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Uitgevoerde gesubsidieerde projecten Innovatiefonds Rheden-Rozendaal 1e t/m 3e tranche(deels) 

 
Nr. Organisatie/ 

Projectnaam/ 
Project-
periode  
Tranche 

Doel bereikt/ resultaten Uitgevoerde activiteiten Bereikte groepen/ 
personen 

Langere termijn 
effecten 

1. Kinderopvang 
BOEIenD, Velp 
 
Vroegtijdige 
signalering via 
integratiegroep 
De Step 
 
1-6-2015/ 
31-8-2016 
 
Tranche 1 
 

Doel: een tussenvoorziening realiseren voor vroegtijdige signalering 
en passend “onderwijs”  aan jonge kinderen aan te bieden. 
Samenwerkingsverband tussen Daltonschool Pr. Bernhard, 
kinderopvang BOEIenD en kindcentrum Dolfijn (Driestroom). 
Ouders en kinderen zijn mondeling bevraagd op de ervaringen. 
Beide groepen zijn enthousiast over samenwerking en project en 
zien graag uitbreiding van de uren. Er is sprake van een ontspannen 
groep met snoezelruimte. Aandacht voor taal en motorische 
ontwikkeling. 
Een autistische jongen begon op de Step wel contact te maken. Door 
sociaal wenselijke communicatie wordt aan hele groep het goede 
voorbeeld gegeven. Deze pilot heeft geleerd dat kinderen door meer 
vaardigheden instromen in het (speciaal) basisonderwijs. 
 

-beleidsplan en flyer ontwikkeld 
-veiligheids- en gezondheidsverslag 
gemaakt 
-personeelskosten 
-training leidsters 
-aanpassing ruimte+ spel  materiaal 
-PR&communicatie 
 
 

Gestart met 8 
kinderen.  
In nov.2016 zijn er 4 
naar basis-onderwijs 
gegaan. Vanaf 
jan.2017 weer 4 bij 
gekomen. 
Vanaf 1-1-2017:  
9 kinderen, waar-van 
4 met een beperking. 

Nog niet in beeld. 
 
Om subsidie op andere 
manier mogelijk te 
maken was het nodig 
om de registratie van 
peuterspeelzaal om te 
zetten in 
kinderdagverblijf. Is 
per 9-11-2016 gelukt. 
 
Uitbreiding aantal 
ochtenden wordt 
onderzocht. 
Ondanks zwakke 
financiële positie 
project zijn BOIEenD 
en Driestroom bereid 
om door te gaan met 
deze integratiegroep.  

2. MVT Rheden, 
 
Vrijwillige 
netwerkcoaches 
voor 
mantelzorgers 
 
1-7-2015/ 
31-12-2016 
 
Tranche 1 

Doel was om mantelzorgers te ondersteunen en 6-8 mantelzorgers 
te bereiken. Is bijna gelukt. 
5 vrijwilligers + 2 coordin getraind. 2 coordin. daarna train-de-
trainer. 
Goede ervaringen opgedaan met de methodiek NWC. Goede 
samenwerking met vrijw. Participatie-coach Radar. 
Hulpvragers hebben aan begin en na afloop vragenlijst ingevuld. 
Pilot is als erg positief ervaren: veel steun gehad, nieuw netwerk 
ontdekt, durf gemakkelijker hulp te vragen, bieden van hulp is 
verbeterd, meer zelfvertrouwen. Reacties van vrijw.coaches: 
-verhoging kwaliteit van leven, minder of geen behoefte aan 
dagbesteding, minder isolement, minder ongelukken, grotere 

zelfredzaamheid, minder beroep op gemeente e.d.. 
 

-publiciteit project 
-werving vrijwilligers 
-training vrijwilligers 
-matching mantel-zorger met vrijw. 
-begeleiding vrijw. (o.a. via intervisie) 
-registratie en monitoring 
-evaluatie 

Aantal mantel-
zorgers dat is 
geïnformeerd: ca. 
100. 
Na 14 intakes zijn 5 
trajecten afgerond. 
Rest terug-
getrokken, overleden 
of niet geschikt voor 
dit traject en door-
verwezen. 
Een aantal trajecten 

loopt nu nog, nieuwe 
aanvragen wachten 
op groen licht om 
project voort te 
zetten. MVT moet wel 
voldoende 
professionele 
capaciteit 
beschikbaar blijven 
houden voor 
werving, selectie, 
training, matching, 
coördinatie en 
begeleiding. 

