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Ten Geleide

Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek (1942-2007)
In 1944 werd door mgr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, een adviescommissie ingesteld die zich bezighield met de
sociaal-charitatieve zorg in de toekomst. Dit om voorbereid te zijn op de te verwachten wettelijke regelingen. Het
eindrapport van deze commissie vatte de adviezen op het gebied van beginselen, beleid en organisatie van de katholieke
charitas samen. Een en ander resulteerde in zogenaamde Sociaal-Charitatieve Centra op parochieel niveau en
interparochiële en diocesane centra met een landelijk centrum als overkoepelend orgaan. In 1950 werd het Landelijk
Sociaal-Charitatief Centrum opgericht, gevestigd te ’s Hertogenbosch. De voornaamste taak van dit Centrum was het
begeleiden van vrijwilligers. Vanaf 1955 werden de sociaal-charitatieve centra door het Rijk gesubsidieerd.
Eind jaren vijftig kwam er een ontwikkeling op gang van charitatief naar maatschappelijk werk in zowel lokale als
regionale organen. De naam veranderde in 1969 in Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening
en er werd gediscussieerd over de levensbeschouwelijke grondslag van het maatschappelijk werk. In de jaren zeventig
veranderde de naam opnieuw, nu in Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
De overgang van maatschappelijke dienstverlening naar activering ging gepaard met een democratiseringsproces dat
van de oorspronkelijke stichtingsvorm tot een vereniging zou leiden. In 1982 werd de Katholieke Landelijke Vereniging
voor Maatschappelijk Activeringswerk opgericht (KLVMA). Deze zette zich in voor de positie en deskundigheidsbevordering van het maatschappelijk activeringswerk.
De jaren negentig lieten grote verschuivingen zien. In 1992 vestigde de KLVMA een bijzondere leerstoel aan de
Katholieke Theologische Universteit te Utrecht. Vanaf 1993 liepen de contacten van de KLVMA met de overheid niet
meer rechtstreeks maar via de Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Activeringswerk. Het relatieve aandeel aan
het gesubsidieerde werk nam af. De leden van de vereniging kwamen losser van elkaar te staan door reorganisaties en
samensmelting met provinciale instellingen. In 1995 werd de vereniging omgezet in de stichting KLVMA, instituut voor
onderzoek, ontwikkeling en advies inzake maatschappelijke activering.
Toen de subsidie nog verder terugliep werd het Instituut omgezet in een projectorganisatie: Actioma, instituut voor
activering, innovatie, onderzoek. Het zwaartepunt kwam meer op onderzoek en ontwikkelingswerk te liggen. Als
vestigingsplaats werd ‘s Hertogenbosch verlaten voor twee nieuwe locaties: Tilburg en Rotterdam.
Website Actioma
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0.Beeld en geluid. z.j.
Bevat 2 stukken
1-9.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de
Stichtingsraad. 1974-1982
Bevat 9 stukken
1.1974
2.1975
3.1976
4.1977
5.1978
6.1979
7.1980
8.1981
9.1982
10.Stukken betreffende de commissie Onderzoek Landelijke Structuur. 1977-1979
11.Convocaties en agenda's voor en verslagen van de Statutencommissie. Met
kopieën van uitgegane stukken. 1982
12.Stukken betreffende de Evaluatiecommissie. 1983-1993
13-15.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de algemene
ledenvergaderingen. 1983-1985
Bevat 3 stukken
13.1983
14.1984
15.1985
16.Stukken betreffende de profileringsronde van de Katholieke Landelijke Vereniging
voor Maatschappelijk Aktiveringswerk (KLVMA). Met voorstellen voor de algemene
ledenvergadering. 1983-1984
17.Stukken betreffende evaluaties en planningen van de eigen organisatie bestemd
voor de algemene ledenvergadering. 1985, z.j.
