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Inleiding 
 

Lewenborg XL 
Dit is het integraal pedagogisch wijkplan Lewenborg XL 2023 – 2026, waarin de gezamenlijke 

activiteiten en personele inzet voor de jeugd in de wijk Lewenborg en omgeving zijn opgenomen.    

Dit plan laat zien dat de wijk Lewenborg bestaat uit bevlogen professionals die zich bezig houden 

met de jeugd. Professionals die naast het invullen van de reguliere taken binnen de eigen 

organisaties de verantwoordelijkheid voelen voor de wijk waarin ze werken en de handen ineen 

slaan om te komen tot een gezamenlijke visie over het kansrijk, vreedzaam en gezond opgroeien van 

kinderen en jongeren in Lewenborg XL.                                                                                                 

Samenwerken met ouders, collega’s binnen de eigen organisatie en samenwerking tussen 

organisaties en andere betrokkenen uit de wijk vraagt om inhoudelijke vakkennis, maar ook om 

kennis vanuit het referentiekader van andere disciplines en de samenwerking met hen en ouders. 

Verschillende praktische belemmeringen (op verschillende locaties zitten, elkaar niet kennen, 

verschillende eisen vanuit verschillende organisaties die aan uitvoering worden gesteld) en 

inhoudelijke verschillen (verschillende (organisatie) culturen), verschillende belangen en 

verantwoordingscriteria) maken een effectieve samenwerking niet eenvoudig. Sinds 2018 is er een 

stuurgroep in de wijk: stuurgroep Lewenborg XL. De stuurgroepleden vertegenwoordigen 

verschillende kernpartners rondom jeugd in de wijk en hebben een richtinggevende taak. Naast de 

stuurgroep is er een regiegroep. Aan dit kleine comité nemen enkele leden van de stuurgroep deel 

waarbij stuurgroep bijeenkomsten en overige beleidstaken worden voorbereid en besproken. 

Hoewel een integrale wijkgerichte aanpak landelijk steeds meer aandacht krijgt, heeft Lewenborg XL 

zich binnen de gemeente Groningen als voorloper weten te manifesteren. De cultuurverandering 

waarbij wordt samengewerkt onder professionals had een lange adem nodig, maar heeft gezorgd 

voor een stevige basis. Professionals binnen de wijk zijn aan het samenwerken in plaats van 

concurreren, doordat de organisaties achter het gemeenschappelijke denken staan. Binnen deze 

manier van werken wordt grote waarde gehecht aan de stem en inbreng van professionals, 

bewoners, ouders, jongeren en kinderen.  

Uit de ‘Monitor integraal pedagogisch wijkplan Lewenborg XL 2020-2021’ blijkt dat binnen de wijk de 

neuzen al behoorlijk dezelfde kant op stonden. Het lijkt alsof er gewerkt wordt in cycli van tien jaar. 

Dit begon met de Vensterschool en Vensterwijk in 1999, waar nadrukkelijk plek was voor onderwijs, 

opvang en zorg maar ook voor gemeentelijke taken, die samenwerking tot stand moest brengen. Het 

uitgangspunt vanuit Lewenborg is van alle tijden. In 2010 keert dit terug in ‘Wijkperspectief 2020’ en 

nu als Wijkvernieuwing: ‘Lewenborg Leeft!’, waarbij de plannen tot 2030 gaan. 

Dit wijkplan is onderdeel van het wijkvernieuwingsplan ‘Lewenborg Leeft!’. Om de kloof tussen 

wijken met draagkracht en kwetsbare wijken te verkleinen is in Groningen gestart met 

wijkvernieuwing in meerdere kwetsbare Groninger wijken, waaronder Lewenborg. Dankzij middelen 

uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) moet deze tijdelijke impuls zorgen voor een heldere 

visie, ambities en doelen en zorgen dat projecten en initiatieven van de grond komen en worden 

geborgd. Er zijn binnen het wijkvernieuwingsplan een aantal projecten opgesteld die zijn bedoeld als 

een aanvulling op de bestaande activiteiten. Daarnaast zorgen ze tegelijkertijd voor verbinding met 

bestaande activiteiten of tussen de projecten onderling. Het doel van de wijkvernieuwing is de 

samenhang en verbinding in de wijk versterken om de sociale draagkracht te vergroten.  
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Het wijkvernieuwingsplan ‘Lewenborg Leeft!’ is een overkoepelend plan voor de hele wijk. Hierin is 

onderscheid gemaakt in vijf thema’s, namelijk: 1) Iedereen doet mee, 2) Opvoeden en opgroeien, 3) 

Samen tegen armoede, 4) Fijne, groene en duurzame wijk en 5) Oud worden in de wijk.                                                                                                                                                                  

Hoewel de vijf thema’s allemaal met elkaar in verbinding staan zijn met name de eerste drie thema’s 

het meest relevant voor de doelgroep van dit integraal pedagogisch wijkplan, namelijk de jeugd van  

-9 maanden tot 18 jaar. In tabel 1 is de verdeling per leeftijdscategorie van de kinderen en jongeren 

in de wijk weergegeven. Een volledig overzicht van wijkkenmerken is te vinden in het 

wijkvernieuwinsgplan Lewenborg Leeft!. 

 

Tabel 1: verdeling jeugd in Lewenborg per leeftijdscategorie 

 

 
                     

Bron: Basismonitor Wijkkompas, gemeente Groningen 2020 

 

Naast de verbinding met het wijkvernieuwingsplan valt het integraal pedagogisch wijkplan binnen de 

kaders van het ‘preventief integraal jeugdbeleid Positief Opgroeien gemeente Groningen’. Het 

Positief Opgroeien programma is een integraal onderdeel binnen het wijkvernieuwingsproces en 

wordt actief gestimuleerd in de wijkvernieuwingswijken, waaronder Lewenborg. Positief Opgroeien 

richt zich op het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen waarbij hun stem gehoord wordt 

en ze actief kunnen participeren in de samenleving. Het preventief werken is een belangrijk 

uitgangspunt en verschillende initiatieven die hierop gericht zijn in de wijk worden binnen dit 

programma gesubsidieerd. Daarnaast beschikt de wijk over een extra jaarlijks budget dat ingezet 

wordt om de jeugd gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien. Dit budget wordt ingezet door 

middel van een integraal pedagogisch wijkplan, waarin een integraal samenhangend aanbod 

zichtbaar is. In dit plan vindt u de uitwerking voor het integraal pedagogisch wijkplan Lewenborg XL 

2023-2026. 