Project is wezenlijk 
onderdeel van MVT 
geworden. De vragen 
om een “maatje”  
worden geanalyseerd 
op de mogelijkheden 
van inzet van een 
netwerkcoach. 
Is onderdeel van de 
MVT-organisatie via 
vrijw.bijeenkomsten, 
waardering en 

intervisie. 
 
Definitieve borging 
moet nog verder 
gestalte krijgen. 
Overleg met 
gemeenten over 
financiering. 
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Nr. Organisatie/ 
Projectnaam/ 
Project-
periode  
Tranche 

Doel bereikt/ resultaten Uitgevoerde activiteiten Bereikte groepen/ 
personen 

Langere termijn 
effecten 

3. Diaconie Kerk 
van Rozendaal, 
 
De Serre van 
Rozendaal 
 
1-7-2015/ 
31-12-2016 
 
Tranche 1 
 

Doel: Creëren van een ontmoetingsplek voor alle inwoners ter 
bestrijding van eenzaamheid. 
De Serre is elke woensdagochtend geopend. Voorziet in een sociale 
behoefte. Vooral voor alleenstaanden. Is een laagdrempelige 
ontmoet-ingsplaats geworden. De georganiseerde activiteiten 
worden als een verrijking van het culturele aanbod in het dorp 
ervaren. Naasten wordt aanbevolen ook te komen. 
In 2016 20% meer bezoek dan in 2015. 

-verwarming, verlichting en 
schoonmaken 
-kopiëren en printen 
-extra activiteiten (1 á 2 keer p.mnd.):  
diverse lezingen, muziek en workshops 

Er zijn 8 gast-
vrouwen/-heren die 
bij toerbeurt “dienst” 
hebben. 
Gemiddeld aantal 
bezoekers per 
ochtend: 12. Bij 
bijzondere 
activiteiten vaak 
meer. 
Bezoekers zijn 
overwegend ouderen. 

Is moeilijk vast te 
stellen. Gaat nu goed. 
Heeft plaats in dorp. 
Wel enquête gehouden 
waardoor er inzicht is 
wat bezoekers 
waarderen en wensen. 
Daar wordt zoveel 
mogelijk bij 
aangesloten. 

4. SWOA, gem. 
Rheden 
 
Groepsmaatjes 
 
1-6-2015 / 

31-08-2016 
 
Tranche 1 

Doel: Het uitbreiden van het sociale netwerk en activeren van 
kwetsbare mensen met een beperking in de gemeenten Rheden en 
Rozendaal. 
Uit de tussenrapportage blijkt wel de behoefte aan groepsmaatjes 
onder verschillende doelgroepen. Het vormen en in stand houden 
van stabiele groepjes kosten veel tijd. 

-plan gemaakt met partners Ribw, 
Woonzorgnet, Siza en Viva 
-deelnemers en vrijw. geworven 
 
-wandelgroepje 
-kook-/eetclubje 

-spelmiddagen 

Meerderheid van 
deelnemers heeft 
psych.beperking, 
verslaving of niet-
aangeboren-
hersenletsel of 

verstandelijke- of 
lichamelijke 
beperking. Vaak 
reden voor 
isolement. 
Bij de start zijn 18 
deelnemers 
aangemeld en 5 
vrijwilligers. 

 

5. St. De Boei, 
Dieren 
 
Vangnet voor 
vrijwilligers 
 
1-8-2015 / 
31-12-2016 
 
Tranche 1 
 

Doel: jongeren met complexe probl. op eigen benen te laten staan 
dmv vrijw. coaches. 
In aug. 2015 gestart met professionalisering 2 vrijw. coaches.  
In 2e helft 2016 weer 2.  
6 jongeren begeleid: 3 in woning van De Boei en 3 die nu in eigen 
woning wonen 

-training vrijw. coaches 
-teamtrainingen jongeren: houding, 
gedrag, verslaving 
-aanschaf studie-boeken en zelfstudie-
pakket 
-begeleiding jongeren 
 

-4 vrijw.coaches 
-6 jongeren begeleid: 
3 in woning van De 
Boei en 3 die nu in 
eigen woning wonen 
 
 

Nieuwe inzichten mbt 
begeleiding opgedaan, 
die nu in praktijk 
worden toegepast. 
Enkele jongeren 
aange-zet tot stap 
naar hulpverlening. 
Preventie van zorg en 
zelfstandigheid op 
langere termijn 
bevorderd. 
 

