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Steunpalet  
Jeugd & Gezin 

Gemeente Stadskanaal                       Versie mei 2018 
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Activering 18+ (zorg-school-werk) J031 ■ ■ ■ ■     □  

Begeleid wonen voor jongeren J032    ■     □  

Bekostiging kinderopvang J015  ■ ■ ■ □ □ □   □ 
Bibliotheek lidmaatschap J041   ■  □ □ □ □ □ □ 

Financieel opvoeden, tips voor ouders J026    ■  □ □ □ □ □ 
Gelijke diplomakansen bij ziekte/handicap J009   ■     □  □ 
Gezinscoach J018 ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ 

Heft in Eigen Hand, jonge moeders J019  ■ ■ ■    □ □ □ 

Huiswerkbegeleiding J036   ■     □   
Hulpverlening digitaal, hulp en advies J027 ■ ■ ■ ■   □ □ □  

Humanitas Kindervakantieweken J008    ■   □ □  □ 
Humanitas Kindervakantieweken J007    ■ □ □ □   □ 
Individuele begeleiding inactieve jongeren J001 ■ ■    □ □ □   
Jeugdcultuurfonds J037   ■ ■  □ □ □  □ 
Jeugdsportfonds J013  ■  ■  □ □ □  □ 
Jongeren helpen jongeren J028 ■ ■ ■ ■   □ □   

Kind van gescheiden ouders J022    ■   □   □ 

Kindhulpgroep bij huiselijk geweld J020 ■ ■ ■ ■ □ □ □ □  □ 

Leergeld Nederland J012  ■ ■ ■  □ □ □  □ 
Logopedisch onderzoek op verzoek J004   ■  □ □     
Maatschappelijk Werk jongeren J003 ■ ■ ■ ■   □ □ □  
Mentorprogramma (KANS 050) J029 ■ ■ ■    □ □   

Motorische Remedial Teaching J002  ■ ■   □ □    
Ondersteuning jonge mantelzorgers J038 ■  ■ ■  □ □ □ □ □ 

Onderwijs aan zieke leerlingen J005   ■   □ □ □   
Opvoed- &ontwikkelingsondersteuning J016 ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ 

Regelhulp bij aanvraag hulp & ondersteuning J035 ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ 
Schoolpakket (tegemoetkoming in de kosten) J010   ■ ■    □  □ 
Slachtofferhulp J025  ■  ■   □ □ □ □ 
Sociaal Participatiefonds J011  ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ 
Steunpunt vroeghulp bij scheiding J039    ■ □ □ □ □ □ □ 
Stevig Ouderschap J017 ■ ■ ■ ■ □     □ 

Studentenkoppel voor vluchtelingen J033   ■      □  

Tegemoetkoming kosten opleiding J014   ■ ■    □ □ □ 
Uitleen ontwikkelingsmateriaal J023   ■ ■ □     □ 

Verjaardagsbox J040    ■ □ □ □ □  □ 

Verslavingshulp J024 ■ ■    □ □ □   

Voorkomen schooluitval J030   ■   □ □ □ □ □ 

Voorleestrajecten J006   ■ ■ □ □ □   □ 

Vroeghulp bij relatieproblemen J034    ■      □ 

Weerbaarheidstrainingen J021 ■      □ □   

 
De Steunpaletten worden regelmatig aangepast en zijn te vinden op de gemeentelijke website: 

https://www.stadskanaal.nl/steunpaletten/ 

https://www.stadskanaal.nl/steunpaletten/
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J001 Individuele begeleiding inactieve 
jongeren 

Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P47. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

 ٧ ٧ ٧ 
  

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

 ٧ ٧ ٧ 
  

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
Er zijn jongeren die extra aandacht nodig hebben bij het in beweging komen. Het kan bijvoorbeeld gaan 
jongeren met een ernstig overgewicht, een beperking,  een gedragsprobleem of met contactproblemen. De 
buurtwerker jeugd is in dit traject een soort maatje en begeleidt de jongere richting sport of activiteit van hun 
keuze.  

Toegankelijkheid 
Scholen (ib-ers/coördinatoren) en andere professionals kunnen kinderen rechtstreeks aanmelden bij de 
buurtwerker-jeugd- sport of cultuur (Welstad, www.welstad.nl). 
 

J002 Motorische Remedial Teaching Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P47. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

 ٧ ٧ ٧ 
  

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

 ٧ ٧ ٧ 
  

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
De oorzaak van stoornissen in concentratie en gedrag en van tegenvallende schoolprestaties kan liggen in een 
achterstand in de bewegingsontwikkeling. Motorische Remedial Teaching, kortweg MRT, kan een kind in 
samenwerking met de school en de ouders helpen bij het verbeteren van de motoriek. Kinderen die extra 
aandacht nodig hebben kunnen na schooltijd aansluiten bij ClubExtra Kinderen kunnen hier, onder 
begeleiding van de buurtsportcoach-jeugd hun plezier in sport vinden en gemakkelijker doorstromen naar de 
sportvereniging van hun keuze. 

Toegankelijkheid 
Scholen (ib-ers/coördinatoren) en andere professionals kunnen kinderen rechtstreeks aanmelden bij de 
buurtwerker jeugd-sport (Welstad, www.welstad.nl). 
 

J003 Maatschappelijk werk Jongeren Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P42. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  ٧ ٧ ٧ 
 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

  ٧ ٧ ٧ 
 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën   ٧ ٧ ٧ 
 

http://www.welstad.nl/
http://www.welstad.nl/
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De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

Omschrijving 
Het komt regelmatig voor dat kinderen/jongeren niet lekker in hun vel zitten door de problematieken waar ze 
tegen aan kunnen lopen en waar ze zelf niet meer uitkomen. Helaas maken zij niet altijd zelf hun problemen 
bespreekbaar. Zij zijn dan afhankelijk van hun ouder(s) of leerkrachten, die signaleren dat het niet helemaal 
goed gaat. Het bespreekbaar maken is vaak al een gedeelte van de oplossing. Wanneer hierbij hulp gewenst 
is, kan de maatschappelijk werker jongeren ingeschakeld worden. Als meer ondersteuning nodig blijkt, wordt 
in overleg met ouders/leerkrachten opgeschakeld naar zorg coördinatie. 

Toegankelijkheid 
Een jongere die ondersteuning zoekt kan zelf gebruik maken van een inloopspreekuur of een afspraak maken 
met jeugdmaatschappelijk werk (Welstad, www.welstad.nl). Maar ook een ouder,  of een professional kan dit, 
na overleg met jongere/ouders) doen.   
 

J004 Logopedisch onderzoek op verzoek Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P20. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧ ٧ 
    

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
Preventieve logopedie  is gericht op het zo vroeg mogelijk opsporen van problemen op het gebied van spraak 
en taal bij kinderen. Wanneer er iets mis is met de taal of spraak van een kind kan er door de GGD een 
logopedisch onderzoek ook op verzoek worden verricht. 

Toegankelijkheid 
De kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen en de CJGV kunnen signalen doorgeven aan de 
jeugdverpleegkundige van de GGD/JGZ. Deze overlegt met de ouders en zorgt voor een afspraak. 
 

J005 Onderwijs aan zieke kinderen Subsidieregeling rijksoverheid. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

 ٧ ٧ ٧   

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
Voor leerlingen met een chronische ziekte of leerlingen met beperking is het belangrijk dat het onderwijs 
doorgaat. Wanneer je te maken krijgt met zo’n leerling op school, kun je terecht bij een consulent Onderwijs 
aan Zieke Leerlingen voor advies en begeleiding. De consulent kan voor de zieke leerling thuis, op school of in 
één van de nabijgelegen ziekenhuizen, onderwijs op maat  organiseren en hem/haar begeleiden op sociaal 
emotioneel gebied. Via de consulent kan in sommige gevallen de benodigde apparatuur worden 
aangevraagd waarmee thuis of in het ziekenhuis de lessen digitaal te volgen zijn. 

Toegankelijkheid 
De ondersteuning wordt bekostigd door het ministerie en is voor scholen en ouders gratis. Scholen kunnen 
zich in onze regio hiervoor zelf aanmelden bij OZL Noord, Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten,  Tel: 088-
0200-300, www.ozlnoord.nl, info@ozlnoord.nl. De leerling/ouder of een professional kan ook zelf contact 

http://www.welstad.nl/
http://www.ozlnoord.nl/
mailto:info@ozlnoord.nl
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opnemen met de consulent OZL. 