 

Totstandkoming integraal pedagogisch wijkplan 
 

Waarom een integraal pedagogisch wijkplan? 
In Lewenborg zijn verschillende instanties en voorzieningen die direct te maken hebben met de 

ontwikkeling van jeugd (onderwijs, opvang, preventie, zorg en ondersteuning). Deze organisaties 

werken met dezelfde ouders en kinderen en beogen allemaal hetzelfde doel, namelijk dat alle 

kinderen kansrijk, gezond en vreedzaam opgroeien. 

Opdat kinderen ongeacht hun sociaaleconomische of 

etnische achtergrond, voldoende kansen krijgen om hun 

talenten te ontwikkelen en naar eigen vermogen deel 

kunnen nemen aan een duurzame samenleving.  

De kernpartners onderwijs, opvang, 

jeugdgezondheidszorg, WIJ-Groningen, JOGG-regisseurs 

en andere partners werken in de wijk steeds nauwer 

Leeftijd Percentage 

0 t/m 3 jarigen 5 

4 t/m 12 jarigen 11,3 

13 t/m 17 jarigen 6 
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samen om de gezondheid en de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Naast 

specifieke eigen organisatie-activiteiten en beleid is het belangrijk binnen de wijk te werken aan een 

samenhangend aanbod  waarbij twee aspecten belangrijk zijn: 

1) Perspectief van het kind/gezin: een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle 

leefgebieden en alle vraagstukken rond gezinnen. 

2) Perspectief vanuit organisaties: professionals werken met elkaar samen en stemmen 

processen, werkwijze en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor gezinnen 

en de wijk te komen. 

De kernpartners in Lewenborg willen een samenhangende aanpak met een structureel karakter dat 

gericht is op de lange termijn. De kernpartners hebben daarom een gemeenschappelijke visie op 

opgroeien geformuleerd en gewerkt aan een integraal pedagogisch wijkplan - op maat – dat richting 

geeft voor de toekomst. Hierbij wordt de stem van ouders, kinderen en jongeren meegenomen in de 

concrete invulling van de speerpunten.  

 

Ontwikkeling van het wijkplan  
Als input voor het wijkplan is gebruik gemaakt van verschillende documenten. Startpunt is het 

integraal pedagogisch wijkplan Lewenborg XL 2019-2022. De opzet met doelen, activiteiten 

(speerpunten) en resultaten is voor het huidige plan gehandhaafd. Voor de nieuwe periode zijn 

doelstellingen en pijlers bepaald op basis van 1) het wijkvernieuwingsplan Lewenborg Leeft! en 2) 

pijlers en doelen uit het jeugdbeleid Positief Opgroeien (bijlage 4). De pijlers ‘Stem’ en ‘Veilig’ van 

Positief Opgroeien zijn in het wijkplan samengevoegd tot ‘Vreedzaam’ omdat Vreedzaam geldt als 

duidelijk overkoepelend gedachtengoed voor de hele wijk en veiligheid en de stem van de jeugd en 

inwoners hierin terug komt. In het huidige wijkplan zijn de drie pijlers leidend: 1) Kansrijke wijk, 2) 

Vreedzame wijk en 3) Gezonde wijk. In twee brede werksessies is samen met professionals uit 

verschillende organisaties nader invulling gegeven aan de doelstellingen voor Lewenborg, de 

speerpunten en activiteiten die organisaties in gezamenlijkheid willen gaan uitvoeren en de wijze 

waarop zij dat gaan organiseren. Tijdens beide werksessies waren ongeveer dertig professionals 

aanwezig, afkomstig uit de eerste en tweede schil. Uit de twee sessies kwam naar voren dat de focus 

in het wijkplan 2023 – 2026  moet liggen op het borgen van de goede dingen die al gebeuren en het 

faciliteren van personele inzet.   
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Het voorliggende wijkplan is in de stuurgroep Lewenborg XL besproken en vastgesteld.                       

Binnen dit wijkplan zijn een drietal grote projecten die vallen onder het thema ‘Opvoeden en 

opgroeien’ niet mee begroot omdat dit al lopende en apart begrote projecten (uit NPG middelen) 

zijn binnen de wijkvernieuwing. Het gaat om 1.) Kansrijke start, 2.) Verlengde Schooldag (VSD) en   

3.) de doorontwikkeling van de campus Kluiverboom. In het plan wordt wel de verbinding gelegd 

met deze voor kinderen en gezinnen belangrijke projecten in de wijk.                                                                                                                                                                                  

Naast het budget voor de uitvoering van het integraal pedagogisch wijkplan zijn er binnen dit thema 

nog twee apart geoormerkte budgetten opgenomen die afkomstig zijn uit het wijkvernieuwingsplan. 

Het gaat om budget voor een kartrekker preventief armoedebeleid met als belangrijke taak het 

opzetten van activiteiten rondom financiële educatie en om budget voor een kartrekker Vreedzaam 

met als hoofdtaak het zorgen voor de doorontwikkeling van Vreedzame School naar Vreedzame 

Wijk. Voor deze twee apart geoormerkte budgetten geldt dat Lewenborg XL verantwoordelijk is voor 

de invulling ervan.  
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Verbetercyclus en monitoring 
Om de kwaliteit van de uitvoering van het integraal pedagogisch wijkplan te borgen en te kunnen 

monitoren wordt gewerkt vanuit een verbetercyclus (PDCA, zie figuur 1). Het wijkplan is opgesteld in 

de werksessies door gezamenlijk de vragen voor de wijk te bepalen en te analyseren. De 

gezamenlijke activiteiten die op basis daarvan zijn geformuleerd (plan) worden in de jaren daarna 

uitgevoerd (do). In een jaarlijkse cyclus wordt gecheckt of de resultaten van die activiteiten leiden 

tot het bereiken van de gestelde doelen (check), waarna eventuele aanpassingen en verbeteringen 

worden doorgevoerd (act) en de cyclus opnieuw begint.                                                                                   

Het doorlopen van deze verbetercyclus vindt op verschillende niveaus en momenten plaats. In 

eerste instantie heeft de stuurgroep een belangrijke rol in het richting geven van het plan en het 

wegnemen van onduidelijkheden op functioneel niveau. Daarnaast zorgen de kartrekkers met de 

werkgroepleden voor heldere afspraken, doelstellingen en beoogde resultaten en wordt de 

voortgang van de activiteiten regelmatig besproken en gemonitord met en door de wijkcoördinator. 

