
categorie-1 subcategorie-1

Preventie Preventie

Signaleren Signaleren

0de lijn collectieve voorzieningen

Eigen en Lokale kracht



Toegang Crisisinterventie

PGB,PVB,Gezinsbudget

Telefonische toegang

1e lijn 1e lijns ondersteuning



2e lijn Jeugdzorg overig

Jeugdzorg+

Residentiele zorg

Specialistische ondersteuning

Overig niet integrale begroting sociaal domein



organisatie

Overig



groep-1

Preventie

Signaleren

Collectieve voorzieningen

Volwasseneducatie

ondersteuning door vrijwilligers met 

professionele coordinatie

- werven, begeleiden en opleiden vrijwilligers

- secretariaat

- pr en communicatie

opbouw informeel netwerk



samen met bedrijfsleven

Crisisinterventie

PGB,PVB,Gezinsbudget

Telefonische toegang

Hulpmiddelen

Met indicatie

Uitvoeringskosten

Zonder indicatie



Jeugdzorg overig

Jeugdzorg+

Residentiele zorg

Specialistische ondersteuning

Overig



Bovenregionale uitvoeringskosten

organisatie

Lokale uitvoeringskosten

Overig

Restant

Risicofonds



product-1

algemeen jeugdbeleid

anti-discriminatie klachten regeling

Jeugdzorg

zorgmeldpunt

Multisignaal

ondersteunen kwetsbare inwoners, 

via er-op-af methode

beschutte ontmoetingsactiviteiten

ontwikkelen nieuwe collectieve voorzieningen

wijkontmoetingsactiviteiten kwetsbare burgers

coordineren Woerdense compliment 

0e lijns ondersteuning aan gezinnen met 

kinderen met handicap

1e lijns juridisch advies

bemiddelen kwetsbare vrijwiligers

coordineren thuisbezoekproject

graag gedaan, praktische hulpdienst

Inloophuis en maaltijdvoorziening

inloophuis mensen geconfronteerd met kanker

kwetsbare inwoners helpen met klussen

leveren van voedselpakketten aan mensen in 

armoede

ondersteunen bewonersinitiatieven en 

vrijwilligersgroepen 

ondersteunen slachtoffers van misdrijven

Overig welzijn Woerden (sluitpost)

Overige uitgaven gezondheidszorg

overige verzekeringen

preventief huisbezoek en welzijnsbezoek

samenwerking woonservicegebieden

steunpunt mantelzorg

subsidie Altrecht Talent

subsidie Brediushonk/GVWO

subsidie St. De Paraplu

subsidie wcm

thuisadministratie

TussenThuis

vrijwilligerscentrale Hart voor Woerden

cursus natuurlijk een netwerk



regieondersteuning ouderen

coordineren Beursvloer

coordineren MBO platform

coordineren Woerdense compliment 

Jeugdzorg

Gezinsbudget

Ondersteuning PGB-houder, salarisadministratie bij volledig werkgeverschap

Ondersteuning PGB-houders, kosten bij ziekte zorgverlener

Ondersteuning PGB-houders, vastrecht

overige kosten/diverse uitgaven

AMHK

Klant Contact Centrum (HT)

preventieve taken, toegang, casemanagement BJU

software

telefonische toegang

uitvoeringskosten team ww.nl (195000)

Rolstoel

Scootmobiel

Wmo-voorzieningen

Woonvoorzieningen

BBZ

bijzondere bestaandskosten

categoriale bijzondere bijstand

declaratieregeling

Duale inburgering

Hulp bij het huishouden 

Hulp bij het huishouden HH1 

Hulp bij het huishouden HH2

Jeugdhulp met indicatie

langdurigheidstoeslag

Leerlingenvervoer (taxi)

Participatiebudget

PGB's

Regiotaxi (collectief vervoer)

Uitkeringen

Vervoer naar voorziening (dagbesteding)

Vrijgevestigden

uitvoeringskosten Ferm Werk

CJG en jeugdzorg

Clientondersteuning

DDJGZ

flexibel deel cjg



Hollands Welvaren

Individuele begeleiding jeugdzorg

Inzet AMW 

JGZ maatwerk deel

JGZ uniform deel

Maatschappelijk werk

maatwerkdeel en org. kosten CJG

Sociaal makelen

Sociale ondersteuning en netwerkcoaching

Subsidie GGZ

Uitvoeringskosten team WW.nl (915597-195000

VIR

welzijnsconsulent/ ouderenadviseur

woerden wijzer

jeugdzorg overig

Jeugdzorg+

Jeugdzorg

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf PGB

maatschappelijke opvang dak-en thuislozen

Pleegzorg

Arbeidsmatige dagbesteding

Begeleiding groep basis excl. vervoer

Begeleiding groep midden excl. vervoer

Begeleiding groep PGB

Begeleiding groep zwaar excl. vervoer

Begeleiding individueel basis

Begeleiding individueel midden/zwaar

Begeleiding individueel PGB

JB/JR

Jeugd en Opvoedhulp

J-GGZ

Kind met beperking

Landelijk arrangement

OGGZ meldpunt huiselijk geweld

OGGZ regionaal meldpunt

sociale werkvoorziening

Vervoer opslag

Vervoer rolstoel

belangenbehartiging en clientparticipatie WWB

bijdrage ggd

clienttevrdenheidsonderzoek

digitale sociale kaart

gezonde slagkracht

inburgeringsvoorzieningen



Invalidenparkeerkaarten

Kwijtschelding

minima- en armoedebeleid

sociaal raadsleden

subsidie vluchtelingenwerk

Wmo vervoer (motorrijtuigenverzekering)

AWBZ

J&O

JGGZ

KMB

FinanciÃ«n (HT)

Kapitaallasten

Uitvoeringskosten team JLV

Uitvoeringskosten team OWZ

Uitvoeringskosten team WMO/SHV

AWBZ

J&O

JGGZ

KMB

belangenbehartiging en clientparticipatie WWB

clientparticipatie Wmo

Extra geld uit coalitieakkoord

jeugdzorg overig

AWBZ

AWBZ

J&O

JGGZ

KMB