6. Inloophuis, 
Dieren 
 
Doorontwik-
keling differen-
tiatie inlopers 
en medewer-
kers 
 

Doel: verbreding doelstelling en in verlengde daarvan meer/andere 
vrijw. medewerkers en breder bezoek. Is gelukt. 
 
Door overdracht Viva naar Radar aanloopproblemen gehad en pas op 
1-3 en 1-4-2016 met beroepskrachten kunnen starten. 
 
Bezoekers van 10 naar 15-20 per dag. 
10-15 nieuwe bezoekers die regelmatig terugkomen. 
Samenstelling bezoekers gemengder van samenstelling. 

-gesprekken met en werving vrijwilligers 
-groepstraining vrijw. 
-begeleiding bezoekers naar prof. 
hulpverl. 
-PR via facebook, Regiobode, 
nieuwssites en op informatiemarkten 
-nieuwsbrief voor externe relaties 
-kunnen ook dagbesteding en 
werkervarings-plaatsen bieden 

Begin 2016 19 vrijw. 
Op 31-12: 21.  
4 vertrokken, 6 
nieuw. 
Uitbreiding met 2 
adspir-bestuurs-
leden. 
 
2017: starten weer 

Inloophuis is een 
bekende organisatie in 
Dieren geworden met 
ander stigma en 
doelgroep. 
Gezelligheid, advies en 
participatie gaan hand 
in hand. Er is 
waardering voor het 
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Nr. Organisatie/ 
Projectnaam/ 
Project-
periode  
Tranche 

Doel bereikt/ resultaten Uitgevoerde activiteiten Bereikte groepen/ 
personen 

Langere termijn 
effecten 

1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 2 
(en 4) 
 

Aantal verschillende mensen in 2016: ca. 80. 
 
Met vrijw. en bestuursleden er bij: ca. 100. 
Een verdubbeling tov 2015. 
 
Andere huisvesting heeft veel aandacht gekost. Wellicht voorjaar 
2017 blijvende oplossing. 

 
Activiteiten: spelletjesavonden, 
lunchtafels, soos-middagen, kookclub, 
naaiclub, begeleide fiets- en wandel-
tochten, excursies, themacafé voor 
mensen met beper-king, workshops, 
concertje, studenten-bezoek, ontmoet-
ingsdag Naastenhulp 
 

wervingscampagne 
voor bezoekers, 
medewerkers en 
bestuursleden. 

werk. 

7. Innoforte, Velp 
 
Samen in de 
buurt 
 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 2 

Doel: langer zelfstandig wonen voor ouderen bevorderen en hun 
eigen kracht versterken. 
Via concept Huis van de Buurt zijn 3 locaties meer een kloppend hart 
in de wijk geworden voor een bredere doelgroep. In Lorenzhuis 
begonnen en later concept uitgerold naar Oosterwolde en De 
Biesdel. 
Buurtbewoners en andere aanbieders zijn betrokken, zoals 
Groenhorst College, ROC A12, basisscholen, Sport-bedrijf, 
WeHelpen, wijkteam, RIQQ, RIBW, SiZa, STOER en Eenplus. 

Focus op: voorkomen vereenzaming, goede persooonlijke 
verzorging, lich. conditie en verhoging sociale cohesie. 
Daarnaast: zinvolle dagbesteding als vrijw.werk en verkleining 
afstand arb.markt. 

-faciliteren buurtbewoners 
-woonruimte verhuren aan Ribw-clienten 
die meedoen aan activ. en als vrijw. 
-buurtver. activiteiten laten organiseren 
in De Biesdel 
-zwemmen voor mensen met dementie 
-beweegactiv, spreekuur wijkverpl.k., 
huiskamerconcertjes, kerstdiner voor 
wijkbewoners Velp-Zuid 

-computerles 
-bridge 
 
-inrichting locaties huiselijker gemaakt 
-beweegapparatuur aangeschaft 
-activiteiten-ondersteuning 
-coördinatie en PR 
 

Gemiddeld aantal 
deelnemers per week 
in 2016: 
 
De Biesdel: 65 
Oosterwolde: 60 
Lorentzhuis: 105 

 

8. Ned. 
Bridgebond 
 
Denken en 
Doen (Velp en 
Rozendaal) 
 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 3  

Doel: Versterking eigen kracht van inwoners via bridge. Dit verbindt 
mensen, ze nemen meer deel aan het maat-schappelijk verkeer, 
blijven langer actief en minder kans op vereenzaming. 
In de pilot was de opzet van 2 groepen voorzien. 
Door het overweldigende aantal aanmeldingen is een 3e groep 
gestart, welke met een aanvullende innovatiesubsidie is 
gefinancierd. 
 