Naast deze verschillende momenten waarop wordt gekeken wat de opbrengst van de plannen is, of 

ze haalbaar zijn en op een juiste manier worden uitgevoerd, heeft het lectoraat Jeugd, Educatie en 

Samenleving van de Hanzehogeschool een rol in de jaarlijkse monitoring van het wijkplan.                      

De dataverzameling van deze monitor start aan het begin van het schooljaar. Dit gebeurt door het 

uitzetten van vragenlijsten, het voeren van gesprekken en diepte-interviews en het inzetten van 

passende werkvormen bij kinderen en jongeren. In deze monitor worden de verschillende 

belanghebbenden bevraagd en wordt gekeken naar de uitvoering van de activiteiten en naar het 

niveau van samenwerking. Voor het eind van het kalenderjaar wordt de monitor opgeleverd waarna 

betrokken partijen het plan voor het komende jaar bij kunnen stellen, indien nodig. Het monitoren 

van het proces en het inzoomen op de samenwerking op verschillende niveaus helpt om de integrale 

wijkgerichte manier van werken te verbeteren en te kunnen borgen. De monitor integraal 

pedagogisch wijkplan Lewenborg XL vormt ook de verantwoording naar de gemeente.  

 

              Figuur 1: implementatiewijzer NJI 
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Het wijkplan in de praktijk 
Er is vanuit het wijkplan 2019-2022 al een stevige basis gelegd in het creëren van een gezamenlijk 

gedachtengoed en de diverse activiteiten die worden georganiseerd in de wijk. Het is van belang om 

te zorgen dat deze activiteiten ook echt bij de kinderen en jongeren terechtkomen en dat er voor de 

professionals tijd is om tot uitvoering van het plan te komen en de lijnen kort te houden. Uit 

voorgaande monitoren van het wijkplan blijkt dat het faciliteren van professionals essentieel is om 

de uitvoering van het plan te laten slagen en dat het helpend is om hiervoor personen te benoemen 

met een heldere functieomschrijving.                                                                                                                

In dit plan zal er daarom worden ingezet op een nieuwe structuur en functionarissen: binnen de 

pijlers wordt gewerkt met werkgroepen en een kartrekker per werkgroep. In samenwerking met 

professionals wordt er invulling gegeven aan de werkgroepen. Deze manier van bottom-up werken 

vergt affiniteit en ervaring met de thema’s binnen de pijler en het in staat zijn om op te halen wat 

nodig is voor de jeugd.  

Binnen dit wijkplan ligt de focus op het thema ‘gezonde wijk’, waaronder zowel de fysieke als de 
mentale gezondheid worden verstaan. Dit thema is onderbelicht gebleven in de vorige planperiode, 
onder andere door het ontbreken van voldoende budget en menskracht. 
De komende vier jaren wil de wijk dit versterken door het stevig faciliteren van een kartrekker en 
budget voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten (voorlichting, lesprogramma’s, 
ouderavonden). 

De werkgroep ‘Vreedzaam’ binnen dit integraal pedagogisch wijkplan wordt voortgezet om de 

uitvoering van de Vreedzame schoolprogramma’s te borgen. Activiteiten die hieronder vallen zijn de 

kinderraad en leerlingmediatoren, Vreedzaam tijdens de overblijf, de BSO en de VSD.                               

De doorontwikkeling van Vreedzame School naar Vreedzame Wijk wordt begroot uit het apart 

geoormerkte budget uit het wijkvernieuwingsplan waarbij de focus ligt op het trainen van de 2e en 

3e schil in de wijk, de zichtbaarheid van Vreedzaam in de wijk en het meenemen van ouders en 

bewoners in het gedachtengoed. Binnen de pijler ‘Vreedzame wijk’ valt ook de extra inzet van 

jongerenwerkers (WIJ). Deze extra inzet wordt in 2023 nog één jaar gefinancierd uit gebiedsteam 

middelen.  

Vanwege de drie grote lopende projecten binnen de pijler ‘Kansrijke wijk’ met eigen begrotingspost 

en een zelfstandige projectleider, is ervoor gekozen om hier geen aparte werkgroep aan te 

verbinden. Hoewel Lewenborg XL niet verantwoordelijk is voor de voortgang en invulling van deze 

projecten, zijn er wel veel raakvlakken en verbindingen met de activiteiten binnen het wijkplan. Deze 

zijn opgenomen als aandachtspunten in de bijlagen.                                                                                        

Daarnaast valt ook de kartrekker preventief armoedebeleid onder de pijler Kansrijke wijk. Deze 

functionaris wordt als kartrekker verantwoordelijk voor de activiteiten binnen preventief 

armoedebeleid en financiële educatie. Ook deze post wordt begroot uit een apart geoormerkt 

budget uit het wijkvernieuwingsplan. In figuur 2 is een overzicht gemaakt van de verschillende 

plannen, thema’s, functionarissen en activiteiten en hoe deze zich tot elkaar verhouden.                                                                                                                                                                                      

Op dit moment is de verdeling van het totaal aan middelen voor de brugfunctionaris binnen de 

scholen in Lewenborg niet evenredig verdeeld over alle (basis)scholen. Mede vanwege de huidige 

ontwikkelingen binnen de samenleving zou een brugfunctionaris op elke school gewenst zijn en kan 

er dan pas sprake zijn van een integrale aanpak en het laagdrempelig bereiken van alle kinderen en 

ouders. Er is gekozen om binnen het budget van het pedagogisch wijkplan te komen tot de 

mogelijkheid om ook op de Oosterhoogebrugschool, de Vuurtoren en de Kimkiel te komen tot een 

(minimale) aanstelling van een brugfunctionaris. Dit budget is voor één jaar weggezet om het 
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mogelijk te maken om binnen de schoolbesturen en met de gemeente het gesprek te voeren over de 

(her)verdeling van het totaal aan middelen dat hiervoor bestemd is.  

