sportfondsen.
Aantal gehono-
reerde aanvragen 
vanuit de jeugd-
sportfondsen. 

–

Steekproefsgewijs 
wordt onderzocht of 
door het fonds de 
drempel voor jeugd om 
te gaan sporten is 
verkleind.  

–

Ondersteunen van 
gemeenten in het 
realiseren van 
sportaccommodaties 
met (inter)nationale 
uitstraling.

Realisatie van (top)
sportaccommodaties 
in Noord-Holland in de 
lijn met het Landelijke 
Wittenvlekken Plan 
van het NOC*NSF en 
die voldoen aan de door 
PS vastgestelde 
subsidiecriteria. 

Begrot ingsp ost-
subsidies. 

2009-
2010

Aantal (nieuw-
bouw) sport-
accommo daties.

Investering moet 
bijdragen aan 
(inter-) nationale 
uitstraling.

Overzicht van de stand 
van zaken wat betreft 
de topaccomodaties in 
Noord-Holland.

Inventariseren van de 
benodigde acties ter 
stimulering van een 
topsportklimaat 
gekoppeld aan de 
ambities voor de 
Olympische Spelen 
2028. 

Startnotitie Topsport 
in Noord-Holland

Uitvoering door 
PNH

2009-
2010

– – De stand van zaken 
wordt gepresenteerd. 

Subdoel: Kinderen uit een minder draagkrachtig gezin de mogelijkheid geven te kunnen sporten.

Subdoel: Ondersteuning bieden in het realiseren van bovenregionale sportaccommodaties.

Subdoel: Ontwikkelen van een topsportklimaat binnen Noord-Holland.

40 | 
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Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Evaluatie van het 
provinciale Wmo 
ondersteuning 
programma  
2007-2008.

Ontwikkeling en 
integratie van de Wmo 
kennisbank in de 
bredere provinciale 
kennisfunctie.

De resultaten van het 
Wmo-ondersteunings
programma zijn 
geïnventariseerd (Wmo 
projecten, kennisbank, 
masterclass en onder-
steuning participatie).
De vraag naar 
provinciale onder-
steuning na 2009 is in 
kaart gebracht.

De Wmo kennisbank 
verzamelt en verspreidt 
vraaggericht kennis 
over de Wmo in Noord-
Holland. Dit aanbod 
sluit aan op de vraag. 
De kennisbank maakt 
integraal onderdeel uit 
van de bredere pro-
vinciale kennisfunctie.

Opdra cht-
verlening.

Opdr acht-
verlening en 
steun functie-
werk.

2009

2009- 
2010

Aantal 
gemeenten, 
instellingen en 
maatschappelijke 
organisaties dat 
gebruik heeft 
gemaakt van het 
ondersteunings-
programma.
Vraag naar pro-
vinciale onder-
steuning na 2009 
op basis van nog 
nader te bepalen 
antwoord 
categorieën.
Aantal nieuws-
brieven.
Aantal gebruikers 
website.
Aantal advies- en 
informatievragen.
Aantal bijdragen 
van gemeenten en 
instellingen aan 
kennisbank.

Beoordeling van 
het aanbod in het 
provinciale 
programma.

Beoordeling van 
de noodzaak van 
provinciale onder-
steuning na 2009.

Inhoudelijke vraag 
naar onder-
steuning na 2009 
(open vraag).

Aantal gebruikers 
dat in gebruikers-
meting positief is 
over aanbod.
Samenhang 
tussen Wmo 
kennisbank en 
andere provinciale 
kennisproducten.
Ontwikkeling op 
basis van vraag 
gebruikers.

Tussentijdse evaluatie 
van de resultaten van 
het Wmo onder-
steuningsaanbod.
Bijstelling als evaluatie 
hiertoe aanleiding 
geeft.

Tussentijdse evaluatie 
van de kennisbank op 
basis van de externe 
vraag en de interne 
samenhang met de 
bredere provinciale 
kennisfunctie.

7.7  WMO-beleidsontwikkeling  

Hoofddoel: De provincie ondersteunt gemeenten, welzijnsinstellingen en organisaties in het maatschappelijk mid-
denveld bij de ontwikkeling van het WMO beleid, de herijking van het bestaande welzijnsbeleid en de versterking 
van de participatie. 
Begroting 2009: €  80.000, 
Begroting 2010:  €  30.000 
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De provincie 
ondersteunt de 
activiteiten van 
Sensoor door middel 
van een subsidie. 

