jeugd
gericht preventief jeugd
Alcoholpreventie
Project in control of alcohol en drugs
Voorlichting basisonderwijs (inclusief ouderavond en deskundigheidsbevordering
leerkrachten)
Voorlichting voortgezet onderwijs (zowel leerlingen als ouders, laatste dmv
theatervoorstellingen)
Puber-ouder cursus
IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) trainingen voor para-commerciële horeca
Communicatie-activiteiten
Handhaving (nieuwe) Drank- en Horecawet
Alcoholpreventie
Dienstverlening en advies
CJG coördinator/verwijsindex
groepsvoorlichting
Groepsvoorlichting, opvoedcursussen & themabijeenkomsten
Info, voorlichting, aanbod zorg ouders
opvoedspreekuren
Opvoedspreekuur
Opvoedspreekuur/cursussen
telefonische en online bereikbaarheid
theambijeenkomsten in basisvoorzieningen
Vraagafhandeling (tel./e-mail)
jongerenwerk
diverse activiteiten in wijken gericht op jongeren
Locatiegebonden en ambulante jeugdhulp, incl. aandacht dorpsjeugd
zie wordbestand
jongerenwerk (tegen schooluitval)
Wettelijke taken jeugd (Wpg)
Zorg in/voor onderwijssetting
VSV
Anne ISD
handhaven leerplichtwet
Handhaving Leerplicht wet
RMC
uitvoeren RMC-regeling
Uren leerplichtambtenaar
VVE
Extra aanbod peuterspeelzalen en kinderopvang
spaaktaalontwikkeling
Uitvoeren voorschoolse educatie op peuterspeelzalen
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zorg op school
preventie overgewicht
probleem verhelderiing Toeleiding consultatie ambulante hulpverlening
SMW PO/VO en plusklas voortgezet onderwijs
Voorzorg
zorg voor jeugdigen / hun gezin
Zorg voor jeugdige
Brijder/Bureau Halt/jongerenwebsite CJG
extra begeleiding en coordinatie GGD
Extra begeleidingscontracten
inhuur zorgcoordinator
Maatwerk JGZ extra begeleidingscontracten
Weerbaarheidstraining PO/meiden VO; verlies/scheiden
Zorgcoordinatie op individueel niveau - verpleegkundige+ arts
zorg voor ouders / het gezin
Ambtelijke inzet CJG
Begeleidingscontacten 0/4 jarigen
Bemoeizorg
Coordinator/kwartiermaker CJG DH
Daghulp in de wijk
Home Start
homestart
JGZ (aanvullend bedrag)
Maatwerk JGZ Zorgcoordinatie
Procesregisseur Jeugd
Video Hometraining
participatie
Participatiebudget
Uitkeringen
WSW
Uitkeringen
WWB (inc. IAOZ, IAOW, BBZ)
Uitkeringen
uitvoeringskosten
Wmo
Huishoudelijke verzorging
Huishoudelijke verzorging
overige kosten (excl. Overhead) IV3-functie 623
Voorzieningen gehandicapten
overige kosten (excl. Overhead)
subsidies
WMO voorzieningen gehandicapten

p186hiqfsguut8u77ffu101tme8.docx

2

Overig Wmo
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld
belbus
hulp bij het huishouden
hulpmiddelen
Maatschappelijk werk
Mantelzorgers ondersteuning
Nazorg ex-gedetnieerden
Noodhulp en toeleiding naar zorg in wijken
ondersteuning en zorg aan m.n. ouderen
Ondersteuning mantelzorgers
Ondersteuning vrijwilligers
Ondersteuning vrijwilligers en emancipatiezaken
Opbouwwerk
Ouderen, maatschappelijke begeleiding
overige kosten (excl. Overhead)
procesregie oggz
sociaal cultureel
subsidies
Totaalpakket noodopvang
Totaalpakket verslavingszorg
vervoer
Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligerswerk
Welzijn voor ouderen
WMO begeleiding
Overig Wmo
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