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Onderwerp: 

Combinatiefuncties 2012 

Kennisnemen van: 

Het collegebesluit om eind 2012 6,3 fte combinatiefuncties, dwz 80% van de oorspronkelijk voor de 
gemeente Woerden geldende formatieplaatsen gerealiseerd te hebben. 

Inleiding: 

In november 2008 heeft het college besloten om deel te nemen aan de Impuls brede scholen, sport en 
cultuur (combinatiefuncties) en daartoe een verklaring ondertekend waarin staat dat de gemeente 
Woerden in principe eind 2012 ten minste 9,1 fte's combinatiefuncties gerealiseerd wil hebben. Een 
combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam 
is voor twee of meer sectoren, bijvoorbeeld op school en bij een sportvereniging. De regeling voorzag 
niet in de mogelijkheid om minder dan het aantal gereserveerde fte's te vragen. 
Onlangs heeft de VNG op verzoek van vele gemeenten nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt. Vanaf 
2012 kan iedere gemeente kiezen uit 60%, 80% of 100% van het voor die gemeente oorspronkelijke 
per 2012 geldende aantal formatieplaatsen. Vóór 1 oktober moet iedere gemeente een ondertekende 
aanvulling op de eerdere verklaring over het aantal combinatiefunctionarissen/fte's inzenden. 

Kernboodschap: 

Het college heeft naar aanleiding van de zero based budgeting onderzoeken over de WMO en de 
onderwijsvoorzieningen besloten om de gemeentelijke inzet met betrekking tot de combinatiefuncties 
te consolideren en daarbij combinatiefuncties nadrukkelijker in te zetten voor de bestrijding van 
achterstanden. Daarnaast heeft het college besloten om het budget voor de brede scholen te 
integreren met het budget van de combinatiefuncties. Momenteel heeft Woerden 5,2 fte 
combinatiefuncties. Door de uitbreiding in 2012 met 1,1 fte kunnen het budget en de doelstellingen 
van de brede scholen geïntegreerd worden in het project combinatiefuncties. Daarnaast kunnen ook 
doelstellingen gericht op de bestrijding van achterstanden aan het project toegevoegd worden. 
Echter door niet te kiezen voor 100% van de oorspronkelijk voor de gemeente Woerden geldende 
formatieplaatsen kunnen niet alle doelstellingen waarmee het project in 2009 gestart is, gerealiseerd 
worden. De komende periode zal gebruikt worden om een voorstel te maken over een wijziging van 
de beleidsdoelen van het project, die tevens aansluiten bij het nieuwe beleid in het kader van de 
WMO. Voor het einde van het jaar wordt de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 

Vervolg: 

Voorstel maken over beleidswijziging. 
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Bijlagen: 

Boekje "Combinatiefuncties in de gemeente Woerden - terugblik 2010" 
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Cultuur 

Meer jeugd en jongeren in aanraking laten komen 
met kunst- en cultuurvormen. 
Een stijging van 5% is gewenst in 2012 

Binnen de clusters brede school Schilderskwartier en Brede 
school Molenvliet-West worden er structureel twee kunst- en 
cultuuractiviteiten gerealiseerd in het NSA-aanbod. Dit zijn er 
structureel twee meer dan in 2009 en betekend dus een 
vertweevoudiging van het kunst- en cultuuraanbod binnen 
deze clusters ten opzichte van het cultuuraanbod 2009. Dit is 
nog naast de projecten die onder schooltijd door de com
binatiefunctionaris worden gerealiseerd. Zie hieronder het 
totaaloverzicht: 

Totaal NSA 
Cultuur 
2010 

Totaal 
overige 
activiteiten 

Cursus-series 
Aantal Lessen 

Deelnemende leerlingen aan 
NSA cultuur m.i.v. maart * 

Projecten voor betrokken 
Brede Scholen 

Kunstconfrontaties leerlingen 

1 8 (waarvan 9 curs/32 lessen 
door combinatiefunctionaris) 

85 

1 96 (gem. 11 kinderen per cursus) 

10 

1160 (gem. 116 leerlingen/project) 

Daarnaast was de combinatiefunctionaris verantwoordelijk voor: 
• de realisatie van een binnenschoolse leerlijn ontwikkeld op 

het gebied van beeldende vorming. Het overzicht van de 
leerlijn en opdrachten is op te vragen bij de combinatie
functionaris. 

