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1 Inleiding 

De thematafel Opgroeien in Schiedam bestaat uit de partners: stichting Aanzet, 

Antes / Youz, stichting BforYou, Bibliotheek Schiedam, Buurtwerk, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, Dock, Humanitas, Jinc, Kleine Ambassade, Lentiz, Speelotheek 

Ikkie, Welzijn E25 en Yets Foundation. Deze partners zijn van september tot en 

met november 2018 zesmaal bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van de 

gemeente Schiedam, en hebben dit uitvoeringsplan ontwikkeld. De basis vormt 

het subsidiekader Samen Schiedam 2019 – 2020 van de gemeente Schiedam, 

plus het vastgestelde subsidiebudget van 1.173.985 euro per jaar (inclusief 

103.000 euro voor Enver en de kleine partijen), dat wil zeggen 1070.985 euro.  

 

De partners hebben, nadat ze nader kennis hebben gemaakt, hun dromen voor 

kinderen en jongeren in Schiedam geformuleerd. Op basis van deze dromen en 

de maatschappelijke resultaten die zijn benoemd in het subsidiekader, zijn de 

activiteiten van de partners verdeeld over drie niveaus: activiteiten voor kinderen 

en jongeren en talentontwikkeling; opvoedondersteuning; activiteiten en 

interventies t.b.v. preventie en signaleren.  
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2 Dromen en maatschappelijke 
resultaten per niveau 

2.1 Activiteiten voor kinderen jongeren en 
talentonwikkeling 

2.1.1 Droom 

In Schiedam doen alle kinderen / jongeren ertoe, krijgen ze de kansen  zich te ontwikkelen en worden 

ze daartoe gestimuleerd om uit te groeien tot veerkrachtige volwassenen die dit weer door kunnen 

geven.  

 

2.1.2 Uit subsidiekader 

Kinderen en jongeren voelen zich thuis in Schiedam, zijn tevreden over de voorzieningen en zien 

Schiedam als een stad waarin zij zich kunnen ontplooien en waar ze trots op zijn. 

 

2.1.3 Gewenste toevoeging vanuit de droom aan het subsidiekader 

Duurzame inzet met dito effect waardoor kinderen / jongeren opgroeien tot veerkrachtige 

volwassenen die iets terug kunnen geven aan de stad (wederkerigheid).  

 

 

 

2.2 Opvoedondersteuning 

2.2.1 Droom 

Duurzame positieve zelfredzaamheid voor alle jongeren, vooral ook vanuit het hart.  

 

2.2.2 Uit subsidiekader 

Er is een sterke basis gelegd voor een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving. Samen met jongeren, 

ouders, bewoners en scholen wordt gewerkt aan een stimulerende omgeving, vooral in de 

Schiedamse wijken waar de risico’s voor kansarm opgroeien het grootst zijn (pedagogische buurt).  

 

2.2.3 Gewenste toevoeging vanuit de droom aan het subsidiekader 

Liefdevol, inclusie in plaats van apart zetten, kinderen en jongeren zijn zelfredzaam en hebben een 

sterk netwerk.  

 

 

 



Thematafel Opgroeien in Schiedam 

 

5 

2.3 Activiteiten en interventies t.b.v. preventie en 
signaleren 

2.3.1 Uit subsidiekader 

Kinderen en jongeren met een verhoogd risicoprofiel komen eerder in beeld. 12-minners worden 

aangemeld bij de aanpak vroegsignalering van het WOT. Er is een actief contact met jongeren op 

straat en bij problemen worden jongeren tijdig benaderd en begeleid. 

 

2.3.2 Gewenste toevoeging vanuit de droom aan het subsidiekader 

Aansluiten in nog belangrijker dan aanmelden.  
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3 Activiteiten per niveau en financiële 
gevolgen 

In onderstaand voorstel is ongeveer 5% (47.355 euro) vrij gehouden voor 

innovatie en/of nog niet bekende activiteiten. De subsidies en activiteiten van 

Bibliotheek Schiedam en Centrum voor Jeugd en Gezin vallen buiten de scope 

van Samen Schiedam. 

 

3.1 Activiteiten voor kinderen en jongeren en 
talentontwikkeling 

Inzet van Dock (300.000, verdeeld over 2,2 fte voor kinderwerk en 1,8 fte voor ambulant 

jongerenwerk), Lentiz (75.000), JINC (23.000), De Kleine Ambassade (115.000), stichting BforYou 

(33.500), Buurtwerk (14.000). Totaal 560.500 euro 

 

Binnen dit niveau wordt meerwaarde en kostenefficiency verwacht door het gebruikmaken van 

elkaars locaties en door meer samen te werken en gebruik te maken van elkaars netwerk. 

Bijvoorbeeld voor het vinden van mentoren. In de bijlagen zijn de sjablonen te vinden waarin de 

activiteiten worden toegelicht. 

 

 

 

3.2 Opvoedondersteuning  

Inzet van Stichting Aanzet (35.000), stichting Humanitas / Homestart (50.000), Speel-o-theek Ikkie 

(15.500). Totaal 100.500 euro.  

 

De winst en/of meerwaarde van Samen Schiedam is te vinden in de samenwerking. Ook willen de 

partners meer samenwerken en mogelijk een platform organiseren ten behoeve van 

talentontwikkeling voor kinderen en de mogelijkheid voor hun ouders om hun netwerk te versterken. 

In de bijlagen zijn de sjablonen te vinden waarin de activiteiten worden toegelicht. 