J006 Voorleestraject Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P20. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧   ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧ ٧ ٧ 
  ٧ 

Omschrijving 
Doel van het Voorleestraject is om bij jonge kinderen van 2 tot 8 jaar, met een verhoogd risico op een 
onderwijsachterstand, de taalontwikkeling te stimuleren door vrijwilligers gedurende een half jaar elke week 
bij de kinderen thuis te laten voorlezen. De extra aandacht richt zich niet alleen op het individuele 
doelgroepkind, maar ook op het gezin en kan zorgen voor een rijkere taalomgeving thuis. Ze weten dat 
voorlezen leuk is, ouders gaan het zelf ook doen en de weg naar de bibliotheek is gevonden. 

Toegankelijkheid 
De trajecten worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Stichting Peuterwerk. Scholen (Ib-
ers/coördinatoren) en andere professionals kunnen kinderen na overleg met de ouders zelf aanmelden: 
telefonisch 088 - 030 5188 of via mail: info@stichtingpeuterwerk.nl. 
 

J007 Humanitas Sinterklaasactie Algemene voorziening derden 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen ٧   ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Natuurlijk gunt elke ouder zijn/haar kind graag een leuk sinterklaasfeest, liefst ook met een cadeautje. Maar 
soms zit dat er door omstandigheden niet in. Misschien door geldgebrek of iets anders. Het maakt niet uit 
waarom. Humanitas Sinterklaasactie zorgt ervoor dat ook dit kind kan uitkijken naar een gezellig feest. Mét 
een sinterklaascadeau. Dat wordt gekocht door vrijwilligers aan de hand van het verlanglijstje van het kind. En 
uiteraard past dat bij zijn of haar leeftijd en belangstelling. Zo kan ook dit kind het feest meevieren en op 
school vertellen wat het heeft gekregen. Voor kinderen tot 12 jaar. 

Toegankelijkheid 
Meer informatie op https://www.humanitas.nl/afdeling/kanaalstreekwesterwolde/wat-we-doen/humanitas-
sinterklaasactie/. Aanmelden bij met Cees Plat, kanaalstreek-westerwolde@humanitas.nl  of 06-30544216. 
 

J008 Humanitas Kindervakantieweken Algemene voorziening derden 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

mailto:info@stichtingpeuterwerk.nl
https://www.humanitas.nl/afdeling/kanaalstreekwesterwolde/wat-we-doen/humanitas-sinterklaasactie/
https://www.humanitas.nl/afdeling/kanaalstreekwesterwolde/wat-we-doen/humanitas-sinterklaasactie/
mailto:kanaalstreek-westerwolde@humanitas.nl
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Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

  ٧  ٧ ٧ 

Omschrijving 
Ouders gunnen hun kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon even niet in. Misschien is 
gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. De Humanitas Kindervakantieweken bieden ook 
deze kinderen een heerlijk ontspannende vakantieweek. Vrijwilligers zorgen voor begeleiding en een 
activiteitenprogramma. Naast groepsweken kunnen ze ook op vakantie bij een gastouder. In beide gevallen 
zijn de kinderen er lekker even tussenuit. De kindervakantieweken  zijn voor de leeftijdsgroep van 6 tot 18 
jaar. 

Toegankelijkheid 
Meer informatie op https://www.humanitas.nl/afdeling/kanaalstreekwesterwolde/. Voor alle weken geldt dat 
het aantal plaatsen beperkt is. Wilt u informatie of aanmelden dan kunt u mailen naar: kanaalstreek-
westerwolde@humanitas.nl 
 

J009 Gelijke diplomakansen bij ziekte/handicap Algemene voorziening derden 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

   
٧  ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

   
٧  ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
Jongeren met chronische klachten of handicap ondervinden, ondanks ruim voldoende niveau en motivatie,  
door hun kwetsbare gezondheid vaak belemmeringen om het voortgezet onderwijs te volgen. De einddoelen 
(eindexameneisen) zijn goed haalbaar, maar de weg er naar toe is onbegaanbaar. Het gevolg hiervan is dat zij 
zonder de benodigde aanpassingen een grote studievertraging oplopen, onnodig in opleidingsniveau en 
daarmee in arbeidskansen dalen en een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten lopen. Het project ‘Liever 
een karrenspoor…’ van het Esdal College in Emmen heeft een innovatieve manier van werken opgeleverd om 
deze kwetsbare leerlingen binnenboord te houden. De aanpak, die in de afgelopen jaren met succes is 
toegepast op verschillende scholen in heel Nederland, biedt handvatten voor de basisondersteuning en het 
ontwikkelingsperspectief binnen het passend onderwijs. De aanpak is afgestemd met het ministerie van 
onderwijs, de onderwijsinspectie en het college van toetsen en examens. 

Toegankelijkheid 
Aanpak en de ondersteuningsmogelijkheden zijn, voor jongeren en hun ouders, maar ook voor docenten, 
mentoren, begeleiders en bestuurders, uitgewerkt op de website www.jongerenbinnenboord.nl  
 

J010 Schoolpakket (tegemoetkoming in de kosten) Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P40. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

   ٧  ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

   ٧  ٧ 

Omschrijving 
Wanneer een gezin het financieel niet makkelijk heeft, kan dat het lastig zijn om ervoor te zorgen dat een 
kind, wanneer het  voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, daar ook goed voorbereid kan starten. 

https://www.humanitas.nl/link/3e86841e29b54c51ad1f4280a35a72bd.aspx
https://www.humanitas.nl/afdeling/kanaalstreekwesterwolde/
mailto:kanaalstreek-westerwolde@humanitas.nl
mailto:kanaalstreek-westerwolde@humanitas.nl
http://www.jongerenbinnenboord.nl/
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De gemeente heeft daarvoor een extra regeling: het Schoolpakket. Dit is een eenmalige tegemoetkoming in 
de kosten voor de aanschaf van een laptop, tablet, fiets of andere noodzakelijke schoolspullen.  

Toegankelijkheid 
Ouders kunnen de regeling gratis aanvragen bij de gemeente. De gemeente telefonisch bereikbaar op 
werkdagen. U kunt contact opnemen via (0599) 631 631. U kunt ons ook mailen via gemeente@stadskanaal.nl 
Bij de aanvraag van deze voorziening kun je je laten ondersteunen door iemand uit je omgeving. Ook kun je 
onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen (Welstad, www.welstad.nl).   
 

J011 Sociaal Participatiefonds (tegemoetkoming in 

de kosten voor het hele gezin) 

Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P40. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Wie al drie jaar of langer weinig geld te besteden heeft, omdat hij of zij een laag inkomen heeft kan in 
aanmerking komen voor de participatieregeling. Dit is een vergoeding voor alle gezinsleden en is onder 
andere bedoeld voor: abonnement tijdschrift of dagblad, contributie sport- of andere verenigingen, 
zwemmen, kosten van bijbehorende sportkleding, uitstapjes (bezoek theater, bioscoop, concert, museum, 
dierentuin, attractiepark, enz.), ouderbijdrage peuterspeelzaal, kosten abonnement telefoon en/of 
internetprovider, cursussen, lesgeld muziekschool, zwemlessen en dergelijke, schoolactiviteiten, contributie 
bibliotheek.   

Toegankelijkheid 
Inwoners van 21 jaar of ouder kunnen de regeling gratis aanvragen bij de gemeente. Dat kan met behulp van 
het contactformulier minimaregelingen . Langskomen in het gemeentehuis kan ook. Dat kan het beste 's 
ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn de specialisten aanwezig. Zij kunnen u verder informeren over of 
u in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Sociaal Participatiefonds en/of andere regelingen.  
De gemeente ook telefonisch bereikbaar op werkdagen. U kunt contact opnemen via (0599) 631 631. Bij de 
aanvraag van deze voorziening kun je je laten ondersteunen door iemand uit je omgeving. Ook kun je 
onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen (Welstad, www.welstad.nl).   
 