De stem van jeugdigen en ouders/bewoners is meegenomen in de ontwikkeling van het 

wijkvernieuwingsplan ‘Lewenborg Leeft!’, echter is deze input zeer beperkt (400 inwoners) vanwege 

de coronapandemie en de beschikbare tijd. De verkregen input van inwoners ging veel over de 

fysieke leefomgeving. In dit wijkplan waar het specifiek gaat om de jeugd is de stem van kinderen, 

jongeren, ouders en bewoners een belangrijk onderdeel. Om draagvlak te creëren voor het plan en 

de goede dingen te doen moeten de belanghebbenden hierover mee kunnen denken. De kartrekkers 

krijgen de opdracht om in samenspraak met deze partijen te komen tot invulling van het 

activiteitenplan op basis van de algemene doelstellingen en uitgangspunten van het 

wijkvernieuwingsplan én de gekozen prioritering vanuit de beide werksessies. De kartrekkers en 

werkgroepen zullen een passende manier zoeken om deze input op te halen. 

Het budget per pijler is als volgt onderverdeeld: 
1. kartrekker                                                                                                                                                             

2. activiteitengeld 

 
In onderstaand overzicht zijn de verschillende functies met taakomschrijvingen opgenomen die van 
betekenis zijn voor dit integraal pedagogisch wijkplan. 

 

Functie Taak omschrijving 

Voorzitter Stuurgroep Lewenborg XL - Het uitvoeren van 
beleidsvoorbereidende taken 

- Het voorbereiden en voorzitten van 
de stuurgroep vergaderingen 

- Verbinding leggen en afstemmen 
met de gemeente 

Stuurgroep lid - Regievoering op de uitvoering van 
het wijkplan 

- Richting geven aan het wijkplan  
- Vertegenwoordiger organisatie en 

zorgen dat andere betrokkenen 
binnen de eigen organisatie waar 
nodig, op de hoogte zijn van de 
ontwikkelingen binnen Lewenborg 
XL 

- Commitment en gedeelde 
verantwoordelijkheid uitdragen 
voor wat er in de wijk gebeurt. Er 
wordt verwacht dat de 
stuurgroepleden elke 
stuurgroepvergadering bijwonen 

Regiegroep lid - Het uitvoeren van 
beleidsvoorbereidende taken 

Wijkcoördinator Lewenborg XL - Het vormen van de schakel tussen 
de stuurgroep/regiegroep (beleid) 
enerzijds en diverse kartrekkers en 
projectleiders anderzijds die 
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verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de activiteiten 

- Het versterken van het wijknetwerk 
door contacten met relevante 
organisaties te onderhouden 

- De voortgang van activiteiten 
bewaken d.m.v. een aanjaagfunctie 
en monitoren 

- Voortgang van de werkgroepen en 
projecten rapporteren en 
agenderen en het verzorgen van 
een nieuwsbrief rondom de 
stuurgroepvergaderingen voor alle 
betrokkenen  

Kartrekker werkgroep - Verantwoordelijk voor het opzetten 
en uitvoeren van diverse 
activiteiten met betrekking tot de 
thema’s binnen de pijler 

- Het onderhouden van contacten 
met relevante organisaties en 
overige partners 

- Het vervullen van een 
aanjaagfunctie binnen de 
werkgroep 

- Verbinding leggen tussen de 
verschillende partners die te maken 
hebben met dezelfde thema’s  

- Het voeren van 
afstemmingsoverleggen met de 
wijkcoördinator Lewenborg XL 

Werkgroep lid - Invulling geven aan de activiteiten 
binnen een thema en dit in 
gezamenlijkheid organiseren 

- Verbinding leggen tussen de 
verschillende partners die te maken 
hebben met dezelfde thema’s 

Kartrekker Vreedzame Wijk - Verantwoordelijk voor het opzetten 
en uitvoeren van de diverse 
activiteiten met betrekking tot de 
doorontwikkeling van de 
Vreedzame Wijk 

- Het onderhouden van contacten 
met relevante organisaties en 
overige partners 

- Zorgen voor verbinding tussen de 
verschillende organisaties en 
partners die te maken krijgen met 
activiteiten rondom de Vreedzame 
Wijk of hieraan een eigen bijdrage 
kunnen leveren 
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- Het voeren van regelmatig 
afstemmingsoverleg met de 
wijkcoördinator Lewenborg XL 
en op verzoek van de stuurgroep  
de voortgang van de 
werkzaamheden presenteren 

Kartrekker preventief armoedebeleid - Komen tot een samenhangend beleid/ 
aanpak op het gebied van preventief 
armoedebeleid 

- Komen tot ondersteuning van en 
samenwerking tussen de 
(school)brugfunctionarissen 

- Speciale aandacht hebben voor de 
‘blinde vlekken’ – voorschools, scholen 
zonder BF, delen VO 

- Ontwikkelen van en komen tot uitvoer 
van meer financiële educatie / 
voorlichting bij alle betrokken partners 

 

 
Met de nieuwe structuur en de focus op de pijlers ‘Gezonde wijk’ en ‘Vreedzame wijk’ ligt er een 

helder kader voor het wijkplan 2023-2026. De kartrekkers en werkgroepen worden vanaf 1 januari 

2023 gefaciliteerd om aan de slag te gaan met de concrete doelstellingen, waarna ze het eerste 

kwartaal de opdracht hebben om dit uit te werken in een concreet plan. De stem van kinderen, 

jongeren, en ouders wordt hierin meegenomen.  

In de monitor 2020-2021 gaven stuurgroep- en werkgroepleden aan dat om te kunnen blijven 

geloven in het wijkgericht integraal werken en de weerbarstige praktijk niet te laten ontmoedigen, 

het nodig is om te blijven verbinden met de praktijk en hierin ook de stem van kinderen en jongeren 

laten horen. Het hebben van de drive om kansenongelijkheid tegen te willen gaan en vanuit 

intrinsieke motivatie vol te kunnen houden. Het gedeelde gedachtengoed over wijkgericht werken 

komt bij alle betrokkenen duidelijk naar voren en iedereen is het er unaniem over eens dat dit 

voortgezet moet worden. Nu het integraal pedagogisch wijkplan een onderdeel is van de 

wijkvernieuwing en het Positief Opgroeien jeugdbeleid, kan het plan van start. 
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Figuur 2: overzicht plannen, functionarissen en activiteiten Lewenborg (XL) 
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Uitwerking pedagogisch integraal wijkplan Lewenborg XL 
 

Pijler Speerpunten Werkgroep Begrotingspost Professio-

nals 

(fte’s) 

Begroting 
bemensing 

Begroting 
activiteiten
geld 

Begroting 
(subtotaal) 

Invulling  
activiteitengeld 

Algemeen Facilitering 
Lewenborg 
XL 

Nee Regulier budget 
Integraal 
Pedagogisch 
Wijkplan 

Voorzitter  
Stuurgroep  
(0,1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkcoör-
dinator 
(0,2) 

Voor 2023 
geen 
vergoeding, 
hierdoor is 
extra inzet 
van twee  
Brugfunctio
narissen 
mogelijk. 
 