18.Correspondentie met diverse personen over de toekomst van de vereniging. Met
bijlagen. 1990-1991
19-27.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de algemene
ledenvergaderingen. 1986-1994
Bevat 9 stukken
19.1986
20.1987
21.1988
22.1989
23.1990
24.1991
25.1992
26.1993
27.1994
28.Verhandeling over de voorgeschiedenis van het Landelijk Sociaal-Charitatief
Centrum over de periode 1942-1975. 1975
29.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de subcommissie
Asocialen van de Episcopaatscommissie. Met jaarverslag. 1947-1949
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bisschoppelijke adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein. Met nota's.
1946-1949
30.Convocaties en agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de
31.Stukken betreffende de studiedagen van de bisschoppelijke adviescommissie voor
Sociaal-Charitatief Werk. 1948, 1949, 1966
32.Nota's van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum. 1969-1972
33.Stukken betreffende de bisschoppelijke adviescommissie op Sociaal-Charitatief
Terrein. 1963-1972
34-36.Stukken betreffende de jubilea van het Landelijk Centrum. Geordend op onderwerp.
1975, 1990, 2000
Bevat 3 stukken
34.25-jaar. 1975
35.40-jaar. 1990
36.50-jaar. 2000
37.Verslag van de installatiebijeenkomst van de adviescommissie Armenzorg. 1944
38-43.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
het bestuur. 1990-1993
Bevat 6 stukken
38.1990
39.1991
40.1992, januari - juni. 1992
41.1992, juli - december. 1992
42.1993, januari - juni. 1993
43.1993, juli - december. 1993
44.Stukken betreffende de verenigingsdiscussie gedurende de periode 1988-1991. z.j
45-46.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
het bestuur. 1994-1995
Bevat 2 stukken
45.1994
46.1995
51.Verhandeling over de voorgeschiedenis van het Katholiek Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkeling over de periode 1942-1974. z.j
52.Kopieën van stukken betreffende de oprichting van de Stichting Landelijk SociaalCharitatief Centrum. 1942, 1950, 1960
53.Stukken betreffende het welzijnsbeleid van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 1991,1992
54-61.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
de Raad van Toezicht. 2000-2007
Bevat 8 stukken
54.2000
55.2001
56.2002
57.2003
58.2004
59.2005
60.2006
61.2007
62.Jaarverslagen van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum over de periode
1956-1961. 1956-1962
63.Convocatie en agenda voor en bijlagen bij een vergadering van het bestuur. Met
jaarverslag over 1959. 1959, 1960
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Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum. 1949-1969
64.Stukken betreffende de oprichting, de samenstelling en de structuur van het
65.Verslagen van de vergaderingen van de bisschoppelijke adviescommissie op
Sociaal-Charitatief Terrein. 1944-1949
66.Stukken betreffende de statuten van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum.
1951-1957
67.Stukken betreffende Organen van Samenwerking op het gebied van sociaalcharitatief werk. 1965-1969
68.Jaarverslagen van het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum. 1965-1966
69.Jaarverslagen van het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening.
1967-1973
70.Jaarverslagen van het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
1974-1983
71.Jaarrekeningen over 1973-1980. 1974-1981
72.Stukken betreffende de rijkssubsidie over de periode 1976-1985. 1976-1986
73.Werkprogramma's van 1978-1979. 1977-1978
74.Jaarverslagen van de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijke
Aktivering over de periode 1983-1987. 1984-1988
75.Jaarrekeningen over de periode 1981-1987. 1982-1988
76.Beleidsplannen en werkplannen van 1980-1987. 1979-1986
77.Correspondentie van het bestuur met diverse personen en instellingen. 1984-1994
78.Jaarrekeningen over de periode 1988-1993. 1989-1994
79.Werkprogramma's over de periode 1988-1993. 1987-1993
80.Stukken betreffende de rijkssubsidie. 1990-1994
81.Stukken betreffende de commissie Financiële Situatie Maatschappelijk
Aktiveringswerk. 1983-1985
82.Stukken betreffende de commissie Financiële Voorziening. 1986-1990
83.Stukken betreffende het Provinciaal Sociaal Charitatief Centrum Utrecht. 1974-1977
84.Stukken betreffende het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging Drenthe.