7 dagen per week,  
24 uur per dag is de 
telefonische hulpdienst 
Sensoor bereikbaar als 
laagdrempelige hulp 
door te luisteren naar 
mensen met psycho-
sociale problemen, 
eenzaamheid en/ of 
persoonlijke problemen 
en verwijst zo nodig 
door.

Subsidie. 2009-
2010

Een groei van 2,5 % 
van het aantal 
gesprekken in 
2009 ten opzichte 
van 2008. 

Een aantoonbare 
groei in dezelfde 
periode van het 
aantal samen-
werkings- en/of 
netwerkafspraken 
met andere 
organisaties zoals 
hulpverlening, 
politie, etc.

Uitvoerders en experts 
bekijken of de beoogde 
resultaten binnen de 
beschikbare middelen 
zijn behaald. 
Medio 2009 stellen we 
aan de hand van de 
cijfers ( jaarverslagen 
van Sensoor) vast wat 
het aantal gesprekken 
in 2008 was. Begin 
2009 doen wij een 
nulmeting ten aanzien 
van de samen-
werkingsrelaties.

7.8  Sensoor  

Hoofddoel: Sensoor biedt vertrouwelijk en anoniem telefonisch contact. Zo nodig verwijst men door. Zoveel mogelijk 
mensen die baat kunnen hebben bij deze contacten weten Sensoor te vinden.
Begroting	2009:	€	516.110,–	
Begroting	2010:	€		516.110,–



Uitvoeringsprogramma 2009-2010 Zorg en Welzijn | Meedoen in Noord-Holland  Provincie Noord-Holland | 43 

8PROGRAMMALIJN VITAAL WONEN

Een passend huis voor iedereen in een aangename 

omgeving met voldoende zorg en dienstverlening  

in de buurt en met de mogelijkheid voor iedereen  

om sociale netwerken te onderhouden.  
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Afronding 6 WWZ 
stimuleringsprojecten 
in 10 gemeenten in het 
landelijk gebied.

WWZ-verbreding:
1)   Verkenning vraag 

van gemeenten;
2)  Subsidie-verlening 

aan gemeenten 
(thematisch) of 
bemiddeling in 
kennis;

3)  Pilot in kader 
experimenten-
programma IPO-SEV.

Pilot woon-zorg scan 
Alkmaar en 
Heerhugowaard.

De integrale WWZ-
projecten zijn volgens 
plan gerealiseerd. Zij 
zijn in aanpak/uitkomst 
een voorbeeld voor 
andere gemeenten.

Versterking van de 
gemeenteregie bij 
WWZ projecten, met 
extra aandacht voor rol 
woningcorporaties, 
kindvriendelijke 
wijken, eerstelijns-
zorg, versterking 
welzijnsfunctie. 

Kennismaken met de 
woon-zorg scan en de 
resultaten van de scan 
gebruiken bij de 
inrichting en planning 
van zorg in de bredere 
wwz-context.

Kenniscentrum,
Subsidie WWZ 
landelijk gebied.

Subsidieregeling 
(nog op te stellen) 
Steunfunctie werk 
Kennis uitwisse-
ling via kennis-
kringen en/of 
kenniscentrum.

Begrotingspost-
subsidie

2009

2009-
2012

2009

Verleende sub-
sidies.
Behaalde resul-
taten op basis van 
projectplannen. 

Aantal verleende 
subsidies voor 
WWZ-breed.

Hoeveel 
gemeenten 
hebben gebruik 
gemaakt van de 
woon-zorg scan.

Is het beleid in de 
gemeentelijke 
organisatie na 
afloop van het 
project ingebed? 
Voortgangs-
verslagen via 
journalistieke 
monitor. 

Voor elk project 
een inhoudelijk 
verslag met leer-
punten, relevant 
voor externen. 
Specifieke aan-
dacht voor 
woningcorpora ties 
en anderen. (zie 
resultaat)

Is de woon-zorg 
scan een geschikt 
instrument?
Op welke wijze 
heeft de over-
dracht plaats-
gevonden?