Na 2023 
wordt dit 
€ 7.500,- 
 
 
€15.000,-* 

n.v.t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.v.t. 

Voor 2023 
€ 15.000,- 
 
 
Na 2023 
€ 22.500,- 

 

Vreedzaam Voortzetting 

werkgroep 

Vreedzame 

scholen 

(scholen en 

kinder-

opvang) 

Ja Regulier budget 
Integraal 
Pedagogisch 
Wijkplan 

Kartrekker 
Vreedzaam 
(externe 
offerte) 

 

€5.000,-* €12.500,-* €17.500,-* • Leerlingenraad/ kinderraad 

• Borgen van trainingen scholen, 
kinderopvang, overblijf, b.s.o en VSD  

• Opfris trainingen en trainingen nieuwe 
medewerkers 

• Coachen kartrekker Vreedzame Wijk 
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Gezond Gezonde 

Wijk 

Voeding 
Bewegen 
Mentale 
gezondheid 
 

Ja Regulier budget 
Integraal 
Pedagogisch 
Wijkplan 

Kartrekker 

(0,2) 

€15.000,-* €12.500,-* €27.500,-* Inzetten op twee speerpunten: 
1. Fysieke gezondheid 
2. Mentale gezondheid 

• Inzet op activiteiten binnen de aanpak 
Gezonde School en Gezonde 
Kinderopvang 
- Moestuinen 
- Natuurtuinen 
- Watertappunten/waterbidons 

• Inzet op ouderbetrokkenheid en 
vergroten van kennis en inzicht van 
ouders op de volgende thema’s: 
- Gezonde voeding 
- Gamen 
- Social Media gebruik 
- Slaap 
- Depressies/ burn-out 

Kansrijk Brugfuncti-
onaris 
per school 

Ja, 
door 
samen te 
werken 
met de 
kartrekker 
preventief  
armoede 
beleid 

Regulier budget 
Integraal 
Pedagogisch 
Wijkplan 

OHB 0,1 
VT    0,1 
KK    0,1 

€15.000,-* 
 
€7.500,-** 
 

n.v.t. €15.000,-* • Opzetten taak BF op school 

• Uitvoeren taak BF op school 

• Deelname aan wijk- en gemeentelijk 
netwerkoverleg 
 

Totaal       €75.000,-  

 

* Normbedrag 0,1 fte is 7.500 euro  

** Deze normvergoeding t.b.v. de school-brugfunctionaris op de Kimkiel wordt gecompenseerd door vermindering activiteitengeld kartrekker preventief armoedebeleid 

 

 

 



15 
 

 

Uitwerking twee geoormerkte budgetten 
 

Kartrekker preventief armoedebeleid 
 

Pijler Speerpunt Werkgroep Begrotingspost Professio-

nals 

(fte’s) 

Begroting 
Bemensing 

Begroting 
Activiteit
engeld 

Begroting 
(subtotaal) 

Invulling activiteitengeld 

Kansrijk preventief 

armoedebel

eid 

 

Nee Geoormerkt 
budget 
Kartrekker 
preventief 
armoedebeleid 
en financiële 
educatie 
 
 

Kartrekker 
preventief 
armoede-
beleid 
(0,2) 

€15.000,-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€27.500,- €50.000,- • Korte lijnen met projectleiders van 
projecten ‘Kansrijke start’, 
‘Verlengde Schooldag (VSD) en ‘de 
Campus’.  

• Activiteiten op het gebied van 
financiële educatie/preventief 
armoedebeleid ontwikkelen en 
uitvoeren 

• Materialen 

• Trainingen 

• Voorlichtingen 
 

Totaal       €42.500,-***  

 

 

*** Door vermindering activiteitengeld kartrekker preventief armoedebeleid met € 7.500,- voor de school-brugfunctionaris Kimkiel       
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Kartrekker Vreedzame Wijk 
 

 

Pijler Speerpunt Werkgroep Begrotingspost Professio-

nals       

(fte’s) 

Begroting 
bemensing 

Begroting 
activiteiten
geld 

Begroting 
(subtotaal) 

Invulling activiteitengeld 

Vreedzaam Dooront-
wikkeling 
van 
Vreedzame 
School naar 
Vreedzame 
Wijk 

Nee Geoormerkt 
budget dooront-
wikkeling  
Vreedzame Wijk 
 
 

Kartrekker 
Vreedzame 
Wijk 
(0,2)  
 

€15.000,- €35.000,- €50.000,- • Trainen van de 
 overige 
 schillen in de wijk 

• Materialen voor de overige schillen 

• Vergroten 
 zichtbaarheid  
 en bekendheid 
 Vreedzaam o.a.  
 borden, banners  
 etc. 

Totaal       €50.000,-  

 

 

Afkortingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

BF = brugfunctionaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OHB = OBS Oosterhoogebrugschool                                                                                                                                                                                                                                                                                

VT = OBS De Vuurtoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KK = CSBO De Kimkiel 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Aandachtspunten voor kartrekkers en werkgroepen 
 

De Kansrijke Wijk 
Verbinding met lopende projecten 

• Verbinding met de VSD:  een campagne om ouders in beweging te krijgen voor de Verlengde 

schooldag. In de visie op ouderbetrokkenheid expliciete aandacht voor mankracht en betrokken 

vaders; 

• Zorg voor een doorgaande lijn naschoolse activiteiten po-vo door korte lijnen met de 

projectleiders van VSD en de Campus;                                                                                                 

• In 2023 komen tot overleg met zowel de gemeente als met de schoolbesturen over de inzet 

van  brugfunctionarissen op alle scholen die deelnemen aan het integraal pedagogisch 

wijkplan. 

De Vreedzame Wijk 
Speerpunten 

• Nagaan of er iets nodig is op het gebied van preventie criminaliteit. Dit is niet geprioriteerd 

maar wel aangegeven dat er meer aandacht zou moeten zijn voor preventie; 

• Betrokkenen geven aan dat het belangrijk is om in te zetten op extra inzet jongerenwerkers 

vanuit WIJ. 

