
Paragraaf 3.3 Jongerenwerk 

 

Artikel 3:8  Begripsbepaling 

In aanvulling op het begrippenkader zoals vastgelegd in de verordening wordt voor de toepassing van 

deze paragraaf verstaan onder: 

a. afstemming/coördinatie : het bevorderen van intersectoraal beleid door het reali-

seren van samenwerking tussen overheden, (zelf)organi-

saties en specifieke categorieën en/of groepen; 

b. begeleiding : het begeleiden en ondersteunen van cliënten gericht op 

behoud dan wel herstel van sociale vaardigheden; 

c. belangenbehartiging/activering : het bevorderen van actieve lichamelijke en geestelijke 

participatie al dan niet in collectief verband bij ontwikke-

lingen in en vormgeving van de samenleving in het alge-

meen en de eigen leef-, woon- en werksituatie in het 

bijzonder; 

d. cultuur/creativiteit : het bevorderen van deelneming van individuen en/of 

groepen aan cultuuruitingen, gericht op creatieve ont-

plooiing, niet-professionele kunstbeoefening en/of kunst-

beleving; 

e. dienstverlening/voorlichting : het bevorderen van zelfredzaamheid door het geven van 

informatie of advies, het verlenen van concrete diensten 

en/of het doorverwijzen bij vragen of problemen van per-

soonlijke of maatschappelijke aard; 

f. huiskamerproject : geïndiceerde naschoolse activiteiten en sociaal-culturele 

activiteiten gericht op kinderen uit groep 7 en 8 van het 

basisonderwijs en het eerste jaar van het voortgezet 

onderwijs; 

g. jongerencentrum : een laagdrempelige algemeen toegankelijke 

accommodatie bedoeld voor de uitvoering van sociaal-

cultureel werk ten behoeve van jeugdigen in de leeftijd tot 

en met 23 jaar woonachtig in de gemeente Groningen; 

h. kinderactiviteiten : activiteiten ter uitvoering van de in artikel 2 eerste lid 

genoemde functies, die gericht zijn op kinderen in de 

leeftijd van 0 tot en met 12 jaar; 

i. ontmoeting/recreatie : het bevorderen van contacten tussen individuen en/of 

groepen gericht op ontspanning, gezelligheid en/of ken-

nismaking met door anderen gehanteerde normen en 

waarden; 

j. opvang : het besteden van aandacht aan individuen en/of groepen 

behorend tot bijzondere categorieën gericht op aanvul-

lingen van gesignaleerde (maatschappelijke) tekorten niet 

zijnde voorschoolse opvang, tussen de middag opvang, 

peuterspeelzaalwerk of opvang zoals bedoelt in de Wet 

Kinderopvang; 

k. preventie : activiteiten gericht op het voorkomen van hulpvragen; 

l. signalering : het op basis van cliëntgerichte hulpverlening signaleren 

van ontwikkelingen in hulpvragen en bij (groepen) 

cliënten ten behoeve van interne en externe beleidsont-

wikkeling; 

m. sociaal-culturele activiteiten : activiteiten die gericht zijn op:  

1. de versterking van de sociale structuur in een wijk of 

buurt;  

2. het voorkomen van vereenzaming, sociaal isolement 

en onmaatschappelijk gedrag; 

3. het bevorderen van maatschappelijke participatie en 



4. de bevordering van samenwerking tussen 

(zelf)organisaties en/of groepen en overheden; 

n. tieneropvangprojecten : naschoolse activiteiten en sociaal-culturele activiteiten 

gericht op kinderen van het eerste en het tweede jaar van 

het voortgezet onderwijs; 

o. vervolgaanvraag : een aanvraag voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde 

activiteiten waarvoor het college ook in de 2 direct 

voorafgaande kalenderjaren subsidie heeft verleend; 

p. vorming/educatie : het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van 

individuen en/of groepen ter wille van een verbetering van 

het persoonlijk en algemeen maatschappelijk  

functioneren. 

 
 