J012 Leergeld Nederland Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P40. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Deze stichting heeft als doelstelling voor schoolgaande kinderen - die om financiële redenen niet met 
leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten - de financiële belemmering te 
helpen oplossen, die meedoen in de weg staat en wel op zodanige wijze dat de dreiging van sociaal 
isolement/uitsluiting wordt verminderd dan wel wordt voorkomen. Voor meer informatie www.leergeld.nl 

mailto:gemeente@stadskanaal.nl
http://www.welstad.nl/
https://www.stadskanaal.nl/Eformulieren/controls/minimaregelingen.aspx?page=1545
http://www.welstad.nl/
http://www.leergeld.nl/
https://www.stadskanaal.nl/Eformulieren/controls/minimaregelingen.aspx?page=1545
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Toegankelijkheid 
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld 
indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een 
aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Om een aanvraag 
in te dienen, kunnen ouders of verzorgers, contact opnemen met de lokale Leergeld stichting: via e-mail 
leergeldstadskanaal@gmail.com of telefonisch met 06-29577685. 
 

J013 Jeugdsportfonds Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P40. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Sport is goed voor de ontwikkeling van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Door te sporten is het kind 
bezig met zijn lichamelijke conditie. Daarnaast leren ze omgaan en samenwerken met andere teamgenoten. 
Helaas is sporten niet voor iedere jeugdige weggelegd, omdat de ouders niet of onvoldoende financiële 
middelen hebben. Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en creëert 
sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging. Meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl 

Toegankelijkheid 
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan 
alleen gedaan worden door een intermediair. Voor de gemeente Stadskanaal is dat een buurtsportcoach van 
de stichting Welstad (www.welstad.nl) Deze is telefonisch bereikbaar via (0599) 635 999.  
 
Ook andere professionals zoals een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, 
schuldhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker, kunnen zich zelf als intermediair aanmelden. Klik 
op onderstaande button om u aan te melden als intermediair  (aanmelden als intermediair). 
Voor informatie over het jeugdsportfonds kan gebeld worden naar de stichting Leergeld tel. 050-59 58 187 
(tussen10:00 en 12:00 uur) of via het e-mailadres: leergeldgroningen@live.nl 
 

J014 Tegemoetkoming kosten opleiding Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P20. en 
subsidieregeling rijksoverheid 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

   ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

   ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Voor (ouders van) jongeren voor wie het (laten) volgen van een opleiding moeilijk is, omdat de kosten te hoog 
zijn, zijn er meerdere mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten: 

⌂ Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan 
kan het Studiefonds misschien helpen door een bijdrage in de reiskosten voor scholieren die jonger 
zijn dan 18 jaar en die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs en/of het MBO (BOL) 

⌂ Alleenstaande ouders, vanaf 18 jaar, met een laag inkomen, die een deeltijdopleiding in het 

mailto:leergeldstadskanaal@gmail.com
http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.welstad.nl/
http://www.allekinderendoenmee.nl/
mailto:leergeldgroningen@live.nl
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voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) of het voortgezet volwassenen onderwijs willen volgen en 
geen recht hebben op studiefinanciering of een lening,  kunnen mogelijk gebruik maken van een 
Tegemoetkoming in de schoolkosten. Deze  overheidsregeling is bedoeld voor jongeren die een 
deeltijdopleiding volgen van minimaal 270 lesminuten per week of een opleiding van minimaal 2 
vakken binnen van een schriftelijke opleiding) 

⌂ Wie met een laag inkomen een pabo-opleiding (basisonderwijs) gaat doen of een lerarenopleiding 
voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid (voortgezet of beroepsonderwijs) gaat volgen kan in 
aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. Wanneer je kiest voor een studie  
eerstegraads onderwijsbevoegdheid in een tekortvak (dit is een vak, waarvoor een lerarentekort 
geldt) kun je bovendien een eenmalige tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen.  

 

Toegankelijkheid 
Informatie over en het aanvraagformulier voor een vergoeding van de kosten voor een Mbo- of Hbo-opleiding 
van het Studiefonds vindt u op www.provinciegroningen.nl/beleid/wonen-en-welzijn/studiefonds/. Het 
Studiefonds toetst uw aanvraag en houdt daarbij ook rekening met persoonlijke omstandigheden. Als u 
volgens de normen niet voor een vergoeding in aanmerking komt maar u denkt een uitzondering te zijn, neem 
dan contact met ons op: telefoonnummer 050 - 316 43 21, e-mail studiefonds@provinciegroningen.nl.  
 
Voor alle overige regelingen is meer informatie te vinden op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs: 
www.duo.nl. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en 
informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.  
Bellen kan ook naar 050 599 77 55. Houd uw burgerservicenummer bij de hand als u belt. 
 

J015 Bekostiging kinderopvang Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P49. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

٧     ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧     ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧   ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Kinderopvang bij Sociaal-medische indicatie: Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders of 
een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking van het kind kunnen er soms voor zorgen 
dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen of dat de ontwikkeling van een 
kind hierdoor bedreigd wordt. Om de ouders te ontlasten en de ontwikkeling van de kinderen te 
ondersteunen kan kinderopvang een (tijdelijke) oplossing zijn. Om gezinnen die geen recht op 
kinderopvangtoeslag hebben, toch in de gelegenheid te stellen om gebruik te maken van de kinderopvang kan 
een sociaal en/of medische indicatie worden afgegeven. Zij kunnen daarmee een deel van de kosten voor 
kinderopvang vergoed krijgen. 
 
Kinderopvang bij inburgeringsopleiding: Om het voor de beide partners van inburgeringsgezinnen mogelijk te 
maken om de inburgeringscursus te kunnen volgen is er voor hen gratis kinderopvang beschikbaar tijdens de 
lessen. 
 

Toegankelijkheid 
Sociaal-medische Indicatie: De huisarts kan een sociaal medische indicatie geven, hiermee kan een afspraak 
gemaakt worden bij de uitkeringsadministratie van de gemeente(0599-631631). De gemeente berekent de 
vergoeding op dezelfde manier als de Belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaalt (zie de 
website van de Belastingdienst). 
 

http://www.provinciegroningen.nl/beleid/wonen-en-welzijn/studiefonds/
mailto:studiefonds@provinciegroningen.nl
http://www.duo.nl/
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Kinderopvang tijdens de opleiding inburgering:  Ouders kunnen de regeling aanvragen bij de gemeente. De 
gemeente telefonisch bereikbaar op werkdagen. U kunt contact opnemen via (0599) 631 631. U kunt ons ook 
mailen via gemeente@stadskanaal.nl 

J016 Opvoed- ontwikkelingsondersteuning   Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P20., 
P42., P44., P50. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Kinderen opvoeden is soms best lastig. Iedereen loopt weleens tegen een moeilijke situatie aan. Vaak weten 
ouders, met wat hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden, dit op te lossen. Soms lukt dit niet (meer) of is 
extra informatie of ondersteuning nodig. 
 

⌂ De Stichting Opvoeden.nl biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. 
Deze wordt gratis ter beschikking gesteld aan ouders, gemeenten, professionals in de (jeugd)zorg en 
het onderwijs.. http://stichtingopvoeden.nl/ 

 
⌂ Op het consultatiebureau kijken de medewerkers van de JGZ samen met u hoe uw kind tussen de 0 

en de 4 jaar groeit en zich ontwikkelt. Ook met opvoed-ontwikkelingsvragen kunnen ouders daar 
terecht. 

 
⌂ De buurtmaatschappelijk werkers van de stichting Welstad verlenen gratis opvoedhulp en –

ondersteuning. Ouders die hulp nodig hebben, kunnen er terecht voor informatie, advies, en voor 
ondersteuning. In een aantal situaties is er sprake van zogenaamd leun- en steuncontact, waarbij laag 
frequent contact onderhouden wordt met de betrokkene(n). 
 

⌂ Opvoedhulp bij drukke/dwarse kinderen : Wanneer druk en dwars gedrag van kinderen (4-12 jaar) 
gaat leiden tot stressvolle situaties in het gezin, maar specialistische hulp (nog) te zwaar is voor de 
problematiek thuis kunnen ouders begeleiding krijgen bij het opvoeden. Ouders krijgen in een traject 
van 7 sessies concrete handvatten zodat ze beter kunnen omgaan met druk en dwars gedrag van hun 
kind(eren). Het gaat om een groepstraining, waarbij ook ervaringen met andere ouders worden 
gedeeld. De begeleiding is ontwikkeld door de afdeling orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit 
Groningen in samenwerking met professionals uit de praktijk. 
 