1977-1979
85.Werkprogramma's van de diverse provincies. 1973-1974
86.Stukken betreffende het Project "Pleegouders" in 1983. 1983-1986
87.Stukken betreffende de projectgroep Analyse Arbeidsvraagstukken. 1984-1985
88.Stukken betreffende de maatschappelijke aktivering van verstandelijk
gehandicapten. 1985, 1993
89.Verslagen van de trainingsbijeenkomsten over invoering van de Functie 2. 1974,
1975
90-91.Stukken betreffende het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
(CRM) over de Functie 2. Geordend op onderwerp. 1974-1979
Bevat 2 stukken
90.Stukken betreffende het Ministerie van CRM over de Functie 2 (F2). z.j.
91.Stukken betreffende de beleidsgroep F2-functionarissen. z.j.
92.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de rijkssubsidie. 1991
93.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de rijkssubsidie.
1977-1989
94-97.Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Samenwerkende Organisatie
voor Maatschappelijk Activeringswerk (SOM). Geordend op onderwerp. 1988-1994
Bevat 3 stukken
94.Voorgeschiedenis. 1988-1992
95.Oprichting 1993. 1993
96.Jaarrekening en jaarverslag 1993. 1993
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Activeringswerk. z.j.
97-98.Stukken betreffende Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk
97.Stukken betreffende de commissie Begeleiding Uitvoering Clustervorming (BUC).
1992
98-99.Stukken betreffende de bestuursstructuur van de SOM. Geordend op onderwerp.
1992-1993
Bevat 2 stukken
98.Stukken betreffende het Directie-overleg 1993. 1993
99.Stukken betreffende de Bestuursvergaderingen. 1992-1993
100-101.Stukken betreffende de rijkssubsidie. Geordend op onderwerp. 1994
Bevat 2 stukken
100.Correspondentie van het bestuur met het ministerie en werkprogramma. z.j.
101.Agenda's en verslagen van overleg van SOM-functionarissen. Met correspondentie.
z.j.
102-104.Stukken betreffende de rijkssubsidie. Geordend op onderwerp 1995-1996
Bevat 3 stukken
102.Correspondentie van het bestuur van de SOM en werkprogramma 1995. 1995
103.Verslagen van, memo's voor en bijlagen bij vergaderingen van de SOM-directie
1995. z.j.
104.Correspondentie van het SOM-bestuur met diverse instellingen. Met bijlagen. z.j.
105-107.Stukken betreffende de verlaging van de subsidie door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Geordend op onderwerp. 1995-1996
Bevat 3 stukken
105.Verslagen van overleg van de SOM met het ministerie. z.j.
106.Stukken betreffende continuering van de subsidie. z.j.
107.Stukken betreffende de publiciteit over de continuering van de subsidie. z.j.
108-1.Stukken betreffende onvermijdbare kosten vanwege de subsidievermindering van
de SOM. 1996
108-2.SOM-Werkprogramma's van 1980-1984. 1979-1983
109.Jaarverslagen over de periode 1988-1992. 1989-1993
110.Stukken betreffende de vergoeding van onvermijdbare kosten. 1996-1999
111.Stukken betreffende de indiening van bezwaarschrift tegen de subsidiebeschikking
1996
112.Landelijke programma's voor het maatschappelijk activeringswerk over de jaren
1996-1998. 1995-1997
113.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
het SOM-bestuur. 1996-1998
114.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de
SOM-directie. 1996-1998
115-116.Stukken betreffende de rapportage en financiële verantwoording over de periode
1997-2000. 1997-2000
Bevat 2 stukken
115.1997-1998
116.1999-2000
117.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van het
SOM-bestuur. 1999-2001
118.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij vergaderingen van de
SOM-directie. 1999-2000
119.Landelijk programma maatschappelijk activeringswerk voor het jaar 1999.