-PR, mensen aanschrijven 
-bridgemiddagen en -avonden 
organiseren 

Volgt nog Volgt nog 

9. Radar Oost 
 
Moeders aan 
Zet, Velp 
 
 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 2 

Doel: Ondersteuning jonge moeders bij de opvoeding en hun eigen 
empowerment. 
Er is met jonge moeders gesproken en plan met programma 
gemaakt. Er leek een solide bodem te bestaan. Het netwerk bleek 
echter minder sterk dan verwacht. Daarna diverse organisaties 
benaderd. Wel veel positieve reacties, maar geen aanmelding voor 
het project. Een enkele belangstellende heeft zich aangesloten bij 
een bestaande vrouwengroep. 
Heeft wel tot toename van hulpvraag geleid. Wordt nu doorverwezen 
naar vrouwengroep of jongerenwerk. 
 

-PR, 40 posters, 250 flyers, 430 
personen van diverse organisaties 
benaderd 
-voorbereiding organisatie van het 
project. 

Het is onvoldoende 
gelukt jonge moeders 
te bereiken. Jonge 
vaders bleken nog 
lastiger te bereiken. 

Geen vervolg 
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Nr. Organisatie/ 
Projectnaam/ 
Project-
periode  
Tranche 

Doel bereikt/ resultaten Uitgevoerde activiteiten Bereikte groepen/ 
personen 

Langere termijn 
effecten 

10. St. Geeferom 
 
Begeleiding van 
projecten via 
Crowdfunding 
in gem. Rheden 
en Rozendaal 
 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 2 

Doel: maatschappelijke organisaties en/of maatschappelijke 
initiatieven de kans bieden in eigen directe omgeving minimaal de 
helft van het projectgeld bijeen te halen t.b.v. de realisatie van een 
project. 
 
In 2016 zijn er 2 crowdfun-dingcampagnes gevoerd. In beide 
gevallen 2.500 gefund en met 2.500 uit Innov.fonds aangevuld. 1x 
Weggeefwinkel 4Noppes te Dieren en 1x Turnvereniging Gelregym te 
Dieren. 
Er zijn nog 2 projecten in voorbereiding. 
Doel van 6 campagnes niet gehaald. 
 

-voor 8 organisaties 2 workshops 
georga-niseerd in Dorpshuis Rheden 
-samen met Sportbe-drijf en Radar een 
info bijeenkomst voor 25 personen 
-diverse intake- en 
voorlichtingsgesprek-ken  
-adviseren bij opzet crowdfunding-acties 
-contacten met donateurs 
-begeleiding tijdens de  
crowdfunding-acties 
-fin en admin afhan-deling projecten 

-Weggeefwinkel en - 
Gymvereniging  

Willen graag doorgaan 
tot bedrag op is. 

11. St. SHM 
Rheden-
Rozendaal 
 
Schuld Hulp 
Maatjes 

 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 2 

Doel: Via vrijwilligers mensen helpen bij het oplossen van hun 
schulden en administratieve chaos. 
 
11 personen hebben de pre-learning fase gedaan; 9 hebben daarna 
de opleiding succesvol afgerond (en zijn dus gecertificeerd); 2 zijn 
nog bezig.  

2 zijn aanvullend geschoold tot coördinator. 
 
In 1 situatie is dreigende woningontruiming voorkomen. 
In alle gevallen positieve feedback van de hulpvragers. 

-oprichtingsacte 
-vrijwilligers opgeleid en gecertificeerd 
-diploma-uitreiking 
-bekendheid organi-seren/PR 
-hulpvragers begeleid 
-contacten met div instellingen onder-

houden 

Er zijn in 2016 18 
hulpvragen 
ingediend. Er konden 
er 12 in behandeling 
worden genomen, 
waarvan 2 afge-rond 

(binnen 3 mnd). 
Leeftijd hulpvragers: 
tussen 25-65 jaar. 
10 x Ned afkomst. 
Van de 12 zaken zijn 
er 9 via gem Rheden 
aangemeld en 3 
langs andere weg. 
 