⌂ Wanneer er al sprake is van opvoedproblemen (0-19 jaar) kunnen interventies worden ingezet die de 
gemeente heeft ingekocht bij de GGD: 

 Bij enkelvoudige opvoedproblemen kan Opvoedondersteuning Dichtbij Huis (ODH) worden 
ingezet. Dit is een lichte laagdrempelige vorm van pedagogische ondersteuning voor ouders 
met kinderen.  De interventie wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundigen die al in de 
wijken actief zijn. De interventie wordt in vijf extra huisbezoeken uitgevoerd. De opvoedsituatie 
wordt in beeld gebracht. Vervolgens worden samen met de ouders de doelen geformuleerd en 
worden daarbij methodes gekozen. Na afloop wordt de opbrengst geëvalueerd. 

 Wanneer geïndiceerde zorg nog niet aan de orde is en Opvoedondersteuning Dichtbij Huis 
(ODH) ‘te licht’ is, kan Licht Pedagogische Hulpverlening (LPH) een goed alternatief zijn. Ouders 
krijgen ondersteuning met behulp van Video Home Training en het programma Positief 
Opvoeden. De ondersteuning duurt maximaal tien huisbezoeken. Als er daarna nog problemen 
zijn, komt geïndiceerde jeugdzorg in beeld. 

http://stichtingopvoeden.nl/
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Toegankelijkheid 
Het consultatiebureau van de JGZ is bereikbaar via (050) 3674991 (telefonische advisering) en via (050) 
3674990 (voor het maken van een afspraak).  
 
De buurtmaatschappelijk werkers van  de Stichting Welstad ( www.welstad.nl) zijn telefonisch bereikbaar, via 
(0599) 635 999. 
 
Opvoedhulp bij drukke/dwarse kinderen. Druk & Dwars is een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool, 
de Rijksuniversiteit Groningen en zes  noordelijke gemeenten:  Groningen, Haren, Stadskanaal, Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum. In deze gemeenten is er voorlichting, hulp en begeleiding aan ouders en 
leerkrachten die beter willen leren omgaan met druk en dwars gedrag van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 
Voor deze ondersteuning is geen psychiatrische diagnose bij het kind nodig. Ouders kunnen via hun huisarts of 
de gedragsdeskundige van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) een verwijzing krijgen 
(formulier).  Aan een traject zijn kosten verbonden, die grotendeels rechtstreeks door de zorgverzekeraar 
betaald worden. Het resterende bedrag wordt, voor een aantal door de gemeente met de universiteit 
afgesproken trajecten, niet aan de ouders in rekening gebracht indien zij het volledige traject hebben 
doorlopen.  Bij het CJGV van de gemeente (0599-631631) is bekend of er hiervan nog trajecten beschikbaar 
zijn. 
 
Van de interventies ODH en LPH van de GGD worden door de gemeente jaarlijks trajecten bij de GGD 
ingekocht. Scholen (Ib-ers/zorgcoördinatoren) kunnen signalen  doorgeven aan de Jeugdverpleegkundige. 
Andere beroepskracht kunnen een melding doen via het CJGV. 
 

J017 Stevig ouderschap, risicogezinnen Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P20. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning ٧ 

    
٧ 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

٧     ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧     ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧     ٧ 

Omschrijving 
De doelgroep bestaat uit gezinnen met een pasgeboren kind, die risico lopen op ernstige 
opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling. De interventie vindt plaats op vrijwillige basis. Er 
wordt echter wel een overeenkomst afgesloten met ouders omtrent de uitvoering van de interventie. In 
principe worden 6 huisbezoeken afgelegd. Deze zijn oorspronkelijk gepland op de kinderleeftijd van 6 weken, 
3, 6, 9, 12 en 18 maanden. Rond 15 maanden staat een telefonisch consult gepland. De huisbezoeken duren 
per keer ca. 90 minuten. De methoden die gebruikt worden tijdens de interventie zijn voornamelijk 
gespreksvoering, (gezondheids-) voorlichting, (pedagogische) advisering en positieve bekrachtiging. 
Opvoedingsvraagstukken worden mede benaderd door het samen observeren van het gedrag van het kind en 
het voordoen en nadoen van bijvoorbeeld bepaalde interactiepatronen waardoor een positieve 
ouderbeleving kan worden ervaren. Waar nodig worden concrete afspraken gemaakt met ouders om 
bepaalde gedragingen van het kind of zichzelf gedurende een korte periode te monitoren en hiervan 
aantekeningen te maken, welke bij een volgend bezoek besproken kunnen worden. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een opschrijfboekje dat bij het eerste huisbezoek aan ouders wordt overhandigd. Een belangrijk 
uitgangspunt van de interventie is dat alleen al het bieden van werkelijke aandacht in combinatie met 
voldoende tijd een grote impact heeft en tot belangrijke veranderingen kan leiden.  
 

Toegankelijkheid 
Selectie vindt plaats door middel van een schriftelijke vragenlijst die ca. 5 dagen na de geboorte wordt 
toegestuurd. Tijdens het kennismakingsgesprek/de intake rond de 10e dag neemt de verpleegkundige van de 

http://www.welstad.nl/
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GGD/JGZ de lijst mee. Een andere selectiemogelijkheid is door indicatie van het JGZ team zelf of op aangeven 
van een andere beroepskracht. Deze laatste kan een melding doen via de Jeugdverpleegkundige van de 
GGD/JGZ. 
 
 

J018 Ambulante hulpverlening Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P42. 

Onderwerp 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Als laatste voorportaal bij de (jeugd)hulpverlening kan in een gezin met problematiek op meerdere 
leefgebieden (verslaving, licht verstandelijk gehandicapt, opvoeding) onder regie van de regisseur van het 
gemeentelijke Centrum voor Jeugd Gezin en Veiligheid (CJGV) ambulante hulpverlening worden ingezet  in de 
vorm van: casemanagement gezin, intensieve en specialistische gezinscoaching (tot 6maanden) en/of 
(voorwaardelijke) hulp bij vechtscheidingen. Daarbij wordt directe hulp geboden en kan waar nodig samen 
met de hulpvrager nagaan worden welke vervolg hulp het beste past, welke vorm van hulp gewenst is en kan 
waar nodig de toeleiding geregeld worden. 
 

Toegankelijkheid 
De ouders en of de professional (na overleg met de ouders), kan contact opnemen met het CJGV (0599-
631631). 
 
 
 
 
 

J019 Heft in eigen hand, jonge moeders Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P20. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

   ٧ ٧ ٧ 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

   ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

   ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

   ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Meiden en jonge vrouwen die voor hun 20e al moeder worden, hebben vaak vragen en soms problemen. Het 
gaat daarbij onder meer om verzorging, opvoeding, rechten en plichten van ouderschap, combinatie met 
opleiding en werk, kinderopvang, huisvesting, etc. De training Heft in eigen hand bestaat uit 14 bijeenkomsten 
van twee uur. 
 

Toegankelijkheid 
De training wordt in opdracht van de gemeente 1x per jaar verzorgd door Welstad. Een jonge moeder die 
ondersteuning zoekt kan zichzelf aanmelden (Welstad, www.welstad.nl). Maar ook een ouder of een 
professional kan dit in overleg met betrokkenen doen. 

http://www.welstad.nl/
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J020 Kindhulpgroep bij huiselijk geweld Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P44. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

 ٧  ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Kindhulpverleners kunnen hulp aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Deze professionals 
zijn er speciaal voor kinderen om loyaliteitsverstrengeling te voorkomen en specifiek op te komen voor hun 
belangen. Medewerkers van een aantal welzijnsorganisaties hebben de handen ineengeslagen om 
groepsgewijze hulp aan kinderen uit de regio te bieden.  Er zijn drie groepen: ‘Kikkergroep (voor kinderen van 
4 – 8 jaar), ‘Met je vingers in je oren’ (voor kinderen van 8 – 12 jaar) en `Als muren konden praten’ (voor 
kinderen van 12 jaar en ouder). In de groep kunnen de kinderen over hun ervaringen praten met andere 
kinderen die in dezelfde situatie hebben gezeten. De kinderen leren hun gevoelens te herkennen en hun 
trauma´s te verwerken. Ook de ouders worden bij de training betrokken: speciaal voor hen organiseren we 
een ouderbijeenkomst. Daarnaast is er een afrondend gesprek tussen ouders en de begeleider. 

Toegankelijkheid 
Kinderen en ouders kunnen zichzelf aanmelden, maar ook een professional kan dit in overleg met 
betrokkenen doen.  De training wordt in opdracht van de gemeente 1x per jaar verzorgd door Welstad  
(www.welstad.nl).  
 