Succes-en faalfactoren 
van WWZ-projecten in 
het landelijk gebied. De 
inbedding van de voor 
WWZ benodigde 
aanpak/werkwijze in 
de reguliere 
gemeentelijke 
organisaties is hierbij 
een aandachtspunt. 
Voldeden de pilots aan 
de in de verkenning 
gepresenteerde 
behoeften van 
gemeenten?
Zijn gekozen thema’s 
goed uitgevoerd en nog 
relevant? 
Welke nieuwe trends 
en ontwikkelingen 
vragen een herziening 
van het beleid? 
Wat zijn de ervaringen 
van gemeenten met 
woon zorgscan?
Heeft dit geleid tot 
betere planning van 
WWZ?
Op welke wijze kunnen 
andere gemeenten 
gebruik maken van de 
woon-zorg scan? 

8.1  Integratie van wonen, welzijn, zorg  

Hoofddoel: Integrale aanpak van woon, welzijns en zorgbeleid
Begroting	2009:	€	1.590.000,–	
Begroting	2010:		€				600.000,–
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Pilots participatie 
jongeren in inrichtings-
project in groengebied.

Expertpanel kinderen 
in de wijk.

Inventarisatie huidige 
stand van zaken bij 
kindvriendelijke 
inrichting van een 
aantal Noord-
Hollandse gemeenten. 

Een ingericht deel van 
een of meer groen-
gebieden naar aan-
leiding van een 
participatietraject 
waaraan jongeren en 
jeugd uit diverse 
groepen hebben 
deelgenomen. 

Bijeenkomst van 
gemeenteambtenaren 
en experts over kind-
vriendelijke inrichting 
in wijken. 
Inzicht in de ken-
merken van kind-
vriendelijke inrichting 
van de openbare 
ruimte. 

Opdrachten.

Expertpanel.

Opdracht.

2009 
+2010

2009

2009

Twee opdrachten 
verleend.

 
Bijeenkomst 
georganiseerd?

Opdracht 
verleend

Was werkwijze 
succesvol om 
jongeren te 
betrekken? 
Is de inrichting 
daadwerkelijk 
anders geworden 
dan zonder 
participatie-
proces?

Is de informatie 
vanuit het 
expertpanel 
bruikbaar? 

Onder welke voor-
waarden is dit voor-
beeld elders uit te 
voeren?
Is het aan te raden deze 
pilot te vervolgen? 
Structureel beleid van 
maken? Welke aan-
dachtspunten moeten 
daarbij aangehouden 
worden? 
De ervaringen met 
expertpanels zowel 
vanuit de experts als 
vanuit de ‘vragers’. 

De inventarisatie leidt 
tot een advies voor 
beleidsontwikkeling op 
dit punt. Dit wordt in 
de loop van 2009 
uitgewerkt, bepaald 
door de inhoud en 
aanbevelingen uit de 
inventarisatie. In de 
inventarisatie komt 
o.a. aan bod: 
kenmerken kind-
vriendelijk ingerichte 
gemeenten, aantal en 
kwaliteit van de 
vrijetijds voorzieningen 
in gemeenten zoals m2 
speeltuinen, aanwezig-
heid hangplekken en 
ontmoetingscentra. 

8.2  Kindvriendelijk wonen 

Hoofddoel: De wijken en dorpen beter in te richten ten behoeve van kinderen als bijdrage aan de leefbaarheid van 
dorpen en wijken. 
Begroting	2009:	€	100.000,–
Begroting	2010:		€	100.000,–

8
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Bijdragen aan de 
ontwikkelingen van een 
inrichtingsplan voor 
een nieuw hart voor 
Sint Pancras.

Ondersteuning dorps-
raden, wijkraden, 
dorpshuisbesturen.

Uitwisseling van 
succes- en slaag-
factoren voor leefbaar-
heid tussen het platte-
land en de verste de lijkte 
gebieden.

Een nieuw, integraal en 
gedragen inrichtings-
plan voor het dorpshart 
van Sint Pancras, dat 
past bij de historie en 
de aard van de locatie.

Tenminste 20 dorps-/
wijkraden en 40 dorps-
huisbesturen zijn 
geholpen door een 
steunfunctie instelling. 

Ervaringen van 
landelijke gemeenten 
met projecten rond 
leefbaarheid en 
bereikbaarheid 
voorzieningen zijn 
overgedragen naar 
stedelijke regio’s en 
gemeenten.

Subsidie uit 
opdrachten-
budget of stimu-
leringsregeling 
maats chappelijke 
ontwikkeling, aan 
de werkplaats. 

Steunfunctie-
werk.

Steunfunctie-
werk

2009-
2010

2009-
2012

2009-
2010

Welke fase in het 
planproces is 
bereikt?

Aantal uit-
gevoerde onder-
steuningsactivi-
teiten.