 

 

 

3.3 Activiteiten en interventies t.b.v. preventie en 
signaleren 

De partners vinden dat individuele begeleiding meer impact heeft (en duurzamer effect) dan door 

professionals collectief begeleid welzijnsaanbod. Onderwijs is de gezamenlijke vindplaats en 

belangrijker dan bijvoorbeeld de vindplaats in wijkhuizen. In de bijlagen zijn de sjablonen te vinden 

waarin de activiteiten worden toegelicht. 

 

Aangescherpte opdracht voor Dock voor 2019 

De subsidie aan Dock voor kinderwerk, jongerenwerk en JIT wordt gehonoreerd voor 1 jaar. Dock 

krijgt in dat jaar de mogelijkheid te laten zien dat er verbetering is en voldaan wordt aan de 
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verwachtingen van de partners aan de Thematafel Opgroeien in Schiedam (en dus ook de gemeente). 

Uitgangspunten voor de gewenste inzet zijn:  

• Jongerenwerk in Schiedam dient als vindplaats scholen te gebruiken, voor jongeren die geen 

school (meer) bezoeken moet aansluiting gezocht worden bij supercoach en/of moet het JIT 

een actieve rol gaan spelen. 

• Het ambulante jongerenwerk richt zich op een actieve rol in de veiligheidsketen en heeft 

nauw contact met de WOT’s.  

• Kinderen en jongeren worden aantoonbaar toegeleid naar de bestaande infrastructuur 

(bijvoorbeeld van sportverenigingen, andere partners aan de Thematafel Opgroeien in 

Schiedam), hiervoor kan bijvoorbeeld het jeugdsportencultuur fonds worden benut. Focus 

op toeleiding in plaats van het organiseren van activiteiten. 

• Meer het initiatief bij kinderen en jongeren zelf laten. 

• We verwachten dat de huidige ambulante, participatieve jongerenwerkers en outreachende 

interveniërende jongerenwerkers meer gaan samenwerken en leren van de positieve 

ervaringen van de inzet vanuit Supercoach, Lentiz en Yets Foundation en (op termijn) 

toewerken naar een vorm van jongerenwerk die aansluit bij de werkwijze van de andere 

deelnemers aan de thematafel. 

• Het kinder- en jongerenwerk moet een duurzame bijdrage leveren aan de aan de Thematafel 

Opgroeien in Schiedam geformuleerde dromen. 

 

Kleine partijen ( < 5.000 euro per jaar)  

Scouting Tono-groep     1.395 

Scouting Burg. Van Haaren Schiedam   4.200 

Scouting Taize groep Kethel    3.285 

"Zeekadetkorps “Jacob van Heemskerck"   2.500 

Scouting Franciscus Lodewijkgroep   3.904 

Kids Bouwdorp      5.000 

Minters opvoedondersteuning    2.000 

Meet the parents     5.000 

Totaal         27.284 
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4 Samenwerkingsafspraken  
2019 en 2020 

De Thematafel speekt de intentie uit om tijdens de uitvoering de komende twee jaar steeds het 

resultaat / effect / de kwaliteit van de inzet te monitoren en bespreken, en zo nodig de inzet aan te 

passen of te wijzigen; dus flexibele inzet te garanderen. Hiervoor maakt de Thematafel in het nieuwe 

jaar afspraken. Bij de criteria is de interpretatie van het bereik van belang, en ook / vooral de impact, 

het effect / resultaat van de activiteit. Hierbij is wederom flexibele inzet het uitgangspunt. 

Bij de criteria zijn samenhang met andere activiteiten en de mate van samenwerking een voorwaarde. 

Het onderscheidend en aanvullende karakter van de activiteit ten aanzien van het totale aanbod van 

activiteiten verdient ook een kwantificatie. Wat betreft de weging van de uitvoeringskosten hebben 

we besproken dat het gaat om de kosten die gemoeid zijn met de activiteit. 
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5 Ontwikkelagenda 2019 en 2020 

In 2019 wordt gewerkt aan een Ontwikkelagenda met hierin de toekomstplannen die de 

uitvoeringsperiode van twee jaar overstijgen. De ontwikkelagenda is leidend voor de totstandkoming 

van het uitvoeringsplan voor de periode 20121 – 2022 en geeft input voor aanpassing van het beleid 

voor het college en de gemeenteraad. Onderwerpen die al zijn benoemd: 

• Gezamenlijke inzet op / samen optrekken in het behoud,  de werving en het trainen van 

vrijwilligers en mentoren. 

• Flexibele inzet van medewerkers (die verschillende talen spreken) tussen de partners, 

medewerkers gezamenlijk verder ontwikkelen. 

• De partners willen hun kennis en kunde bundelen en professionals de ruimte geven;  

• Bewoners versterken zodat zij (initiatieven nemen tot) activiteiten voor kinderen en jongeren 

kunnen en gaan organiseren. 

• Uitbreiden van het 8 tot 8-concept. 

• Activiteiten organiseren voor ouders met kinderen tot 4 jaar. 

• Schiedamse norm ontwikkelen voor jongerenwerk waarin ook wordt gedacht aan kinderen en 

jongeren die op straat rondhangen (en waar de school als vindplaats niet voldoet). 

• In het vervolg van de Thematafel Opgroeien in Schiedam dienen ook partners aan te schuiven die 

sportsubsidies en onderwijssubsidies ontvangen. 

 

 

Colofon 
 

Stadskantoor, Stadserf 1 

Postbus 1501, 3100 AE Schiedam 

 

14 010 

schiedam.nl 