De Gezonde Wijk 
Betrokken partners 

• Binnen de werkgroep ‘Gezonde Wijk’ moet veel aandacht zijn voor gedragsverandering en 
een gezonde leefomgeving waar de gezonde keuze de gemakkelijkste is; 

• JOGG heeft veel zicht op de verschillende potjes en mogelijkheden. Partners worden 
betrokken die zicht hebben op gezondheidsinterventies en de (financiële) mogelijkheden. 
Partners zijn o.a. de sociaal gebiedsontwikkelaar, verschillende coördinatoren van 
Lewenborg XL, BSlim, JOGG, WIJ, JGZ, scholen en kinder-opvang; 

• Bij partners inventariseren wat er al is op het gebied van mentale gezondheid en fysieke 

gezondheid en wat er nog nodig is om de (mentale) gezondheid van jeugd te bevorderen. 

Speerpunten 

• Nodig om binnen de speerpunten verschillende culturen mee te nemen en hier sensitief op 

zijn;  

• Inzetten op Sportieve en Gezonde School en Gezonde Opvang (SKSG doet dit al veel); 

• Mogelijke invulling: 

- Positieve Gezonde tool en ontmoetingsplekken voor jongeren 

• Onderwerpen die aandacht behoeven: 

- Gezonde voeding 

- Gamen 

- Social Media gebruik 

- Slaap 

- Depressies/burn-out  
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Bijlage 2: De stem van kinderen, jongeren en ouders 
 

De betrokken organisaties zijn het er unaniem over eens dat binnen dit 

integraal pedagogisch wijkplan de stem van kinderen, jongeren en ouders 

niet vergeten mag worden. Tijdens de brede werksessies is er door de betrokken professionals 

nagedacht over de manier waarop deze stemmen meegenomen kunnen worden in de invulling van 

de speerpunten.  

De stem van kinderen en jongeren 
Op scholen en kinderopvang                                                                                                                       

Activiteiten in forms afnemen in scholen waarbij kinderen een top 3 aangeven en samen kunnen 

aflezen (cirkeldiagram). Inleverbus op de scholen met top 3. Wensbomen of ideeënbox plaatsen in 

de scholen en kinderopvang. Door ze in het proces mee te nemen, écht luisteren wat kinderen 

zeggen, in de klas en op de kinderopvang met kinderen in gesprek. Ouderavonden inrichten door 

kinderen in gesprek te laten gaan met ouders/bewoners. 

In de wijk/jongeren                                                                                                                                       

Plakborden, Kinderparlement stemmen in de wijk, waar de kinderen zijn aansluiten, en hun vragen 

wat ze écht nodig hebben. Kinderen een stem te geven door ze activiteiten in de wijk mee te laten 

bedenken waarbij aandacht is voor ieders talent.                                                                                                         

Jongeren betrekken door middel van jongerensessies, tijdens activiteiten de onderwerpen 

aansnijden en in gesprek gaan, pizzasessies organiseren. 

Kinder-/leerlingenraad                                                                                                                                    

Plannen bespreken met de leerlingeraden, kinderraad (ook op BSO) (dus welk aanbod willen zij bij de 

VSD),  

Social media                                                                                                                                                   

Instagram, Snapchat, Tiktok, Online vragen wat ze willen (bijvoorbeeld in de klas bespreken en laten 

stemmen), online referendum, werken met een kahoot, enquete. 

 

De stem van ouders  
Middelen                                                                                                                                                                

Door in gesprek te gaan, afnemen van enquêtes, focusgroepen houden, stembriefjes op 

laagdrempelige locaties en er op af, de wijk in. Gebruik maken van huis aan huisbladen, de wijkkrant, 

Ideeënplakmuur, stembus/ideeënbox winkels. Daarnaast Social media: inzetten van facebook, 

Instagram en Tiktok 

School                                                                                                                                                                     

Via de MR van de school, (laagdrempelige) gesprekken voeren op het schoolplein, nieuwsbrief 

school inzetten. Al gemotiveerde ouders benaderen door de ouderraad en oudercommissie in te 

zetten, te agenderen op ouderavonden. 

Bestaande groepen                                                                                                                                            

Buurthuizen, Golvend Lewenborg, stembus DOK gebruiken, bewonersavond, wijkavonden, 

koffieochtenden, huiskamers en een klankbordgroep starten. Sportclubs, Sport en praatsessies, 

Consultatiebureau inzetten en een gemeentelijke burgerpeiling. Een plek waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten is belangrijk en zorgen voor vertaling/inzetten van tolken om iedereen te kunnen 

bereiken. 
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Bijlage 3: Nog te beleggen 
 

Tijdens de brede werksessie zijn verschillende ideeën genoemd binnen de pijlers ‘Kansrijke wijk’, 

‘Vreedzame wijk’ en ‘Gezonde wijk’ die bij kunnen dragen aan het kansrijk, gezond en veilig 

opgroeien van de jeugd. Sommige speerpunten zijn nog niet concreet gemaakt en moeten nog 

belegd worden. Andere speerpunten zijn in eerste instantie niet geprioriteerd waardoor ze niet 

binnen een werkgroep vallen. De Stuurgroep Lewenborg XL zou kunnen kijken naar mogelijkheden 

om deze activiteiten binnen een ander domein weg te zetten of te agenderen op een andere plek. 

 

Speerpunt Omschrijving Aandachtspunten Professionals 

Kansrijke Wijk    

Huiswerkbegeleiding De plannen rondom 
huiswerkbegeleiding gaan via de 
Stuurgroep. 

Er zijn meerdere variaties 
mogelijk (o.a. in scholen vanuit 
scholen of dit opnemen in de 
VSD, dan directeuren het 
platform VSD gebruiken).  
Inventariseren welke 
mogelijkheden er allemaal zijn, 
ook in andere wijken.  
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Bijlage 4: functieprofielen 
 

Lewenborg XL 

Wijkcoördinator Lewenborg XL      

 

Omvang: 0,2 fte   

Periode: 01-01-2023 tot 01-01-2024 

 

Taak 

• Je vormt de schakel tussen de Regiegroep en Stuurgroep (beleid) enerzijds en de diverse 
kartrekkers en projectleiders anderzijds die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
diverse activiteiten. 

• Je onderhoudt  contacten met relevante organisaties en partners en benut je eigen 
netwerk om het wijknetwerk te versterken. 