Aantal stedelijke 
gemeenten wat 
bereikt is met 
deze uitwisseling. 
Aantal geslaagde 
projecten vanuit 
landelijk gebied 
waarvan 
ervaringen 
overgedragen zijn. 

Is de werkvorm 
effectief voor deze 
opdracht? 
Is deze werkvorm 
ook op andere 
locaties in NH toe 
te passen? 
Wat zijn de 
ervaringen van de 
gemeente? Hoe 
vindt gemeente 
de betrokkenheid 
van de provincie? 
Klanttevreden-
heidsonderzoek.

Zijn ervaringen 
vanuit het platte-
land bruikbaar 
voor de stedelijke 
gebieden?

De ervaringen met de 
werkvorm worden 
gepresenteerd, met 
daarbij een analyse op 
welke locaties en 
onderwerpen deze 
werkwijze ook 
toegepast zal kunnen 
worden. 

Functioneren de 
dorps- en wijkraden op 
voldoende niveau? 
Waar liggen de 
grootste uitdagingen 
voor deze groepen in de 
nabije toekomst? 
Evaluatie of er concrete 
projecten in stedelijke 
gebieden zijn gereali-
seerd waarbij succes- 
en slaagfactoren vanuit 
landelijk gebied een rol 
hebben gespeeld. 

8.3  Leefbaarheid van kernen en wijken  

Hoofddoel: Kwaliteitsverbetering van de inrichting van de leefomgeving ten behoeve van het welbevinden van de 
inwoners. 
Begroting	2009:	€	60.000,–
Begroting	2010:		€	75.000,–
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Subsidie verlenen voor 
multifunctionele 
accommodaties.

Subsidie verlenen voor 
groot onderhoud 
dorpshuizen.

In 2009 hebben 
tenminste 6 kleine 
kernen hebben een 
subsidie ontvangen 
voor een haalbaarheids
onderzoek naar 
Multifunctionele 
accommodaties.
Steunfunctie-
instellingen kunnen 
adviseren over proces 
en inhoud.

In 2010 hebben 
tenminste 5 kleine 
kernen een start 
gemaakt met de 
realisatie van een 
multifunctionele 
accommodatie (MFA).

 
Tenminste acht dorps-
huizen zonder achter-
stallig onder houd zijn 
aangepast aan 
moderne eisen zodat 
voortbestaan ten 
dienste van leefbaar-
heid dorpen gegaran-
deerd is.

Subsidieregeling 
en steunfunctie-
werk.

Subsidieregeling 
en steunfunct ie-
werk.

2009-
2010

2009

Aantal verleende 
subsidies (per 
fase)

Aantal verleende 
subsidies/dorps-
huizen dat 
geholpen is.

De organisatie en 
exploitatie van de 
MFA’s. 

Journalistieke 
monitor dorps-
huizen; wat is hun 
rol in de gemeen-
schap, wat ligt er 
nu nog aan achter-
stallig onderhoud? 
Hoe is de relatie 
met de gemeenten? 
Monitor in overleg 
met primo.

Presentatie aantal 
verleende subsidies, 
aantal gerealiseerde 
dorpswinkels, aantal 
gerealiseerde multi-
functionele accommo-
daties en uitwerking 
van de processen van 
enkele projecten. Is de 
subsidie voldoende? 
Zijn er nog andere 
knel punten in de 
reali satie?  
Zijn er na afloop van 
deze regeling in 2012 
voldoende mfa’s in de 
provincie?
In de doelenscan meten 
we of het aantal voor-
zieningen in kleine 
kernen toe of afneemt 
in de loop der tijd. 
Hoeveel dorpshuizen 
zijn nog niet gesub-
sidieerd voor groot 
onderhoud. Hoe is het 
gesteld met de staat 
van het onderhoud van 
de dorpshuizen, vier 
jaar na de start van de 
regeling? Is de achter-
stand in het onderhoud 
die in 2004 werd 
geconstateerd nu 
voldoende bijgewerkt? 

8.4  Multifunctionele accommodaties en dorpshuizen  

Hoofddoel: Realisatie van multifunctionele accommodaties ten behoeve van de leefbaarheid van dorpen en kernen. 
Begroting	2009:	€	1.125.000,–
Begroting	2010:		€	1.500.000,–	

88
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Kleinschalig wonen 
voor alle doelgroepen 
faciliteren.

Kleinschalig wonen 
voor mensen met 
dementie faciliteren.

