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Programma van vanavond 

• Welkom door wethouder Constans Pos 

 

• Korte presentatie over de resultaten en aanpak van 
het Innovatiefonds 

• Presentatie Theaterproject Stenfert, Dieren (RIQQ) 

• Interactief deel om input te krijgen voor vervolg 

 

• Vanaf ca. 21.30: informeel deel om  elkaar te 
ontmoeten en kennis te nemen van 8-tal organisaties 
die zich in de foyer presenteren (om 10 min. Bel)  



Doel Innovatiefonds 

• In een versneld tempo een substantiële bijdrage 
leveren aan de transformatieopgave in het sociaal 
domein 

• Als onderdeel van de decentralisaties per 1-1-2015 

 

 

Waarom? 

• Vernieuwing nodige vanwege klachten 

• Verbetering van de dienstverlening door meer 
integratie en samenwerking (klant meer centraal) 

• Kostenbeheersing op de wat langere termijn 



Vertaald in beleidsregels 

De volgende toetsingsgronden zijn gehanteerd: 

• bijdragen aan innovatie in het sociaal domein; 

• bevorderen van preventie; 

• versterken van de eigen kracht van inwoners; 

• bevorderen van samenwerking tussen organisaties of 
tussen organisaties en vrijwilligers; 

• besparen van kosten in de zorg. 

 

 

Budget vanaf 2015:   ruim €  250.000  per jaar 



Overzicht aanvragen 

Tranche Totaal 
aantal 
aanvragen 

Waarvan 
afgewezen 

Waarvan 
toegekend 

Tot een 
bedrag van 

2015-1 16 10  6 76.000 

2015-2 28 18 10 170.000 

2016-3 10  4  6 100.000 

2016-4 18 12  6 90.000 

Totaal 72 44 28 436.000 

Beschikbaar 525.000 



Samenstelling Adviescommissie 

• dhr P. Manders, tot sept 2016 (Adviesraad sociaal domein)   

• dhr E. Mesritz, vanaf sept 2016 (Adviesraad sociaal domein)   

• mevr A. Vos (vanuit de VGGM/GGD) 

• mevr B van Zon (vanuit Humanitas) 

• mevr M. van Mierlo (v/h dir. Welzijnsinstellingen) 

• mevr M. Meekes, alleen 1e tranche (vanuit Indigo) 

• dhr M. Pijpers, (vanuit Dierensche Boys en ondernemer) 

• mevr M. Jansma (gemeente Rozendaal) 

• mevr M. van Hooff (gemeente Rheden, voorzitter) 

 

• Ondersteuning/secr: Jan Martens en Renata Geertsma 
(gemeente Rheden) 

 



Rode draad in advisering  

Positief beoordeelde projecten: 

 

• Ondersteuning vrijwilligers, mantelzorgers en via 
maatjes, gericht op samenredzaamheid, activering en 
netwerkontwikkeling (15) 

• Verbreding oorspronkelijke doelgroep (van ouderen 
naar hele wijk) 

• Verbreding oorspronkelijke doelstelling (via sport ook 
zorg, preventie en vroegsignalering) (via cultuur / 
theater ook zorg/preventie) 

• Crowdfunding  



Rode draad in advisering  

Negatief beoordeelde projecten: 

 

• Investeringen in aanpassing gebouwen 

• Investeringen in technische ontwikkelingen (app of 
website; zijn als regulier product te verkopen) 

• Reeds aangevraagd in de regio 

• Reeds aanwezig in de gemeente(n) 

• Haalbaarheidsonderzoeken 

• (Bij-)scholing op vakgebied 

• Deelaspecten binnen hulpverlening, wat zou leiden 
tot versnippering 

 



Opvallende zaken 

• Weinig “echte niches” 

• Veel varianten op tamelijk bekende thema’s 

• Goed plan indienen was voor sommigen niet makkelijk 
(sommige partijen niet gelukt en/of begeleid)  

• Soms werd een aanvraag opgeknipt, door “het eerst 
maar eens met één groep of dorp te proberen” 

• Wel aanvragen door kleinere instellingen of 1-pitters 

• Borging (financ+organ) na project was een must 
(althans de hoge kans daar op) 

• Tijdens het experimenteren mocht er ook wat mislukken 
(wat ook 1 keer gebeurd is) 

• Weinig aanvragen van bedrijven, wijken en mede-
landers en cross-overs tussen diverse partijen 



Aanbevelingen van de commissie 

• Houdt middelen beschikbaar voor innovatie (soms is 
de aanloopperiode in denken en doen lang) 

• Bestendiging van een succesvol project moet er altijd 
zijn als stip op de horizon 

• Blijf werken met een onafhankelijke commissie, ter 
wille van een zo zuiver mogelijke afweging, met 
kennis uit verschillende disciplines 

• Aanvraagformat  en verantwoordingsrapportage 
telkens goed aanscherpen op doelen en gewenste 
meetbare resultaten 

• Link leggen met doelen in Meerjaren Beleids Kader 
Sociaal Domein is een goede zaak 

• Over 2 jaar nog eens evalueren 



Link met het 
MeerJarenBeleidsKader Meedoen! 

Daarin zijn drie focuspunten geformuleerd:  

 

• EEN BASIS VOOR IEDEREEN | over het individu en 
wat deze nodig heeft  

• SAMEN ONDERWEG | over de samenleving en de 
bereidheid om voor en met elkaar dingen te doen  

• MEEDOEN MAKKELIJK HELPEN MAKEN | over de 
gemeente en wat deze moet doen om aan de andere 
focuspunten een bijdrage te leveren  



De doelen in het MJBk Meedoen! 



Verdeling projecten over MJBk-doelen 
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Verdere procedure 

• Met input van vanavond tot advies komen aan college 
(april) 

 

• Besluitvorming  college (mei) 

• Raad betrekken 

 

• Bekendmaking via pers, social media en web-pagina: 

 

www.rheden.nl/innovatiefonds 

 

Hierop komt ook alles van vanavond beschikbaar 

http://www.rheden.nl/innovatiefonds
http://www.rheden.nl/innovatiefonds