J021 Weerbaarheidstrainingen Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P47, P50. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  ٧ ٧   

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

  ٧ ٧   

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

  ٧ ٧   

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

  ٧ ٧   

Omschrijving 
Weerbaarheidstrainingen zijn cursussen in groepsverband die zich richten op mentale en fysieke 
weerbaarheid van jongeren. Het doel is leerlingen te wapenen tegen pestgedrag, groepsdruk, 
machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Uitgangspunt is dat met een juiste houding en 
(non) verbale communicatie situaties kunnen worden voorkomen waarin geweld wordt gebruikt. Veiligheid en 
welzijn zijn sleutelwoorden bij de cursussen. Bijna alle kinderen van groep 7 van het basisonderwijs volgen de 
algemene training ‘Sterke kinderen’. Daarnaast zijn er aparte cursussen voor diverse leeftijds-en doelgroepen: 

 Plezier op school: Dit is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers over het omgaan 
met anderen. Kinderen die zelf sociaal minder vaardig zijn, zichzelf niet kunnen verweren of moeilijk 
aansluiting vinden bij anderen kinderen lopen de kans om (opnieuw) gepest te worden op de 
middelbare school. We hopen te bereiken dat de jongeren voorbereid aan het voortgezet onderwijs 

http://www.welstad.nl/
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kunnen beginnen, zich meer op hun gemak voelen tussen leeftijdgenoten en daardoor een betere 
start maken.  

 Sterke meiden (van 11-14 jaar): Sterke meiden is een assertiviteitstraining. Het is een 8 weekse 
training, waar de meiden leren beter voor zichzelf op te komen. Er wordt gewerkt aan de hand van 
verschillende thema’s, bijvoorbeeld: Hoe kom ik over, omgaan met conflicten en omgaan met pesten. 

 Sterke jongens (11-14 jaar); Sterke jongens is een assertiviteitstraining. Het is een 8 weekse training, 
waar jongens leren beter voor zichzelf op te komen. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s,  
bijvoorbeeld: Hoe kom ik over, omgaan met conflicten en omgaan met pesten. 

 Goed gevoel (16-20 jaar voor jongens en meisjes); Goed gevoel is een assertiviteitstraining voor 
jongeren. Het is een 8 weekse training, waar jongeren leren beter voor zichzelf op te komen, nee 
leren zeggen en leren wat assertiviteit is. De buurtmaatschappelijk werkers Jeugd geven de training. 

 Girl’s talk: Deze training is bedoeld voor meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het 
thema is weerbaarheid en seksuele voorlichting.  

Toegankelijkheid 
Deelname aan de cursussen is gratis.  

 Plezier op school wordt georganiseerd door Lentis Jonx. Voor vragen kun je terecht bij de 
informatieservice van Lentis (0599 –692147), Je kunt ook een e-mail sturen. 

 De overige weerbaarheidstrainingen worden georganiseerd door stichting Welstad. Voor aanmelding:  
(http://www.welstad.nl/jongeren/trainingen-jeugd-en-open-jongerencentrum-de-kwinne) 

 

J022 Kind van gescheiden ouders Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P44. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  ٧   ٧ 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

  ٧   ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

  ٧   ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

  ٧   ٧ 

Omschrijving 
Kind van gescheiden ouders is een spel- en praatgroep voor kinderen van 6 tot 12 jaar van gescheiden ouders. 
Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten waarin aan de hand van verschillende thema’s op een speelse 
en creatieve manier wordt stilgestaan bij de scheiding. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een 
evaluatiebijeenkomst. 

Toegankelijkheid 
Kinderen en ouders kunnen zichzelf aanmelden, maar ook een professional kan dit in overleg met 
betrokkenen doen.  De training wordt verzorgd door Welstad (www.welstad.nl).  
 

J023 Uitleen ontwikkelingsmateriaal  Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P20. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧     ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧     ٧ 

Omschrijving 
Als onderdeel van de ontdekochtenden voor dreumesen kunnen ouders en kinderen op de peuterspeelzaal in 
de buurt kennis maken verschillende spel- en ontwikkelingsmaterialen. Ouders krijgen tijdens deze ochtenden 

mailto:informatieservice@lentis.nl
http://www.welstad.nl/jongeren/trainingen-jeugd-en-open-jongerencentrum-de-kwinne
http://www.welstad.nl/
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nieuwe sociale contacten, kunnen ervaringen uitwisselen en doen ideeën op over hoe ze met hun kind 
kunnen spelen. Ze leren wat verantwoord speelgoed is,  krijgen inzicht in het gedrag van hun kind en kunnen 
creatief bezig zijn. De peuterspeelzalen stellen  ouders aansluitend in de gelegenheid  om 
ontwikkelingsmaterialen  te lenen.  Ontwikkelingsmateriaal wordt gezien als een hulpmiddel om het 
ontwikkelingsproces van kinderen optimaal te beïnvloeden. Bij verschillende leeftijden horen verschillende 
ontwikkelingsfasen. Dit vraagt om adequaat spel– en ontwikkelingsmateriaal. Thuis is dit vaak niet 
beschikbaar. In elke box, die uitgeleend werd,  zit een inventarisatielijst  zodat het voor ouders  overzichtelijk 
is, wat er weer ingeleverd moest worden. 

Toegankelijkheid 
Alle ouders met kinderen in de leeftijdsgroep 1½ tot 4 jaar kunnen gebruik maken van de gratis uitleen bij de 
peuterspeelzalen in Stadskanaal, Musselkanaal, Ceresdorp, Onstwedde en Mussel. Voor informatie en 
openingstijden http://stichtingpeuterwerk.nl/peuterwerk-stadskanaal. Bellen kan naar 088-0305188 of via de 
mail naar info@stichtingpeuterwerk.nl 
 

J024 Verslavingshulp  Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P50. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

  ٧ ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

  ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Voor individuele hulp bij verslavingsproblemen op het gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen kan een 
beroep gedaan worden op Verslavingszorg Noord Nederland. VNN biedt een behandeling voor iedereen met 
verslavingsproblemen. 

Toegankelijkheid 
Een jongere die hulp zoekt bij verslavingsproblemen kan zichzelf aanmelden. Maar een docent, begeleider of 
hulpverlener kan, in overleg met de jongere/de ouders, ook een vrijwillig contactmoment aanvragen. Deze 
contactmomenten worden bekostigd door de gemeente. Voor zwaardere en/of langdurige hulpverlening is 
een verwijzing van huisarts nodig voor bekostiging door de zorgverzekeraar. Informatie en aanmelding:  
VNN, preventie Groningen, www.vnn.nl.Telefoon: (050) 364 89 00, E-mail: preventie-groningen@remove-
this.vnn.nl 
 

J025 Slachtofferhulp  Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P42. 

Onderwerp 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

  ٧ ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

  ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Slachtofferhulp Nederland is er om zowel jongeren als volwassenen bij te staan met praktische, juridische en 
emotionele hulp na een misdrijf of verkeersongeluk. Jongeren zitten vaak met vragen over de emoties die het 
misdrijf of verkeersongeluk bij hen oproept. Dat kan zijn omdat zij zelf slachtoffer zijn geworden, hiervan 
getuige zijn of iemand kennen die slachtoffer is geworden. Ook weten zij vaak nog niet goed welke hulp voor 
hen beschikbaar is en of het verstandig is om naar de politie te gaan. De website www.Ikzitindeshit.nl geeft 

http://stichtingpeuterwerk.nl/peuterwerk-stadskanaal
mailto:info@stichtingpeuterwerk.nl
http://www.vnn.nl/
mailto:preventie-groningen@remove-this.vnn.nl
mailto:preventie-groningen@remove-this.vnn.nl
http://www.ikzitindeshit.nl/
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antwoord op de eerste vragen en biedt kinderen en jongeren een weg naar het vinden van hulp.  

Toegankelijkheid 
Slachtofferhulp biedt gratis juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun. 
Zij zijn bereikbaar via het contactformulier (www.slachtofferhulp.nl/Contact/) en telefonisch op 0900-0101 
(09.00-17.00 uur, lokaal tarief). 
 

