
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen 

  Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening) 

  Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp 

 
   

 
 

 

Onderwerp  :  Jongerenwerk (Ambulant Jongerenwerk en Join Us)  

 

Betreft   :  FCL 66103001 / ECL 43806 

 

Investeringsbedrag         N.v.t. 

Afschrijvingstermijn  N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving)     

Kapitaallasten (rente 0,9%)     

Overige) exploitatielasten 
     45 

     22 

45 

22 

45 

22 

45 

22 

Dekking: 

bijdrage reserve  

(dekking kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

    

Te dekken 67 67 67 67 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Algemene toelichting 

 
Als gemeente Maashorst streven we naar een sterke 
sociale basis waarmee inwoners in hun kracht staan en in 
hun directe omgeving laagdrempelig ondersteuning krijgen 
indien nodig.  
 
We zorgen dat hulpvragen zoveel mogelijk in de wijk 
worden opgelost in een vroeg stadium, zodat zwaardere 
zorg wordt voorkomen of beperkt. Vroegsignalering en 
preventie zijn hierin belangrijke thema’s.  
 
Ook voor jongeren en hun ouders/verzorgers geldt dat wij 
(hulp)vragen uit het leven van alledag, laagdrempelig en 
dichtbij willen aanbieden, zonder dat er een beschikking 
nodig is.  
 
Jongerenwerk biedt daarin een laagdrempelige basis-
voorziening met een preventieve functie. Jongerenwerkers 
leggen contact met jongeren in hun leefwereld, bieden 
ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig onder-
steuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische 
hulp nodig blijkt.  
 
Hierbij werkt het jongerenwerk samen met de 

ouders/verzorgers, werk, onderwijs, veiligheid en 
hulpverlening en de buurt. We willen jongerenwerk 
realiseren in alle kernen van de gemeente Maashorst.   
 
Specifieke aandacht binnen het jongerenwerk heeft de 
groep eenzame jongeren. Deze jongeren vormen een 
complexe doelgroep met een hoog risico op depressie, 
verslaving en andere ernstige gevolgen.  
 
Door de inzet van jongerenwerkers in combinatie met het 
programma Join Us groeien jongeren in hun sociale 
zelfredzaamheid. In groepsverband wordt er gewerkt aan 
het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, verbeteren van 
sociale vaardigheden, het invullen van vrije tijd en het 
opbouwen en onderhouden van een eigen passend 
netwerk.  
 
Door eenzaamheid bij jongeren vroegtijdig aan te pakken, 
worden gevolgen, en de daaruit voortvloeiende hoge 
zorgkosten, beperkt.  
 
(Ambulant Jongerenwerk € 45K / Join Us € 22K) 
 

 

 

 