• Vanuit de doelstellingen van het pedagogische wijkplan bewaak en monitor je de voortgang 
van de activiteiten, signaleer je knelpunten en benoem je kansen en mogelijkheden. 

• Je coördineert een efficiënte organisatie, gericht op afstemming en samenwerking. 

• Je hebt een aanjaagfunctie, waarbij je deadlines durft te stellen aan kartrekkers. 

• Je organiseert en leidt de kartrekkersvergaderingen. 

• Je maakt deel uit van de Regiegroep, rapporteert daar over de voortgang van de diverse 
werkgroepen en projecten en agendeert te bespreken onderwerpen vanuit je rol als 
wijkcoördinator. 

• Je maakt deel uit van de Stuurgroep en rapporteert daar over de voortgang van je 
werkzaamheden en de voortgang van de diverse werkgroepen en projecten. 

• Je maakt deel uit van het projectleidersoverleg Wijkvernieuwing Lewenborg Leeft.  

• Je verzorgt rondom elke Stuurgroepvergadering een actuele Nieuwsbrief voor alle direct 
betrokkenen. 

 

Profiel  

• Je bent een inspirator en hebt goede ideeën om Lewenborg XL verder vorm te geven.  

• Je bent een goede organisator en beschikt over een helicopterview. 

• Je bent flexibel en een verbinder. 

• Je bent nieuwsgierig naar de verschillende partners en kan de verschillende stadia 
herkennen waarin zij zich bevinden t.o.v. Lewenborg XL.  

• Je kent het Wijkvernieuwingsplan Lewenborg Leeft en het Pedagogische Wijkplan 
Lewenborg XL en hebt affiniteit met de doelstellingen / werkwijze. 

• Je functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau 

• Je bent gericht op samenwerking, tegelijkertijd ben je duidelijk, stel je realistische ,  haalbare 
doelen, kun je goed organiseren en weet je mensen te motiveren en zo nodig (bij) te sturen. 

• Je hebt bij voorkeur een bestaand netwerk binnen de wijk. 
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Lewenborg XL 

Vacature Kartrekker preventief armoedebeleid / financiële 

educatie     

 

Omvang: 0,2 fte   

Periode: 01-01-2023 tot 01-01-2024 

 

Taak 

• Je bent als kartrekker verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van diverse 
activiteiten met betrekking tot het (preventieve) armoedebeleid en de financiële educatie 
(zowel voorschools, primair als voortgezet onderwijs). Je bewaakt de voortgang daarin, 
signaleert knelpunten en zoekt oplossingen, je benoemt kansen en mogelijkheden. 

• Je werkt samen met de (school)brugfunctionarissen en medewerkers binnen WIJ.  

• Je onderhoudt contacten met relevante organisaties en overige partners. Hierbij betrek je 
nadrukkelijk ook de ouders en kinderen zelf. 

• Je zorgt voor verbinding tussen de verschillende organisaties en partners die te maken 
krijgen met activiteiten rondom het (preventieve) armoedebeleid of hieraan een eigen 
bijdrage kunnen leveren. 

• Je voert regelmatig afstemmingsoverleg met de Wijkcoördinator Lewenborg XL. 

• Je neemt deel aan het werkoverleg met de overige kartrekkers (Vreedzaam, Gezonde Wijk, 
Kansrijke Start, Verlengde schooldag / Campus). 

• Je neemt deel aan het stedelijke overleg van de brugfunctionarissen. 

• Op verzoek van de stuurgroep presenteer je de voortgang van je werkzaamheden. 
 

Profiel  

• Je bent een inspirator en hebt goede ideeën om het (preventieve) armoedebeleid en de 
financiële educatie verder vorm te geven. Hierbij benoemt het Pedagogische wijkplan als 
belangrijkste speerpunten het versterken van de samenwerking tussen de 
brugfunctionarissen van de scholen en het benutten van de deskundigheid binnen WIJ en 
het vormgeven van een structureler aanbod op het gebied van financiële educatie (lessen, 
voorlichting, bewustwording). 

• Je bent flexibel en een verbinder. 

• Je beschikt over een helicopterview. 

• Je bent nieuwsgierig naar de verschillende partners en kan de verschillende stadia 
herkennen waarin zij zich bevinden t.o.v. het (preventieve) armoedebeleid. 

• Je kent het Wijkvernieuwingsplan Lewenborg Leeft en het Pedagogische Wijkplan 
Lewenborg XL en hebt affiniteit met de doelstellingen / werkwijze. 

• Je functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau. 

• Je bent gericht op samenwerking, tegelijkertijd ben je duidelijk, stel je realistische ,  haalbare 
doelen, kun je goed organiseren en weet je mensen te motiveren en zo nodig (bij) te sturen. 

• Je hebt bij voorkeur een bestaand netwerk binnen de wijk. 
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Lewenborg XL 

Kartrekker Vreedzame Wijk     

 

Omvang: 0,2 fte   

Periode: 01-01-2023 tot 01-01-2024 

 

Taak 

• Je bent als kartrekker verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de diverse 
activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling van de Vreedzame Wijk. Je bewaakt de 
voortgang daarin, signaleert knelpunten en zoekt oplossingen, je benoemt kansen en 
mogelijkheden. 

• Je onderhoudt contacten met relevante organisaties en overige partners. 

• Je zorgt voor verbinding tussen de verschillende organisaties en partners die te maken 
krijgen met activiteiten rondom de Vreedzame Wijk of hieraan een eigen bijdrage kunnen 
leveren. 

• Je voert regelmatig afstemmingsoverleg met de Wijkcoördinator Lewenborg XL. 

• Op verzoek van de stuurgroep presenteer je de voortgang van je werkzaamheden. 
 

Profiel  

• Je bent een inspirator en hebt goede ideeën om de Vreedzame Wijk verder vorm te geven.  

• Je bent flexibel en een verbinder. 

• Je beschikt over een helicopterview. 

• Je bent nieuwsgierig naar de verschillende partners en kan de verschillende stadia 
herkennen waarin zij zich bevinden t.o.v. de Vreedzame Wijk.  

• Je kent het Wijkvernieuwingsplan Lewenborg Leeft en het Pedagogische Wijkplan 
Lewenborg XL en hebt affiniteit met de doelstellingen / werkwijze. 

• Je functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau 

• Je bent gericht op samenwerking, tegelijkertijd ben je duidelijk, stel je realistische ,  haalbare 
doelen, kun je goed organiseren en weet je mensen te motiveren en zo nodig (bij) te sturen. 