1998-1999
120.SOM-werkprogramma's voor de jaren 2000-2002. 1999-2001
121-123.Stukken betreffende de rapportage en financiële verantwoording over de jaren
2000-2002. 2000-2003
Bevat 3 stukken
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121.Over het jaar 2000. 2000
122.Over het jaar 2001. 2001
123.Over het jaar 2002. 2002
124.Stukken betreffende de Welzijnsnota over de periode 1999-2002. 2000-2001
125.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
het SOM-bestuur. 2002
126.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
de SOM-directie. 2001-2002
127.Stukken betreffende het controleprotocol projectsubsidies. 2003
128.Stukken betreffende de maatschappelijke activering van moslims. 2001-2003
129.SOM-werkprogramma's over de jaren 2003-2005. 2002-2004
130.Stukken betreffende de subsidieaanvraag voor de periode 2003 -2004. 2002-2003
131-132.Stukken betreffende de rapportage en de financiële verantwoording over de jaren
2003-2005. 2003-2005
Bevat 2 stukken
131.2003
132.2004-2005
133-135.Deelrapportages van de SOM-aktiviteiten over de jaren 2003-2005. 2003-2005
Bevat 3 stukken
133.2003
134.2004
135.2005
136-137.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
het bestuur. 2003-2007
Bevat 2 stukken
136.2003, november - 2005. 2003-2005
137.2006-2007
138.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
de directie. 2005
139.SOM-werkprogramma's over de jaren 2005-2006. 2004-2005
140.Stukken betreffende de rapportage en financiële verantwoording van de SOM over
het jaar 2006. 2005-2007
141.Stukken betreffende de herziening van het beleid van het ministerie van VWS
betreffende het vrijwilligerswerk. 2004-2005
142-143.Stukken betreffende het afbouwen van de subsidie door het ministerie van VWS.
2005-2006
Bevat 2 stukken
142.2005
143.2006
144.Correspondentie tussen de SOM en diverse personen en instellingen. 1987-1988
145.Correspondentie tussen de SOM en het ministerie van WVC over de subsidie.
1990-1991
146-147.Stukken betreffende de commissie Begeleiding Uitvoering Clustering. 1991-1992
Bevat 2 stukken
146.1991
147.1992
148-149.Correspondentie met het ministerie van WVC met jaarverslagen over de periode
1993-1996. 1993-1996
Bevat 2 stukken
148.1993-1994
149.1995-1996
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150-155.Stukken betreffende de rijkssubsidie. 1996-2007
Bevat 6 stukken
150.1996
151.1997-1998
152.1999-2001
153.2002-2003
154.2004-2005
155.2006-2007
156.Stukken betreffende de wijziging van de rijkssubsidie vanwege de Welzijnswet
1994. 1994
157-161.Verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van de SOM-directie. 1974-1987
Bevat 5 stukken
157.1974-1976
158.1977-1979
159.1980-1982
160.1983-1985
161.1986-1987
162-179.Convocaties en agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de vergaderingen van
het SOM-bestuur. 1973-1989
Bevat 18 stukken
162.1973
163.1974
164.1975
165.1976
166.1977
167.1978
168.1979
169.1980
170.1981
171.1982
172.1983
173.1984
174.1985
175.1986
176.1987
177.1988, januari - september. 1988
178.1988, oktober - december. 1988
179.1989
180-200.Stukken betreffende de uitgaande dagpost van de KLVMA. Geordend op jaar.
1973-1987
Bevat 21 stukken
180.1973
181.1974
182.1975
183.1976, januari - maart. 1976
184.1976, april - december. 1976
185.1977
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186.1979, januari - september. 1979
187.1979, oktober - december. 1979
188.1980
189.1981, januari - september. 1981
190.1981, oktober - december. 1981
191.1982
192.1983, januari - mei. 1983
193.1983, juni - december. 1983
194.1984
195.1985, januari - maart. 1985
196.1985, april - december. 1985
197.1986, januari - augustus. 1986
198.1986, september - december. 1986
199.1987, januari - augustus. 1987
200.1987, september - december. 1987
201-224.Stukken betreffende de uitgaande dagpost van de KLVMA. Geordend op jaar.
1988-2006
Bevat 5 stukken
201.1988
202.1989, januari - februari. 1989
203.1989, maart - december. 1989
204.1990, januari - mei. 1990
205.1990, juni - december. 1990

Pagina 9/9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