• het creëren van een dusdanig netwerk dat er zes lokale 
kunstaanbieders bij de uitvoer van activiteiten binnen het 
NSA aanbod konden worden betrokken. 



De combinatiefunctionaris wordt ingezet om kader te behouden en te werven 
binnen de vereniging. 
Daarbij zorgt h i j /z i j voor de monitoring en eventueel ondersteuning van vrijwil
ligers op voldoende aantal (kwantiteit) als op opleiding en niveau (kwaliteit) en 
stuurt bij of corrigeert waar nodig. 

Daarnaast hebben de combinatiefunctionarissen het volgende gerealiseerd 
in 2010: 
• AV Clytoneus: Naast de kwaliteitsimpuls door scholing te realiseren voor 

de trainers zijn er 5 nieuwe trainers/vrijwill igers die structureel het kader 
zijn komen versterken. 

• JAV Athloi: de combinatiefunctionaris heeft een kwaliteitsimpuls gereali
seerd binnen de vereniging door beleid, trainings en uitvoeringsplan op te 
stellen. Daarmee is het kader geschept voor groei in 2011. 

• Blue Drakes: nieuw kader werven om de 10 vacatures na de zomervakan
tie 2011 in te vullen. 

• One Team Swimming: Voldoende vrijwilligers voor huidig aantal leden. In 
2011 zet de combinatiefunctionaris zich in om een structuur op te zetten 
om als vereniging te groeien (opzetten commissies zoals TC, Activiteiten, 
PR-commissie). 

• Opzetten van looptraingen bij MHC Woerden, Sportlust en AV 
Clytoneus door de combinatiefunctionaris. Vervolgens heeft de 
combinatiefunctionaris een geschikte trainer gevonden die deze 
trainingen vervolgens kon doorzetten. 

• Alle betrokken verenigingen hadden een 100% kostendekkende 
exploitatie over 201 0. 

De comb ina t ie func t ionar i s maak t de ve ren ig ingen sterker 

doo rda t hi j verder k i j k t dan de dage l i j kse werkzaam

heden b innen de veren ig ing en zoek t naar moge l i j kheden 

om een ve ren ig ing te kunnen la ten g roe ien . Niet al leen in 

het aantal leden, maar ook in de kwa l i te i t van het kader 

en de maatschappel i jke rol d ie een spor tve ren ig ing kan 

vervu l len. 

Ellen Roos, KNLTB 
over de combinatiefunctionaris bij TV Triaq: 
"Met betrekking tot de cursus 'Meer Vrijwilligers in Kor
tere tijd' is jouw inzet als combinatie functionaris onmis
baar! Ook bij TV Triaq is er een tekort aan vrijwilligers 
(drie vacatures en een tekort aan commissieleden en men
sen die mee willen helpen; 10 + in totaal). Daardoor is de 
werkdruk hoog bij de kleine kern van 50 clubvrijwilligers. 
Afhaking van vrijwilligers dreigt. 
Maar een echte oplossing voor dit probleem pak jij op! 
Je betrekt meerdere mensen uit de club bij deze cursus. 
Zonder jouw inzet en het zoeken naar deze cursus zou 
de actie om vrijwilligers te gaan werven nooit op deze 
manier zijn gestart!" 

M 
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Sport 

De combinatiefunctionaris draagt bij aan het ver
groten van het aantal sterke sportverenigingen in 
Woerden met minimaal 10% in 2012. Indicatoren van 
een sterke sportvereniging zijn ledengroei, voldoende 
vrijwilligers en een kostendekkende exploitatie 

Stimuleren van ledengroei: 

• One Team Swimming kende een ledengroei van bijna 1 0% 
in 2010 mede door o.a. de inzet van het ouder kind-toer
nooi en het sportstimuleringsproject. 

• AV Clytoneus: in de t i jd dat de combinatiefunctionaris 
werkzaam was, zijn er 28 nieuwe jeugdleden gerealiseerd. 

• VTC Volleybal: Schrijnend tekort aan jongens binnen de 
vereniging; de combinatiefunctionaris ontwikkelt een sti
muleringsprogramma om jongens tot en met 12-14 jaar te 
stimuleren te gaan volleyballen. 

• Basketbal: realiseren van nieuw aanbod op de woensdag
middag voor de jeugd. 