Moeilijk te zeggen, 
gelet op de relatief 
korte termijn van 
werken. Er zijn nog 
maar 2 zaken 
afgerond. 

 
Langere termijn 
financiering nog 
onduidelijk. 

12. Kindercentra 
Puck&Co 
Veluwezoom 
 
Efficiënte 
peuteropvang 
en hulpver-
lening achter 1 
voordeur 
 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 2 

Doel: Achter 1 voordeur (in 1 gebouw) voor ouders en kinderen een 
efficiënte peuteropvang en hulpver-leningsstructuur aanbieden. 
 
Alle kinderen worden opgevangen in een kindergroep dicht bij huis, 
met versterking specialistische vaardigheden vanuit alle 
deelnemende organisaties om ontwikkelingsachterstanden te 
signaleren en te behandelen. 
Er is een goed lopende “doorgaande lijn”  naar het basisonderwijs 
tot stand gebracht. Elk kind komt op de meest passende plek 
terecht. 
Door goede samenwerking zorg-onderwijs-peuteropvang zijn 
werkwijzen geharmo-niseerd en gestandaardiseerd. 
 

Samenwerkingsver-band tussen Drie-
stroom, Lindenhout en Kinder-centra 
Puck&Co. 
-screening en observaties 
-handelingsplannen per kind opstellen 
-overleg met ouders 
-overleg en door-verwijzing naar spec 
professionals 
-informatie- en inloopochtenden voor 
ouders tbv laagdrempeligheid 
-themabrieven maken voor ouders 
 

In totaal 32 
kindplaatsen in dorp 
Rheden. 
Reguliere peuters en 
peuters met VVE 
indicatie 
(taalachterstand) zijn 
door elkaar geplaatst 
en hebben van elkaar 
geleerd. 
Brede groep ouders 
en kinderen bereikt. 
 

Geen goed zicht op. 

13. Cultuurbedrijf 
RIQQ, 
 
Theaterproject 
Cultuurlab, 
Stenfert, Dieren 
 

Doel: 
• de kracht van bewoners versterken, hun creativiteit aanwakkeren 
om met belemmeringen om te gaan, het gevoel te vergroten ergens 
deel van te zijn. Deze elementen vergroten het geluksgevoel van 
inwoners. Een groter geluksgevoel versterkt de preventie van 
zorgbehoefte. 
• thema's en doelgroepen in beeld krijgen waar kunstprojecten voor 

-overleg met buurtcoaches 
-overleg met buurt-vereniging en 
sleutel-figuren in de wijk 
-rondleiding theater-makers door de 
wijk 
-mensen uitnodigen 
-kick-off 

Er zijn 37 wijk-
bewoners geïnter-
viewd. 
Spelersgroep van 13 
spelers, tussen 12 en 
93 jaar, aangevuld 
met toneelspelers 

De ervaring van alle 
deelnemers wordt 
lange tijd door hen 
mee-genomen. Er is 
veel gelachen. Er is 
door verschil-lende 
mensen en groepen op 
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Nr. Organisatie/ 
Projectnaam/ 
Project-
periode  
Tranche 

Doel bereikt/ resultaten Uitgevoerde activiteiten Bereikte groepen/ 
personen 

Langere termijn 
effecten 

1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 1 
 
(later 3 en 4) 

kunnen worden ontwikkeld. 
 
Verhalen uit de wijk zijn verzameld en vervolgens samen met 
wijkbewoners vertaald in 6 toneelscènes. 
Scènes die op een lichte manier in beeld brengen wat er leeft in de 
wijk en waar mensen zich in herkennen. 
Op 16 en 17 april werd de voorstelling “Stennis in Stenfert”  
gespeeld. Het publiek (6 groepjes van 10) maakte een wandeling 
langs 6 locaties waar gespeeld werd. Ook werd een huifkar ingezet.  
Totale bezoek over 2 dagen: 125. Na afloop ontmoetten spelers en 
publiek elkaar. 
Overwegend zeer positieve reacties bij iedereen. 
 