Handreiking (in 2009 te 
ontwikkelen) voor 
implementeren klein-
schalig wonen in de 
gemeente / regio.
Minstens 3 nieuwe 
initiatieven van 
particulieren zijn 
ondersteund met 
subsidie en kennis.
Bijeenkomst voor 
betrokken partijen is 
georganiseerd.

Kleinschalige 
woonvormen voor 
mensen met dementie 
zijn gerealiseerd 
(minimaal 4).  

Opdracht voor 
het ontwikkelen 
van handreiking.

Startsubsidie 
individuele 
initiatieven (Uitv.
regeling 
ontwikkelen).

Specialist uit de 
expertpool als 
adviseur in 
speci fieke 
gevallen.

Kenn is uitwisse-
ling  (via website/ 
kenniscentrum).

(al bestaande) 
Uitv. regeling 
kleinschalig 
wonen 2009.

Hand-
reikin gen 
ont-
wikkelen 
in 2009; 
t/m 2012 
beschik-
baar.
Start-
subsidie 
vanaf 
najaar 
2009 t/m 
2012.
Des kun-
digen-
pool: 
door-
lopend.
Kennis-
uitwisse-
ling: 
door-
lopend.
Alleen 
2009.

Aantal verleende 
startsubsidies. 

Evaluatie Uit-
voeringsregeling 
(3e meting).
Wat is er 
gerealiseerd + 
benchmarking.

Deskundigen zijn 
ingezet: na afloop 
ervaringen bij 
gebruikers 
nagaan.

Effect van de 
regeling volgen 
via enkele 
interviews met 
mensen uit de 
doelgroep. 

Startsubsidie: aantal 
aanvragen + eerste 
indrukken, regeling 
loopt te kort om te 
kunnen evalueren. 
Evaluatie in 2011.
Ervaringen met 
opgestelde hand-
reikingen uitwisselen.
In de doelenscan meten 
we hoeveel klein-
schalige woonvoor-
zieningen voor kwets-
bare doelgroepen 
gerealiseerd zijn in NH. 
Tegelijk bevragen we 
de gemeenten die 
ondersteuning hebben 
ontvangen naar hun 
ervaringen en 
tevredenheid. 

Op basis van de 
evaluatie van de 
regeling en de 
interviews worden 
ervaringen uit-
gewisseld en adviezen 
verzameld voor het 
vervolgbeleid.

8.5  Wonen voor doelgroepen  

Hoofddoel: Passende huisvesting voor mensen met een beperking, in een aangename omgeving met voldoende zorg 
en dienstverlening in de buurt. 
Begroting	2009:	€		1.220.000,–
Begroting	2010:		€				400.000,–	

Activiteiten Resultaten Instrumenten Looptijd Monitoring en evaluatie Midterm review

    Kwantitatief Kwalitatief

Opplussen en gebruik 
domotica stimuleren.

Gemeenten en andere 
partijen beschikken 
over voldoende kennis 
om inwoners/woning-
corporaties te stimu-
leren tot Opplussen en 
domotica.

Experts 
Opplussen, 
domotica, etc. uit 
deskundigenpool 
inzetten.
Steunfunctie-
werk.

2009- 
2010

Aantal gemeenten 
dat aan Opplussen 
doet. 

Steekproefsgewijs 
tevredenheid van 
deelnemers. 

Inhoudelijke reflectie 
op voortgang 
Opplussen en 
domotica.

Subdoel: Gemeenten en andere partijen ondersteunen in het aanpassen van bestaande woningen aan de toekomstige behoefte
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Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 
(CPO) stimuleren, m.n. 
voor kwetsbare doel-
groepen.

Monitor zorgwoningen 
uitvoeren op lokaal 
niveau, t.b.v. indivi-
duele gemeenten en 
regionale/provinciale 
woonvisies.

Tenminste 1 initiatief is 
ondersteund met 
subsidie uit de regeling. 
Provincie volgt het om 
te leren van proces en 
resultaten. 
De stand van zaken van 
het aantal zorg-
woningen wordt in 
beeld gebracht. 
Tenminste 35 
gemeenten doen in 
2009 mee.
Tenminste 40 
gemeenten doen mee 
in 2010.

Uitvoerings-
regeling CPO.

Monitor zorg-
woningen door 
Rigo.

2009

Door-
lopend.
Monitor 
zorg-
wonin-
gen 
wordt in 
okt. van 
elk jaar 
gepubli-
ceerd als 
onder-
deel van 
de 
monitor 
woning-
bouw-
capaci-
teit.