• Daarnaast is de combinatiefunctionaris bij MHC Woerden 
bezig met de ontwikkeling van een interne zondagmid
dagcompetitie om de leden die momenteel op de wachtlijst 
staan actief te maken binnen de vereniging. 

• Bij Sportlust is het ledenaantal ongeveer gelijk gebleven. 

Aangepast bewegen: 

Daarnaast heeft de combinatiefunctionarissen oog voor de 
realisatie van speciaal verenigingsaanbod voor doelgroepen 
die (nog) niet kunnen participeren binnen het huidige aanbod 
van de vereniging: 
• AV Clytoneus heeft per september 2010 twee groepen 

opgestart met een speciaal programma voor kinderen 
met Autisme (ASS). 

• Bij MHC Woerden wordt G-hockey opgestart om ook de 
(toekomstige) leden met een fysieke beperking te kunnen 
laten bewegen. 

Fragmenten uit Balans Magazine over het 
speciale aanbod voor kinderen met Autisme bij 
AV Clytoneus 

Voor sommige kinderen is het best lastig. Gewoon 
sporten bij een club. Bijvoorbeeld omdat je meer 
uitleg nodig hebt bij een oefening, wordt gepest 
of omdat je regelmatig ruzie met de andere kinderen hebt. 
Toch moet iedereen gewoon kunnen sporten, vindt atletiek
vereniging AV Clytoneus in Woerden. Door de inzet van de 
combinatiefunctionaris is het mogelijk om voor kinderen met 
autismespectrumstoornis (ASS) sporten mogelijk te maken. 

Met verbeten gezichten trekken Ronald en Marlon aan hetzelf
de balletje. De trainer kijkt het van een afstandje even aan. 
Dan grijpt hij in. "Loslaten en gewoon een andere bal pakken 
is veel handiger. Want dit kost alleen maar tijd waarin je 
geen punten kunt scoren voor je team." De jongens pakken 
de tip direct op. De ouders kijken ondertussen vanaf de kant 
ontspannen toe. Voor hen is het bijzonder dat hun kind ge
woon kan meedoen zonder dat het buiten de groep valt. 



Onderwijs (V.O.) 
De combinatiefunctionaris is binnen het voortgezet onderwijs (v.o) verantwoordelijk 
voor het betrekken van lokale sportverenigingen bij de invulling van het beweeg-
aanbod op het Minkema College. 
De combinatiefunctionaris heeft in 2010 gezorgd voor: 
• De realisatie van het Sportoriéntatie keuze programma met sporten als scher

men (in samenwerking met schermvereniging de Vrijbuiters), taekwondo (Sa-
bum), streetdance (docent van het Klooster en Attitude 54), kick fun en zumba 
(Ram's Thai), squash (Sportcity), basketbal (Blue Drakes), golf (Pitch & Putt 
Kamerijck) en rugby (docenten Minkema). 

• Het ondersteunen van de scholenstrijd 'Interlyciale', waarbij gebruik gemaakt is 
van alle sportgelegenheden binnen sportpark Cromwijck. 

Daarnaast is de combinatiefunctionaris verantwoordelijk geweest voor het inzetten 
van de kennis, materiaal of sportaccommodatie van het Minkema College voor 
initiatieven uit de buurt, sportverenigingen of andere niet commerciële partijen. 

Zo organiseert de combinatiefunctionaris 'landtrainingen' voor leden van One 
Team Swimming in de gymzalen van het Minkema College. Hierdoor kunnen de 
leden meer trainingen (beweegmomenten) worden aangeboden om uiteindelijk te 
komen tot mooie prestaties. Deze uren zouden niet in het water gemaakt kunnen 
worden i.v.m. de bezetting van het zwembad. 

Kortom: door het netwerk dat de combinatiefunctionarissen opbouwen binnen de ver
schillende samenwerkingsverbanden, zijn ze in staat om snel in te spelen op de vragen 
en behoeften vanuit het primair en voortgezet onderwijs. 
Tegelijkertijd bieden ze de jeugd meer beweegmomenten om ze laten voldoen aan de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 

y-^» 



evenement in een bepaald thema, zoals de Giro d'ltalia 
dag, Scools on Wheels (les waarin kinderen ervaren hoe 
het is om je in een rolstoel of met een bepaalde beper
king je te moeten voortbewegen), reis door de wereld, 
brede schooldag(en) etc. 