J026 Financieel opvoeden, tips voor ouders Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P44. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

 ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Ongeveer 13% van de tieners denkt dat geld onbeperkt uit de geldautomaat komt. Vroeger hadden kinderen 
een spaarpot. Elk muntstuk dat je kreeg verdween dan meestal  in het spaarvarken. Tegenwoordig zijn er veel 
meer verleidingen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Internet, social media, tv en etalages. Overal is 
reclame en zijn er prikkels voor nieuwe, mooiere en betere spullen. Het kan lastig zijn daarmee om te gaan. 
Want wanneer spaart uw kind voor die nieuwe telefoon of een paar schoenen? En wanneer trekt u de 
portemonnee?   
 
Om jongeren financieel weerbaar en zelfredzaam te maken, is het belangrijk dat zij leren omgaan met geld. 
Wat moeten kinderen wanneer leren? Het bespreken van geldzaken is een onderdeel van de opvoeding. Uw 
(klein)kind op jonge leeftijd bewust maken van de waarde van geld, kan financiële problemen in de toekomst 
voorkomen. Financieel opvoeden betekent: 

 Een keuze leren maken tussen wat echt nodig is en wat gewenst is. 

 Met een bepaald bedrag een periode (week of maand) door kunnen komen. 

 Wensen afstemmen op het bedrag dat je elke maand verdient/hebt. 
Het NIBUD biedt tips voor het financieel opvoeden. 
 

Toegankelijkheid 
 Het NIBUD biedt op haar website veel informatie en advies over het omgaan met geld (www.nibud.nl/). Voor 
ouders zijn er tips en hulpmiddelen bij onder meer de volgende vragen: 
 
Weten hoe uw kind met geld omgaat? Doe samen met uw kind de geldtypetest- NIBUD: GELDTYPETEST 
Leer uw kind een begroting make- NIBUD: SCHOLIEREN 
Hoeveel zakgeld is normaal?- NIBUD: ZAKGELD 
Hoeveel kleedgeld is normaal?- NIBUD: KLEEDGELD 
Checklist ‘geldafspraken met uw puber’- NIBUD: GELDAFSPRAKEN MET UW PUBER 
 
 
 

J027 Hulpverlening digitaal- informatie, hulp 
en advies 

Algemene voorziening derden 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  ٧ ٧ ٧  

http://www.slachtofferhulp.nl/Contact/
http://www.nibud.nl/
https://geldtypetest.nibud.nl/
http://scholieren.nibud.nl/
https://www.nibud.nl/consumenten/zakgeld/
https://www.nibud.nl/consumenten/kleedgeld/
https://www.nibud.nl/consumenten/geldafspraken-met-uw-puber/
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Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

  ٧ ٧ ٧  

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

  ٧ ٧ ٧  

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

  ٧ ٧ ٧  

Omschrijving 
Jongeren die hulp en advies  kunnen gebruiken, maar daarvoor (eerst nog) liever niet ergens naar toe willen 
zijn er verschillende hulporganisaties waarmee ze kunnen chatten en/of hun vragen kwijt kunnen:  

⌂ Pestweb: Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet dag in dag uit. De ene 
keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder iemand pijn te willen doen 
en is daarom vaak leuk en grappig. Bij pesten is dat anders, daar ben je niet gelijk aan elkaar. De 
pester is vaak sterker of ouder en heeft een grote mond. Anderen kijken vaak tegen de pester op. 
Pesten gebeurt ook vaak in een groep en telkens is dezelfde persoon de klos. De pester wil pijn doen, 
vernielen of kwetsen. Pesten gebeurt vaker dan één keer, soms weken – of maandenlang. Het gebeurt 
meestal zo dat volwassenen het niet merken. Pesten heeft een groot effect. De gepeste voelt zich 
vaak eenzaam en verdrietig en is onzeker en bang. Pesten kan zelfs lichamelijke en psychische 
klachten veroorzaken. Er worden veel kinderen en jongeren gepest. Alleen al op internet wordt één 
op de tien jongeren gepest. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren bij iemand terecht kunnen voor 
hulp als ze worden gepest: een volwassene die ze vertrouwen en met wie ze durven te praten. Ligt dit 
moeilijk, dan kunnen ze terecht bij Pestweb dat ondersteund wordt door de stichting School en 
Veiligheid. 

⌂ Uit de Min is een site voor jongeren met vragen en problemen rondom geld. Via deze site kunnen 
jongeren anoniem chatten met vrijwilligers van Humanitas. Zij zijn er om jongeren verder te helpen 
die problemen hebben met geld. Ze beantwoorden vragen en kijken samen met de jongere naar wat 
deze verder zouden kunnen doen in hun situatie. Een chatgesprek kan over alles gaan zolang het maar 
iets met geld te maken heeft. Verder vinden zij op uitdemin.nl antwoorden op veelgestelde vragen en 
links naar andere nuttige websites. Het chatten is anoniem. Dat betekent dat er geen persoonlijke 
gegevens worden uitgewisseld en niemand zich met zijn echte naam bekend hoeft te maken. Je kunt 
gebruik maken van een nickname (schuilnaam). De vrijwilliger van Humanitas is ook anoniem. 

⌂ Wijzer in geldzaken is een platform waarin het ministerie van Financiën samen met meerdere partijen 
betrouwbare informatie biedt over tal van zaken die met geld te maken hebben. Met toereikende 
financiële vaardigheden staan jongeren sterker in het leven. Ze hebben meer greep op hun 
persoonlijke ontwikkeling, zijn beter voorbereid op risico’s en kunnen tegenslagen beter opvangen. 
Thema’s zijn onder meer: 18-op jezelf, leren omgaan met geld, studeren, geldzaken op orde, lenen, 
verzekering, geldzaken door het jaar. 

⌂ Overige informatieve websites voor jongeren die voor hun ouders of hun broertje of zusje moeten 
zorgen, of waarvan de vader of moeder gezondheidsproblemen, psychische problemen of 
verslavingsproblemen hebben zijn: drankjewel, kopstoring, survivalkid, zorg voor je ouders, mezzo. 
 

Toegankelijkheid 
Pestweb (gratis) is er  voor je als je je verhaal kwijt wil of een vraag heeft over pesten. Zij luisteren en helpen 
met tips en advies. Ze zijn bereikbaar via de chat, de mail (pestweb@schoolenveiligheid.nl) of door te bellen 
naar 0800-28 28 280 (schooldagen van 13-15 uur). Meer informatie is te vinden op  http://www.pestweb.nl 
 
Uit de Min (gratis) van Humanitas is maandag- tot en met donderdagavond online van 19.00 tot 22.00 uur. 
Deze openingstijden zullen later worden uitgebreid. Tot een half uur voor de sluitingstijd kun je je nog 
aanmelden voor een chatgesprek. Een heel enkele keer kan het gebeuren dat de chat niet open is omdat 
mensen ziek zijn of door andere onverwachte omstandigheden.(www.uitdemin.nl/) 
 
Wijzeringeldzaken maakt informatie toegankelijk via de site https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-
wijzeringeldzaken/. Je kunt er niet terecht met persoonlijke financiële vragen. 
Survivalkid: voor jongeren met een vader, moeder, broer of zus met psychische problemen of een verslaving 

http://www.uitdemin.nl/hoe-werkt-het/
http://www.uitdemin.nl/veelgestelde-vragen/
https://chat-client-schoolenveiligheid.serviant.nl/
mailto:pestweb@schoolenveiligheid.nl
http://www.pestweb.nl/bel-met-pestweb/
http://www.pestweb.nl/
http://www.uitdemin.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/
http://www.survivalkid.nl/
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Drankjewel: voor jongeren met een vader of moeder met een alcoholprobleem 
Kopstoring:  voor jongeren met een vader of moeder met psychische problemen of een verslaving 
 
Mezzo:  : informatie voor jonge mantelzorgers is te vinden op https://www.mezzo.nl/pagina/voor-
mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers 
Zorgvoorjeouders.nl:  voor jongeren met diverse culturele achtergronden die zorgen voor hun ouders. 

J028 Jongeren helpen jongeren Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P42. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  ٧ ٧   

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

  ٧ ٧   

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

  ٧ ٧   

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

  ٧ ٧   

Omschrijving 
Het Openbaar jongerencentrum (OJC) is de plek in Stadskanaal waar jongeren samen komen en samen 
werken. Voor de jongere is het OJC dé plek als hij of zij iets wil weten, of iets wil gaan ondernemen. Hoe 
eenvoudig of moeilijk de vraag ook is, in het OJC gaan  de jongeren met elkaar op zoek naar de juiste 
personen, plekken en organisaties om een antwoord te vinden. 