-verhalen ophalen 
-scènes schrijven 
-repeteren  
-scènes als theater uitvoeren op 
verschillende plekken in de wijk 
-PR 
-evaluatieavond voor alle deelnemers 
-fotoboek als herinnering 

van toneelver Dieren 
en muziekver 
Spankeren. Zowel 
Turks als Ned. 
Uiteindelijk 20 
spelers en 25 
muzikanten. En nog 
enkele vrijw bij 
filmen en techniek en 
ouders hebben 
kinderen begeleid. 
Totaal aantal medew: 
133. 

een andere manier 
gedurende enkele 
maanden intensief 
samengewerkt. 
Mede door fotoboek 
kan men met trots 
terug-kijken op wat er 
is neergezet. Als je 
elkaar tegenkomt zie 
je andere dingen in die 
persoon(nen). 

14. Stichting Het 
Raadhuis, Velp 
 
Ons Raadhuis  
 

1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 2 
(en later 4) 

Doel: Stimuleren eigen kracht ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen met goede kwaliteit van leven, voorkomen en tegengaan 
vereenzaming, ontlasten mantelzorgers, vroegsig-nalering, d.m.v. 
tussenvoor-ziening tussen ontmoetings-centra en dagopvang. 
Groot succes. Grotere toeloop dan verwacht. 2x zoveel. Vervult 

behoefte onder ouderen. Activiteiten worden naar behoefte van de 
bezoekers samengesteld. 

1-3-16: 2 dgn p.wk open; 
1-8-16: 3 dgn p.wk. open 
1-1-17: 4 dgn p.wk. 
Aan 5e dag wordt gewerkt. 
 

-19 verschillende activiteiten 
-83 activ. p.mnd. 
 
2016: vooral jaar van opbouw en finan-
ciering rond krijgen, inrichting pand en 
juiste activiteiten. 
2017: ervaringen van deelnemers 
worden professioneel onderzocht. 
 

-minimaal 50 unieke 
bezoekers p. mnd. 
-100 unieke 
bezoekers totaal 
-25 vrijwilligers 

betrokken 
-15 participerende 
organisaties/onderne
mers 
-20 mantelzorg-
contacten p.mnd. 

Vervolg is na 2016 
anders gefinancierd!! 
Hoe? 
Wmo?   

15. Speelotheek 
Het Kasteel, 
Velp, 
 
Speel Goed, 
 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 3 
 

Doel: Het stimuleren van spelen door kinderen van 0 tot 4 jaar en 
ontmoeting van jonge ouders en spelbege-leiding in het algemeen. 
Er stonden 6 activiteiten op 2 locaties in Velp gepland. 
Uitgevoerd: 
Peuterdansen: 3x; 
Knutselen: 2x; 
Belevend voorlezen: 1x. 
Workshop Maak je eigen muziekinstrument: 1x. 
Deelname festival: 1x 
Op locaties De Poort uitgevoerd. Oosterwolde door te weinig 
aanmeldingen niet doorgegaan. 
Uitgevoerd door workshop-leidster en 1 of 2 vrijwilligers. 
Doel naar behoren gehaald. Aan de helft van de ouders is een 
evaluatieformulier uitgereikt. 11 retour ontv. 
Met goede feedback. 
 

Uitvoering activiteiten kwam in juni 
2016 op gang. 
Zie hiernaast genoemd. 
Verder is er goed speelmateriaal 
aangeschaft in de vorm van:  
-voorleesbeleefkistje 
-muziekkistje 
-babysnoezelkistje 
Die zijn beschikbaar via de uitleen. 

Er is goed 
samengewerkt met 
de Bibliotheek en De 
Poort in Velp. 
Er hebben 44 
kinderen en 44 
(groot-)ouders 
meegedaan. 
Deelnemersveld was 
heel divers. Op het 
Groene 
Doenersfestival een 
lichte tendens naar 
hoger opgeleiden, 
licht- en 
donkergroene 
ouders. Bij de 
peutergroep een 
doorsnee van Velp-
Zuid. 
PR had beter gekund. 

Nog moeilijk te 
beoordelen. 
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Nr. Organisatie/ 
Projectnaam/ 
Project-
periode  
Tranche 

Doel bereikt/ resultaten Uitgevoerde activiteiten Bereikte groepen/ 
personen 

Langere termijn 
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16. Cosensis, De 
Steeg 
 
Gebiedsgericht 
werken vanuit 
de Boecop, 
 
1-1-2016 / 
31-12-2016 
 
Tranche 3 

Doel: Het realiseren van een ontmoetingsplaats voor het dorp in de 
Steegse kerk De Boecop waar we via het experiment gebiedsgericht 
en integraal werken inwoners, ondernemers, gemeenteambtenaren 
en (welzijns)professionals uitnodigen en ondersteunen in het 
ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven. 
 