Tussenschools: 

• Bij alle scholen die een combinatiefunctionaris tot hun 
beschikking hebben, wordt minimaal 1 x per week een 
tussenschoolse sportactiviteit gerealiseerd. Enerzijds 
wordt er een structureel beweegmoment gecreëerd 
voor de aanwezige kinderen en anderzijds worden de 
kinderen spellen aangeleerd die ze ook in hun vrije t i jd 
zelf kunnen spelen. Op deze manier worden ook de on
georganiseerde beweegmomenten (zoals het buitenspe
len van kinderen op eigen gelegenheid) gestimuleerd. 

• Daarnaast worden er leskaarten en beweegmappen 
samengesteld waarmee ouders of vrijwilligers deze 

ÊÊË 

activiteiten op middagen uit kunnen voeren dat er geen 
combinatiefunctionaris op school aanwezig kan zijn. 

Naschoolse sportaanbod: 

• Bij de clusters Molenvliet-West en Schilderskwartier is er 
door de combinatiefunctionaris structureel één beweeg-
activiteit gerealiseerd tijdens het Na Schoolse Activiteiten 
(NSA) aanbod: 

Cluster 

Molenvliet-West 

Schilderskwartier 

Aantal cursussen 

7 

4 

Lessen 

27 

18 

Gemiddeld aantal 
deelnemers per les 

17 

11 

Samenwerkende partners in 
organisatie en/of uitvoering 

Kind &Co, AVClytoneus, 
MHC Woerden. KNHB en NKBV 

Kind & Co, MHC Woerden en 
Green Hearts 

Angelique Kooke, TSO-coördinator 
basisschool Wijde Blik, Kamerik 
"Michel biedt ons veel ondersteuning tijdens het 
overblijven, bijna elk kind doet mee aan de TSO 
spelen. Michel begeleidt de kinderen in allerlei 

spelvormen, je merkt nu ook dat ze op het plein en daarbuiten 
meer in teamverband en socialer leren spelen. Wij pakken zelf 
inmiddels ook de spelletjes op die Michel ons aanreikt en met 
succes al zeg ik het zelf I" 

ÉÊk 

Daarnaast waren de combinatiefunctionarissen binnen 
deze clusters verantwoordelijk voor de administratie van 
het NSA aanbod. 
Binnen cluster Harmeien heeft de combinatiefunctiona
ris zorg gedragen voor de organisatie en uitvoering van 
drie evenementen binnen het beweegteam Harmeien. 
Daarnaast heeft de combinatiefunctionaris op donderdag
middag i.s.m. de Buiten Schoolse Opvang (BSO) een NSA 
activiteit opgestart. 
Binnen Kamerik - Zegveld was er in 2010 nog geen NSA. 
De combinatiefunctionaris heeft daarom onderzoek naar 
wens en mogelijkheden gedaan. Daaruit bleek dat de 
reacties zo positief waren, dat er besloten is per januari 
2011 met een naschoolse sportactiviteit te starten, als 
pilot voor een regulier naschools sportaanbod. 

'rimair onderwi 



Onderwijs (P.O.) 
Meer jeugd en jongeren die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 

Binnen het primair onderwijs (po.) wordt de combinatiefunctionaris enerzijds ingezet om een 
kwaliteitsimpuls te kunnen bieden aan het beweegonderwijs dat door de groepsonderwijzer 
wordt gegeven en anderzijds om de kinderen bij de betreffende scholen meer beweegmomenten 
te kunnen geven. Deze extra momenten kunnen onder, voor, tussen of naschools plaatsvinden. 

Onder schooltijd: 

• In Harmeien ondersteunt de combinatiefunctionaris de groepsdocent, bewaakt het jaarplan 
bewegingsonderwijs en is h i j /z i j de schakel tussen het onderwijs en de inzet van Beweeg-
team Harmeien. 

• Op de Constantijnschool en Franciscusschool wordt het Lekker Fit programma uitgevoerd, 
waar enerzijds alle leerlingen door middel van acht lessen verspreid over het gehele school
jaar, bewust worden gemaakt van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging 
en anderzijds de scholen op beleidsniveau worden geïnformeerd over veranderingen op dit 
gebied. Per 2011 zal Lekker Fit ook uitgevoerd worden op de scholen binnen het cluster 
Schilderskwartier; de Willem Alexander en de Rembrandt van Rijnschool. 