Toegankelijkheid 
Jongeren vinden het OJC in de Kwinne op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00-17.00 uur. Op 
donderdag ook van 18.00-21.00 uur. Meer informatie op www.welstad.nl 
 

J029 Mentorprogramma (KANS 050) Algemene voorziening derden 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  
 ٧ ٧  

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

   ٧ ٧  

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

   ٧ ٧  

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

   ٧ ٧  

Omschrijving 
KANS 050 geeft jongeren die wel een (extra) steuntje in de rug kunnen gebruiken, extra kansen door hen een 
buitenschoolse, vrijwillige mentor aan te bieden. Jongeren bepalen zelf of ze meedoen en bij welke zaken ze 
begeleiding willen. Vaak gaat het erom dat de jongere meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden 
ontwikkelt. De coaching door de mentoren werkt vooral preventief: het kan helpen voorkomen dat kwetsbare 
jongeren afglijden. Maar KANS 050 kan ook worden ingezet als nazorg - na een periode van hulpverlening of 
ondersteuning door een professional. Het begeleidingstraject duurt een half jaar tot een jaar. Voor de 
volledigheid: mentoren zijn geen hulpverleners. 

Toegankelijkheid 
Een jongere die belangstelling heeft voor KANS 050 kan zichzelf aanmelden. Maar ook een docent, begeleider 
of hulpverlener kan, in overleg met de jongere/de ouders, de aanmelding via www.kans050.nl  doen. 
 

J030 Voorkomen schooluitval Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P21. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  
   

 

Gezondheid, leefstijl, beperking       

http://www.drankjewel.nl/
http://www.kopstoring.nl/
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/voor-jonge-mantelzorgers
http://zorgvoorjeouders.nl/
http://www.welstad.nl/
http://www.kans050.nl/
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Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

 
٧  ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
De leerplichtambtenaar heeft vooral een preventieve taak. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij 
het ontstaan van schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en thuiszitters. Dit kunnen kenmerken op 
individueel niveau zijn, maar ook kenmerken van de omgeving – gezin en/of school. De leerplichtambtenaar is 
een spin in het web bij de aanpak van schoolverzuim, helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van 
problemen die een succesvolle schoolcarrière belemmeren,  stimuleert jongeren een startkwalificatie te halen 
en biedt begeleiding en advies. Daarnaast is de leerplichtambtenaar, als Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
(BOA), bevoegd proces-verbaal op te maken bij overtreding van de wet en het beschermen van het recht op 
onderwijs. 

Toegankelijkheid 
De school, de ouders of de jongere zelf kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij de leerplichtambtenaar 
via telefoonnummer 0599-631631. Maar ook een andere professional kan dat na overleg met de jongere 
doen.  
 

J031 Activering 18+ (zorg-school-werk) Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P41. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  
   

 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

    ٧  

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

    ٧  

Omschrijving 
De vooruitzichten op een (toekomstige) vaste baan voor jongeren vanaf 18 jaar zonder startkwalificatie 
(diploma van de havo, het vwo, het mbo niveau 2 of hoger) zijn niet gunstig. Meestal is er sprake van meer 
complexe omstandigheden waardoor deze jongeren zonder startkwalificatie zijn uitgevallen. Passende 
hulpverlening op het gebied van zorg, scholing en/of voorbereiding op werk in de vorm van een 
maatwerktraject heeft dan de meeste kans van slagen.  
 
Waar mogelijk bemiddelt, begeleidt, ondersteunt, adviseert de gemeentelijk preventiemedewerker de  
jongeren,  de school en andere professionals bij het vinden van het juiste traject richting een startkwalificatie. 
Bijvoorbeeld door het inzetten van een leerwerksituatie en/of een zorginstanties inschakelen om te werken 
aan de factoren die een startkwalificatie in de weg staan. Als het niet lukt de jongere terug te krijgen naar het 
onderwijs wordt geholpen bij het vinden van (route naar) een baan vinden voor de jongere.  
 

Toegankelijkheid 
De jongere kan zichzelf aanmelden bij de preventiemedewerker via telefoonnummer 0599-631631. Maar ook 
De school of een andere professional kan dat na overleg met de jongere doen.  
 
 

J032 Begeleid wonen voor jongeren Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P43. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  
   

 

Gezondheid, leefstijl, beperking       



19 
 

Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

    ٧  

Omschrijving 
 De projecten “begeleid wonen”, richten zich op jongeren tussen 18 en 23 jaar, zonder indicatie, die vanwege 
OGGZ gerelateerde problematiek niet meer veilig en goed thuis kunnen wonen. We bieden onderdak, 
begeleiding in de breedste zin van het woord met als doel mogelijke doorgeleiding naar zelfstandig wonen. 
Juist door het ontbreken van een indicatie is het voor deze jongeren lastig om de zorg (in deze fase) op een 
andere manier te realiseren is. Doel is om verder afglijden naar o.a. dak- en thuisloosheid te voorkomen. 
 

Toegankelijkheid 
De jongere/ouders en of de school/professional (na overleg met de leerling en de ouders), kan contact 
opnemen met het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid van de gemeente (CJGV: 0599-631631). 
 
 

J033 Studentenkoppel voor vluchtelingen Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P44. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

    ٧  

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (Universitair Asiel Fonds) biedt hoogopgeleide vluchtelingen de kans 
zich verder te ontwikkelen. Ze biedt financiële hulp en begeleiding bij de (voorbereiding op de) studie en 
ondersteunt hen bij het vinden van werk dat aansluit bij hun competenties. Om de begeleiding van 
hoogopgeleide vluchtelingen te intensiveren is het UAF in 2016 het project Refugees@campus gestart. Dit is 
een mentoringprogramma waarbij 500 vluchtelingstudenten gekoppeld worden aan Nederlandse 
studentmentoren. Deze studentmentoren gaan de vluchtelingen helpen bij het opbouwen van een toekomst 
in Nederland. Via e-matching worden de studenten aan elkaar gekoppeld.  

Toegankelijkheid 
Het UAF is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Voor vragen over het project kun je contact 
opnemen met Remko de Kok, projectleider Refugees@campus via R.deKok@uaf.nl  en 030-2041582. Kijk voor 
meer informatie op http://www.uaf.nl/studentmentoring  
 
 

J034 Vroeghulp bij relatieproblemen Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P42. 

Onderwerp/dolegroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

  
    

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

     ٧ 

mailto:R.deKok@uaf.nl
http://www.uaf.nl/studentmentoring
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Omschrijving 
Als er binnen het gezin tussen de partners problemen zijn waar zij zelf even niet uitkomen, dan kunnen ze 
terecht bij het maatschappelijk werk. Daar zitten mensen die zijn opgeleid om goed naar u te luisteren en te 
helpen bij het zoeken naar oplossingen voor uw problemen. Vaak is het heel verhelderend even met een 
buitenstaander over de moeilijkheden te praten. Samen kan dan gekeken worden naar mogelijke oplossingen. 
De buurtmaatschappelijk werkers bemiddelen als dat nodig is bij instanties en geven advies en informatie. De 
maatschappelijk werker is dus helper, adviseur en wegwijzer. Soms is één gesprek al voldoende, soms niet. Ze 
nemen in elk geval alle tijd. De hulpverlening is gratis. Zo nodig komt de maatschappelijk werker bij u thuis. De 
gesprekken zijn vertrouwelijk, met respect voor uw privacy. Een verwijsbrief is niet nodig, 

Toegankelijkheid 
Partners die ondersteuning zoeken kunnen zelf gebruik maken van een inloopspreekuur (klik hier voor de 

spreekuren per locatie) of een afspraak maken met buurtmaatschappelijk werk (Welstad, www.welstad.nl).    
 
 

J035 Regelhulp bij aanvraag van hulp & 
ondersteuning 

Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P44. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Wie ondersteuning nodig heeft op het gebied van jeugdhulp, zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen, kan gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die de belangen van de cliënt 
behartigt. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij: een gesprek met de gemeente; een (voor)onderzoek voor Wmo- 
of Jeugdondersteuning; een aanvraag voor een maatwerkvoorziening; afspraken met zorgaanbieders als u een 
maatwerkvoorziening heeft. De ondersteuning is gratis. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar 
deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente. 
 