Aantal aanvragen 
voor kwetsbare 
doelgroepen.

Aantal deel-
nemende 
gemeenten aan de 
monitor.

Initatieven 
worden gevolgd, 
succes en faal-
factoren geïden-
tifi ceerd. 

Geinventarseerd 
wordt wat de 
redenen zijn voor 
gemeenten om al 
dan niet deel te 
nemen aan de 
monitor. 

Antwoord op de vraag: 
Is CPO een realisatische 
mogelijkheid voor de 
realisatie van klein-
schalige woonvormen? 

Aantal deelnemende 
gemeenten. 
Inzicht in mate waarin 
provinciale streefcijfers 
behaald worden.
Analyse van de cijfers 
ten behoeve van het 
beleid WWZ. 

Subdoel: nieuwe impulsen voor passende huisvesting
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A  Provincie Noord-Holland

Directie Beleid, Sector Jeugd Zorg en Welzijn
 Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem
 www.noord-holland.nl   
 zorg&welzijn@noord-holland.nl

B  De Noord-Hollandse steunfunctie-
instellingen in 2009 en 2010

ACB Kenniscentrum voor Emancipatie en 
Participatie
ACB	Kenniscentrum	is	een	non-profit	organisatie	die	de	
gelijkwaardige deelname van allochtonen aan het maat-
schappelijk verkeer bevordert.
 Telefoon: 020 627 94 60
 www.acbkenniscentrum.nl   
 info@acbkenniscentrum.nl

PRIMO nh
PRIMO nh is een adviesorganisatie voor sociaal beleid. 
Zij vernieuwt, ondersteunt en versterkt de sociale 
infrastructuur in Noord-Holland.
 Telefoon: 0299 41 87 00
 www.primo-nh.nl  
 servicepunt@primo-nh.nl

ProFor
ProFor is een adviesbureau dat de integratie en partici-
patie van de diverse etnische groepen binnen de 
Nederlandse samenleving bevordert.
 Telefoon: 020 690 26 26
 www.profor.nl  
 info@profor.nl

Sportservice Noord-Holland
Sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies-, 
en servicebureau dat zich richt op het ontwikkelen en 
ondersteunen van de georganiseerde sport.
 Telefoon: 023 531 94 75
 www.sportservicenoordholland.nl   
 info@sportservicenoordholland.nl

C  Enkele andere organisaties die in 2009 
en 2010 Noord-Hollandse subsidie 
ontvangen 

Zorgbelang Noord-Holland
 Telefoon: 023 530 00 00
  www.zorgbelang-noordholland.nl   

info@zorgbelang-noordholland.nl

Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform 
(APCP)
 Telefoon: 020 752 51 00
 www.apcp.nl 
 post@apcp.nl

Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-
Holland (SBO-NH)
 Telefoon: 023 526 39 68
 www.sbo-nh.nl 
 info@sbo-nh.nl

Sensoor Noord-Holland
	 Telefoon:	072	562	10	44	–	023	529	19	09	–	035	621	54	14
 www.sensoor.nl 
 info@sensoornoordwest.nl  
 haarlem@sensoor.nl  
 hilversum@sensoor.nl



1
52 | 

2BIJLAGE 2 AFKORTINGEN



Uitvoeringsprogramma 2009-2010 Zorg en Welzijn | Meedoen in Noord-Holland  Provincie Noord-Holland | 53 

A&O Arbeidsmarkt en Onderwijs
AMÁ s Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
APCP Amsterdams Patiënten- en ConsumentenPlatform 
ASHG Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
ASN Algemene Subsidieverordening Noord-Holland
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
ELT Economie, Landbouw en Toerisme
Exinh Extra Investeringsimpuls Noord-Holland
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
ILG Investeringsbudget Landelijk Gebied
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JZW Jeugd, Zorg en Welzijn
K&B Kennis- en Beleidsevaluatie
MaS Maatschappelijke Stages
MFA Multifunctionele accommodatie
MKB Midden- en Kleinbedrijf 
MTR Midterm Review
PBOJ Provinciaal Bestuurlijk Overleg Jeugd 
PNH Provincie Noord-Holland
RI Ruimtelijke Inrichting
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters
ROP Ruraal Ontwikkelingsplan
SBO nh Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WWZ Wonen, Welzijn, Zorg 
ZAT Zorgadviesteam
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