• Daarnaast organiseren de combinatiefunctionarissen minimaal l x per kwartaal een 

Annelies de Jong, adjunct-directeur Franciscusschool 
Combinatiefunctionaris Ron Vermeij vindt het erg belangrijk dat kinderen vanaf vier jaar al weten wat gezond 
gedrag is en hoe je dat als kind, samen met je ouders, kunt verbeteren. Om kinderen te helpen kiezen voor een 
gezonde leefstijl, maakt Ron gebruik van het project 'Lekker Fit'. In dit project leren de kinderen niet alleen wat 
gezond voedsel is, maar ook wat bewegen inhoudt voor je lijf én geest en datje tot betere prestaties komt wan
neer je goed in je vel zit. De eerste resultaten zijn al zichtbaar; verschillende kinderen uit de bovenbouw ontbijten nu met 
zorg bijvoorbeeld. Andere kinderen pakken eerder de fiets dan bij de ouders in de auto te stappen. Ook collega's zijn zich 
ervan bewust dat ze een voorbeeldfunctie voor de kinderen hebben, juist op het gebied van gezond gedrag. Ze proberen nu 
te beginnen met bijvoorbeeld ochtendgymnastiek en stimuleren het meenemen van gezonde tussendoortjes. De komende 
driejaar is de combinatiefunctionaris een onmisbare factor binnen de school: hij heeft een heel enthousiaste en motiverende 
houding naar kinderen, collega's en ouders en neemt ook de tijd om verbanden te leggen die een leerkracht moeilijker legt, 
omdat hij niet de connecties en sportachtergrond heeft die Ron wel heeft. 

"Kortom: Ron is bij ons onmisbaar als het gaat om de verbinding tussen sport, school en gezond gedrag." 

Primair onderwijs 
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Woerden Breed 
De combinatiefunctionaris draagt bij 
aan het vergroten en versterken van 
het aantal brede scholen in Woerden 

Brede School: 

Binnen de huidige samenwerkingsverbanden heeft er in 2010 
een inventarisatie plaats gevonden van de brede scholen 
Schilderskwartier, Molenvliet-West en Harmeien. 
Deze inventarisatie heeft vervolgens geleid tot: 

• Het versterken van de huidige samenwerkingsverbanden 
tussen betrokken scholen en samenwerkende partners bin
nen brede school Schilderskwartier en Molenvliet West door 
gezamenlijke visie ontwikkeling. Dit zal in 2011 leiden tot 
concrete werk- en uitvoeringsplannen, zodat er zowel een 
kwaliteit- als een kwantiteitsimpuls kan worden gegeven 
aan het huidige aanbod binnen de brede scholen. 

• Het inzetten op versteviging van nieuwe samenwerkingsver
banden tot (concept) brede scholen in Molenvliet Oost en 
Kamerik. Hierbij zijn in Molenvliet Oost de eerste contacten 
gelegd en profielen voor een gewenst aanbod combinatie
functionarissen geschreven en in Kamerik de eerste stap
pen richting samenwerking binnen brede schoolverband 
ondernomen. In 2011 zal vervolgens gewerkt worden aan 
gezamenlijke visievorming en uitbreiding sport en cultuur
aanbod in tussen- en naschoolse uren. 

Beweegteams: 

Om kinderen binnen het onderwijs meer beweegmomenten te 
kunnen bieden, worden de combinatiefunctionarissen in de uit
voering gesteund door beweegteams. Dit zijn teams bestaande 
uit stagiaires vanuit sportgerelateerde HBO en MBO opleidingen 

Gijs Houdijk, stagecoördinator 
Haagse Academie voor Lichamelijk Opvoeding 
"Docenten LO zijn naast het verzorgen van de Lessen LO mede 
verantwoordelijk voor het beweeggedrag van jongeren buiten de 
context van de school. De HALO speelt op deze ontwikkeling in 
door o.a. stages te organiseren rondom het thema "sportstimu-

lering" binnen welzijn- en sportafdelingen van gemeentes. Zo zijn stu
denten actief bij de gemeente Den Haag, Rotterdam, Gouda, Leiden 
en sinds dit jaar ook in de gemeente Woerden. Het is mooi te zien dat 
steeds meer gemeentes sport en bewegen een serieus beleidsthema 
vinden. De Academie voor Sportstudies verheugt zich daarom op een 
duurzame relatie met de gemeentes, omdat wij (en gelukkig vele an
deren) ervan overtuigd zijn dat een goed sport en beweegklimaat een 
belangrijke bijdrage levert aan de vitaliteit van een stad. 

op organisatieniveau en sport- of maatschappelijke stagiaires 
op uitvoeringsniveau. 
Resultaten: 
• Er zijn momenteel vier beweegteams actief; Beweegteam 

Woerden (Woerden Breed werkzaam), Molenvliet, Harmeien 
en Kamerik/Zegveld. Daarnaast is de basis gecreëerd voor 
de realisatie van beweegteam Schilderskwartier. 