Toegankelijkheid 
Jongeren of ouders die ondersteuning zoeken kunnen zelf gebruik maken van een inloopspreekuur (klik hier 
voor de spreekuren per locatie) of een afspraak maken met Welstad ( www.welstad.nl).    
Stichting Welstad, Gandhiplein 5,  9501 DB Stadskanaal. T: (0599) 635 999;  E: info@welstad.nl.  
 
 

J036 Huiswerkbegeleiding  Subsidierelatie gemeente, P20. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

   ٧   

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
In het Openbaar jongerencentrum de Kwinne kan een jongere op afspraak huiswerkbegeleiding krijgen 
via/van de jongerenwerkster. Er zijn computers beschikbaar. 

http://www.welstad.nl/contact
http://www.welstad.nl/contact
http://www.welstad.nl/
http://www.welstad.nl/contact
http://www.welstad.nl/contact
http://www.welstad.nl/
mailto:info@welstad.nl
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Toegankelijkheid 
Jongeren kunnen hiervoor terecht in OJC de Kwinne op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie op www.welstad.nl  
 
 
 

J037 Jeugdcultuurfonds Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P40. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

 x x x  x 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

 x x x  x 

Omschrijving 
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek 
maken, toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten.  Jeugdcultuurfonds 
stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en draagt op die manier bij aan een creatieve 
en innovatieve samenleving. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar 
uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Meer informatie op 
www.jeugdcultuurfonds.nl  
 

Toegankelijkheid 
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdcultuurfonds. Dit kan 
alleen gedaan worden door een intermediair. Voor de gemeente Stadskanaal is dat een buurtcultuurcoach 
van de stichting Welstad (www.welstad.nl), Gandhiplein 5,  9501 DB Stadskanaal. T: (0599) 635 999;  E: 
info@welstad.nl. 
Ook andere professionals zoals een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, 
schuldhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker, kunnen zich zelf als intermediair aanmelden. Klik 
op onderstaande button om u aan te melden als intermediair  (aanmelden als intermediair). 
Voor informatie over het jeugdcultuurfonds kan gebeld worden naar de stichting Leergeld tel. 050-59 58 187 
(tussen10:00 en 12:00 uur) of via het e-mailadres: leergeldgroningen@live.nl 
 
 
 

  

J038 Ondersteuning jonge mantelzorgers Subsidierelatie gemeente Stadskanaal, P40. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

 x x x x x 

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

 x x x x x 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

 x x x x x 

http://www.welstad.nl/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
http://www.welstad.nl/
http://www.allekinderendoenmee.nl/
mailto:leergeldgroningen@live.nl
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Omschrijving 
In huishoudens met een langdurig zieke is het onvermijdelijk dat de inwonende kinderen en jongeren (5 tot 23 
jaar) daarbij betrokken zijn. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat deze jongeren (mee)zorgen voor een 
naaste en/of zich zorgen maken over een naaste  en/of zelf (soms) aandacht en/of zorg tekort komen. Als 
jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:  

 opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen 
ontwikkeling; 

 lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid; 

 belemmering in hun opleiding en/of sociale contacten;  

 meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) 
gezondheidszorg dan andere jongeren. 

De stichting Welstad biedt gratis ondersteuning aan jonge mantelzorgers.  
 

Toegankelijkheid 
Ouders/verzorgers, kinderen/jongeren kunnen rechtstreeks bij Welstad. Ook professionals kunnen na overleg 
met ouder/jongere de aanmelding regelen. Na aanmelding neemt de medewerker van de stichting Welstad 
contact op met de jonge mantelzorg/de ouders.  
 
Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van de stichting Welstad: stuur een e-
mail naar mantelzorg@welstad.nl  of gebruik het contactformulier op de website www.mantelzorgpoort.nl. Bellen 
kan ook: telefonisch 0599 – 635999.   
 
 

J039 Steunpunt vroeghulp bij scheiding  Subsidierelatie gemeente, P20. 

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Een scheiding is voor de ouders, gehuwd of samenwonend, en voor hun kinderen een emotioneel en 
ingewikkeld proces.  Om het belang van kinderen te waarborgen en waar mogelijk te voorkomen dat een 
scheiding een juridisch gevecht wordt is er in de gemeente Stadskanaal een “Steunpunt vroeghulp bij 
scheiding”. Via het steunpunt kunnen ouders gratis hulp ontvangen als zij van plan zijn te gaan scheiden. Er 
wordt besproken hoe de voorgenomen scheiding verstandig te regelen. Er is hulp bij vragen als: Hoe vertellen 
we het de kinderen? Wat is het effect op de kinderen? Hoe blijven we (toch) goede ouders? Wat moeten we 
allemaal regelen voor de scheiding? 

Toegankelijkheid 
Stichting Welstad: Het ‘Steunpunt vroeghulp bij scheiding’ is te bereiken via telefoonnummer 0599 – 635 999 
(Stichting Welstad).  
 
Wanneer er direct professionele hulp nodig is vanwege acuut gevaar kinderen. 
Kantooruren: CJGV Stadskanaal, 06 -12 34 56 78  
Nacht en weekend: spoed voor jeugd Groningen, (050) 12 34 567  
(Bij levensgevaar uiteraard 112). 
 
 

J040 Verjaardagsbox   

mailto:mantelzorg@welstad.nl
http://www.mantelzorgpoort.nl/
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Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

      

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

٧  ٧ ٧ ٧ ٧ 

Omschrijving 
Voor kinderen waar thuis sprake is van armoede, is een verjaardag vieren er vaak niet bij: geen cadeaus, geen 
verjaardagsfeestje, geen traktatie op school. De Stichting Jarige Job wil er voor zorgen dat elk kind zich op en 
top jarig kan voelen. Daarom stelt de stichting voor deze kinderen verjaardagsboxen samen. Hierin zit alles 
voor een complete verjaardag: van slingers tot taart en van cadeau tot traktatie voor de klas.  

Toegankelijkheid 
Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Jarige Job (www.stichtingjarigejob.nl) of via Wil je 
een Jarige Job verjaardagsbox aanvragen, dan kan dat via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/15POGgdPQ4hfEcciHgT81FQfjSRQ0FOzMKsrO2PT54K0/edit?usp=sharing. 
Wanneer het verzoek wordt ingewilligd kan de verjaardagsbox worden opgehaald bij één van de uitgifte 
locaties van de Voedselbank in de gemeente.  
 
 
 

J041 Bibliotheek lidmaatschap   

Onderwerp/doelgroep 0-4 4-6 6-12 12-18 18+ ouders 

Gedrag, pesten, weerbaarheid, discriminatie, ongeluk, misdrijf  
Bieden Sociaal emotionele ondersteuning 

      

Gezondheid, leefstijl, beperking 
Zorgdragen voor lichamelijke verzorging 

      

Ontwikkeling, schoolcarrière, loopbaan 
Begeleiding scholing en ontwikkeling 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Thuissituatie, wonen, financiën 
De opvang van het (verwachte) kind/de kinderen 

      

Omschrijving 
Als lid mag je tot 25 boeken, dvd’s, games, luisterboeken of tijdschriften tegelijk lenen. Je mag alles 4 weken 
houden. Als het tijd is om in te leveren, ontvang je een handige herinneringsmail. Toch een keertje te laat? 
Dat geeft niks, je hoeft geen boete te betalen. Als bibliotheeklid kun je lenen bij alle vestigingen in de 
provincie Groningen en die van het Groninger Forum. Is iets niet aanwezig? Dan kun je tot 5 items tegelijk 
reserveren. De collecties worden wekelijks aangevuld met nieuwe boeken, dvd’s, games, luisterboeken en 
tijdschriften.   

 Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is het abonnement helemaal gratis. 

 Het abonnement voor volwassenen kost € 4,- per maand.  
 
De bibliotheek organiseert ook regelmatig activiteiten en cursussen. 

Toegankelijkheid 
In schrijven kan online (https://biblionetgroningen.nl/lid-worden/registreren)in of in de bibliotheek in de 
buurt. Met een tijdelijk pasje kun je direct lenen. Je bibliotheekpas krijg je thuisgestuurd. Meer informatie is 
te vinden op https://biblionetgroningen.nl/abonnement-voor-kinderen. 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingjarigejob.nl/
https://docs.google.com/forms/d/15POGgdPQ4hfEcciHgT81FQfjSRQ0FOzMKsrO2PT54K0/edit?usp=sharing
https://biblionetgroningen.nl/lid-worden/registreren
https://biblionetgroningen.nl/abonnement-voor-kinderen
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