• Je hebt bij voorkeur een bestaand netwerk binnen de wijk. 
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Lewenborg XL 

Kartrekker De Gezonde Wijk     

 

Omvang: 0,2 fte   

Periode: 01-01-2023 tot 01-01-2024 

 

Taak 

• Je bent als kartrekker verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van diverse 
activiteiten met betrekking tot de Gezonde Wijk. Je bewaakt de voortgang daarin, signaleert 
knelpunten en zoekt oplossingen, je benoemt kansen en mogelijkheden. 

• Je werkt samen met een (nog te vormen) werkgroep bestaande uit collega’s vanuit 
onderwijs, opvang en zorg (WIJ).  

• Je onderhoudt contacten met relevante organisaties en overige partners. Hierbij betrek je 
nadrukkelijk ook de ouders en kinderen zelf. 

• Je zorgt voor verbinding tussen de verschillende organisaties en partners die te maken 
krijgen met activiteiten rondom de Gezonde Wijk of hieraan een eigen bijdrage kunnen 
leveren. 

• Je voert regelmatig afstemmingsoverleg met de Wijkcoördinator Lewenborg XL. 

• Je neemt deel aan het werkoverleg met de overige kartrekkers (Vreedzaam, Armoedebeleid, 
Kansrijke Start, Verlengde schooldag / Campus)  

• Op verzoek van de stuurgroep presenteer je de voortgang van je werkzaamheden. 
 

Profiel  

• Je bent een inspirator en hebt goede ideeën om de Gezonde Wijk verder vorm te geven. 
Hierbij benoemt het Pedagogische wijkplan als belangrijkste speerpunten de fysieke 
gezondheid (voldoende beweging / sport, gezond eten / drinken, tegengaan overgewicht, 
voorlichting / preventie middelengebruik) en de mentale gezondheid 
(pesten, social media, gamen, slaapproblemen, depressies). 

• Je bent flexibel en een verbinder. 

• Je beschikt over een helicopterview. 

• Je bent nieuwsgierig naar de verschillende partners en kan de verschillende stadia 
herkennen waarin zij zich bevinden t.o.v. de Gezonde Wijk.  

• Je kent het Wijkvernieuwingsplan Lewenborg Leeft en het Pedagogische Wijkplan 
Lewenborg XL en hebt affiniteit met de doelstellingen / werkwijze. 

• Je functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau. 

• Je bent gericht op samenwerking, tegelijkertijd ben je duidelijk, stel je realistische ,  haalbare 
doelen, kun je goed organiseren en weet je mensen te motiveren en zo nodig (bij) te sturen. 

• Je hebt bij voorkeur een bestaand netwerk binnen de wijk. 
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Bijlage 5: Pijlers en doelen Positief Opgroeien 
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Bijlage 6: Visual van het wijkplan 
Deze visual is gebaseerd op de brede werksessies en op de aanscherping door Stuurgroep Lewenborg XL  
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Bijlage 7: Format concretisering werkgroepen 
 

Om goede afspraken te kunnen maken binnen de werkgroepen en de plan-do-check-act cyclus te kunnen doorlopen, is het nodig om concrete invulling te geven aan de 

gekozen speerpunten. Door het opstellen van heldere afspraken, het formuleren van de doelgroep, doelstellingen en beoogde resultaten zal er commitment ontstaan en 

zijn de activiteiten beter te evalueren en bij te stellen.                                                                                                                                                
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Werkdocument integraal pedagogisch wijkplan  

Lewenborg XL 2023 - 2026 

Concrete afspraken en uitwerkingen per thema en activiteit 
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Activiteit: 
 
 
 
Deze activiteit valt onder het speerpunt:             
 
 
 
 

 
 
Onderscheid activiteiten 
 
 
 
 
Bij (onderdeel van een) doorlopende 
activiteit: welke aandachtspunten 
moeten worden doorgegeven worden 
aan de projectleiders van de activiteit? 
               

       Deze activiteit behoort tot: Korte beschrijving van de activiteit: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Een nieuwe activiteit   

 
o Een doorlopende activiteit   

     

 
 
 
 
 
 

Frequentie activiteit         Hoe vaak moet de activiteit plaatsvinden? 
          Wekelijks, maandelijks, jaarlijks? Structureel of op specifieke 
momenten? 

Toelichting: 
 

 
 
 

Beoogd bereik       Aantal deelnemers activiteit:  Omschrijving doelgroep waarvoor de activiteit bestemd is: 
 
 
 

   

Verantwoordelijkheid uitvoering       Valt deze activiteit al onder iemands reguliere taak? Zo ja, van wie? 
 



29 
 

 

 
o Ja 

 
o Nee 

Zo nee, wie is of zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
activiteit? 
 
 
 

Personen rondom uitvoering      Wie zijn er allemaal nodig bij het uitvoeren van de 
activiteit?  

 Zijn er nog mensen nodig in de uitvoering die nu niet betrokken 
 zijn?  Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen? 
 
 

 
 
 
 
 
 

     Contactgegevens betrokken personen (naam, 
emailadres,  
     organisatie) 

 

Beoogde uitkomst     Wat is de beoogde uitkomst van de activiteit? Op langere termijn: 
 
 

    Op korte termijn (komend jaar): 
 
 

Budget Valt het budget voor de activiteit binnen de pot geld voor 
het wijkplan? 
 

Zo ja: hoeveel budget is er nodig? 
 
 
 
Op welke manier wordt dit budget gebruikt? 
    
 
 

 
o Ja 

 
o Nee 



30 
 

 Zo nee:  kan de activiteit wel naar wens worden uitgevoerd? 
 
 
 
 
Wat kan er worden ondernomen om ervoor te zorgen dat dit het 
geval is? 
 
 
 
 

Globale planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Wat staat er komend jaar op de agenda en wanneer?  Schets hieronder een globale planning. 

 

Afspraken 
 

   Welke concrete afspraken moeten worden gemaakt om 
de 
   beoogde resultaten te behalen? 

Tussen wie moeten deze afspraken gemaakt worden? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regie check    Op welke manier wordt er in de gaten gehouden of alles 
loopt 
   zoals het zou moeten? 

Wie neemt deze taak op zich? (eigenaarschap) 
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Ruimte voor extra aantekeningen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 welke manier wordt er in de gaten gehouden of alles loopt 