Het gaat om een geïntegreerde aanpak van allerlei activiteiten die 
bottom-up tot stand komen, gericht op zelfrealisatie (vergroting van 
eigen kracht) en zelfvoorziening (preventief en minder overheid). 
Tijdens de kwartiermakers-periode zijn er diverse experimenten 
uitgevoerd,  professioneel ondersteund door Cosensis. Voor de 
hieruit voortvloeiende begeleidingskosten (=uren) en bijkomende 
kosten voor de organisatie van diverse bijeenkomsten (organisatie- 
en cateringskosten e.d.) is subsidie verleend. 
 

In 2016 zijn de volgende experimenten 
gestart: 
1. Hoofdexperiment gebiedsgericht 
werken, de lerende samenleving 
2. Experiment herbestemming historisch 
erfgoed/monument 
3. Experiment kwetsbare burgers 
4. Experiment stimuleren 
ondernemerschap 
5. Experiment burgerparticipatie. 
 
Ad 1. Twee-wekelijkse regiegroep 
gevormd. Veel aandacht voor 
randvoorwaarden (middelen: zoals 
gebouw, financiën, mensen). Drie 
workshops gehouden met betrokken 
partijen. Verbinding leef- en 
systeemwereld en integraal werken 
bleek lastig. Voor 2017 concreter plan 
voor “kiemjaar”  gemaakt met 
activiteiten gericht op vitale 
samenleving. 
Ad 2. 5 bijeenk gehad met gem. 
Rheden, architecten en adviseurs, 2 
bijeenk met Prov Gelderland, Gelders 
Genootschap en gem Rheden, 1 bijeenk 

alleen Prov Gelderland en documenten 
gemaakt. Exploitatie van de grond 
krijgen is lastig gebleken. 
Er is naar innovatie manieren van (her-) 
bestemming gezocht. Enkele 
verbeteringen zijn aangebracht. Meer 
nodig. Er ligt een concept-business-case 
onder. Subsidies moeten worden 
aangevraagd voor budget en daarmee 
uitbreiding van de mogelijkheden.  
Ad 3. Enkele personen met een 
bijstandsuitkering en met een WW-
uitkering hebben - in wisselende 
periodes - via een werkervaringsplaats 
binnen de Boecop werkervaring 
opgedaan. 
Om verschillende redenen kon dit niet 
succesvol worden doorgezet. De 
ervaringen zijn ondertussen vertaald 
naar een andere aanpak in 2017. 
Ad 4. Via enkele bijeenkomsten met 
ondernemers is de behoefte voor hen, 

Vanwege vele 
voorbereidingen in 
randvoorwaardelijke 
sfeer is er in 2016 
veel in overleg met 
allerlei partijen gaan 
zitten. 
Daarnaast zijn er al 
wel verschillende 
activiteiten voor en 
door bewoners en 
ondernemers 
ontwikkeld. 
Plan voor 2017 is om 
dit steviger vorm te 
kunnen geven (het 
uiteindelijke doel). 

De aanpak heeft in 
principe potentie. Er 
dient dan wel steviger 
ingezet te worden op 
invulling betere 
randvoorwaarden om 
vervolgens de 
exploitatie en 
dorpsactiviteiten 
steviger van de grond 
te krijgen. 
Dan kan het in 
organisatorische- en 
financiële zin 
zelfvoorzienend 
worden in activiteiten 
die de bewoners willen, 
kunnen er participatie- 
en arbeidsplaatsen 
worden gecreëerd en 
kunnen nieuwe 
bedrijven ontstaan. 
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de toeristische mogelijkheden, 
synchronisatie diverse visies en kansen 
voor de samenleving verkend. Plannen 
zullen in 2017 verder worden 
uitgewerkt. 
Ad 5. Pastorie is met huiskamer 
beschikbaar gesteld om elkaar te 
ontmoeten en van daaruit een steviger 
dorpscommunity te laten ontstaan ter 
versterking van de eigen kracht van het 
dorp. Daaruit zijn diverse activiteiten 
ontstaan, zoals: dorpsdiner tijdens de 
doorkomst van de Giro d’ Italia (175 
bewoners), groepsapp De Steeg 
Nexdoor, De Steeg aan tafel (100 
bewoners), wekelijkse 
huiskamerochtend en 2-wekelijks 
dorpsavonden. 
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