• Deze teams zijn er verantwoordelijk voor dat ieder uur in
zet van een combinatiefunctionaris in de praktijk vermenig
vuldigd wordt met 5,44 uur inzet. 

Beweegteam Woerden heeft zich vervolgens hard gemaakt voor 
de realisatie van sportstimulerende activiteiten voor scholen 
en deelnemers die geen gebruik kunnen maken van een combi
natiefunctionaris. 
Dit zijn activiteiten als het sportstimuleringsproject; waarbij 11 
kinderen ook daadwerkelijk lid zijn geworden van één van de 
deelnemende sportverenigingen, de Sport en Gezondheidsmarkt 
en wijkgerichte activiteiten zoals de Jungle Fun (126 deelne
mers, Snel en Polanen)en Pietengym (32 deelnemers, Schilders
kwartier) . In 2011 wordt het aantal wijkactiviteiten uitgebreid 
tot acht activiteiten. 

Woerden breed 



Combinatiefuncties in cijfers 

Gegevens overzicht in fte's en partners 

Daarbij zijn in 2010: 

• de combinatiefunctionarissen binnen de 
samenwerkingsverbanden Molenvliet West, Cultuur en 
Harmeien een volledig jaar werkzaam geweest. 

• Voortgezet onderwijs (Woerden Breed) negen 
maanden. 

• De fte's voor het Schilderskwartier een halfjaar. 
• De samenwerkingsverbanden Kamerik-Zegveld, 

Voortgezet Onderwijs (Minkema college; uitvoerend) 
en de coördinator brede school waren sinds twee 
maanden actief. 

Verdeling Combinatiefuncties in fte's 
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Combinatiefuncties in de gemeente Woerden 

Wat is een combinat iefunct ie? 

Een combinatiefunctie is een functie waarbij 
een werknemer in dienst is bij één werkgever, 
maar te werk gesteld wordt in of ten behoeve 
van twee werkvelden/sectoren binnen sport, 
onderwijs en cultuur. 

2010 was het eerste volledige jaar dat de 

combinatiefunctionarissen werkzaam waren binnen 

de gemeente Woerden. 

Eind 2009 is de gemeente Woerden gestart met het project 
combinatiefuncties. 
Een project waar nieuw aangestelde werknemers hun 
werkzaamheden tot uitvoer brengen binnen structurele 
samenwerkingsverbanden van sportverenigingen, scholen 
en cultuurinstellingen om, in eerste instantie, de volgende 
doelstellingen in 2012 te kunnen realiseren: 

• Het vergroten en versterken van het aantal brede scholen 
in Woerden. 

• Het vergroten van het aantal sterke sportverenigingen 
in Woerden met minimaal 10% in 2012. Indicatoren van 
een sterke sportvereniging zijn ledengroei, voldoende 
vrijwilligers en een kostendekkende exploitatie. 

• Meer jeugd en jongeren die voldoen aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen. In 2012 moet minimaal 37% 
(jongens) en 18% (meisjes) van de jeugd in de leeftijd van 
4 tot en met 1 7 jaar aan de norm voldoen. 

• Meer jeugd en jongeren in aanraking laten komen met 
kunst- en cultuurvormen. Een stijging van 5% is gewenst 
in 2012. 

Wat misschien klinkt als een lastige opgave, hebben wij 
in 2010 al om kunnen buigen naar de diverse resultaten 
die u in deze samenvatting van het voortgangsverslag 
2010 kunt lezen. Met als doelstelling om u, als lezer, 
een goede impressie te kunnen geven, van wat de 
combinatiefunctionarissen binnen deze korte tijdspanne al 
hebben kunnen betekenen voor de gemeente Woerden! 

Combinatiefuncties 




