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Evaluatie Innovatiefonds Rheden-Rozendaal 

Facilitator: Jan Boekestijn, Symion-organisatieadvies 

Cliënt: Jan Martens, gemeente Rheden 

Datum: 16-03-2017                    Plaats: Kastanjelaan 13 te Velp 

1. De projecten hebben bijgedragen aan de vernieuwing van het sociaal domein (cijfer 1 – 
10)? 

 
Kies een van de opties. 

1 1 0% 

2 2 0% 

3 3 0% 

4 4 0% 

5 5 0% 

6 6 17% 

7 7 42% 

8 8 25% 

9 9 0% 

10 10 17% 

 
2. Welke projecten hebben het meest bijgedragen aan innovatie binnen het Sociaal 
Domein? 

 
Verdeel 6 punten over de projecten. Hoe meer punten hoe beter de bijdrage. 

1 Vroegsignalering De Step 7 

2 Vrijwillige netwerkcoaches 29 

3 De Serre van Rozendaal 11 

4 Groepsmaatjes 18 

5 Vangnet voor vrijwilligers 13 

6 
Doorontwikkeling 
inloophuis 

41 

7 Samen in de buurt 11 

8 Denken en Doen 4 

9 Moeders aan zet 6 

10 Crowdfunding 18 

11 Schuld Hulp Maatjes 29 
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12 Peuteropvang en 
hulpverlening achter 1 
deur 

9 

13 Theaterproject 49 

14 Ons Raadhuis 51 

15 Speel Goed 16 

16 Gebiedsgericht werken 
(Boecop/De Steeg) 

12 

 
3. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren geweest voor de top drie projecten? 

 
Stenfert Laagdrempelig 

 
Beleidsmedewerkers Verbindend 

 
Indieners1 Urgentie bij doelgroep 

 
Overig 1 Het wij(k) gevoel. 

 
Stenfert Brede projecten, iedereen kan meedoen 

 
Indieners project 5 Aantrekken van professionele ondersteuning (coach) 

 
Indieners projecten 5 Laagdrempelig 

 
Overig 1 Sociale cohesie. 

 
Stenfert Ontmoeting, verbindend 

 
Indieners projecten 2 Bij ontwikkeling vertrekpunt deelnemers 

 
Beleidsmedewerkers Leeftijd overstijgend 

 
Indieners1 Plezier 

 
Indieners projecten 4 Bereiken een brede doelgroep 

 
Overig 1 Voor jong en oud. 

 
Indieners projecten 5 Professionele coördinatie 

 
Indieners projecten 2 Alles kan 

 

Gemeentebestuurders Meer mensen uit de doelgroep weten het inloophuis te 
vinden door de lage drempel en weinig kosten voor de 
deelnemer 

 
Indieners1 Gebruik maken van talenten 

 
Indieners projecten 4 Wijkgericht 

 
Beleidsmedewerkers Professionele vrijwilligers 

 
Indieners project 5 Spontane reacties in wijk bij deelname aan project 

 
Indieners projecten 5 Verbreding van activiteiten 
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Gemeentebestuurders Samenwerking tussen gezondheidszorg en sociale activiteiten 

 
Indieners projecten 4 Ontwikkelingsgericht en samenwerkingsgericht 

 
Indieners projecten 2 Ontmoeten en zelfredzaamheid ondersteunen 

 
Gemeentebestuurders Grote variatie in samenwerkingspartners 

 
Overig 1 Stakeholders 

 
Indieners3 Innovatief Sociale contacten Rijke ontmoeting Zelfregie 

Preventief Continuïteit Kwaliteit 

 

Overige Laagdrempeligheid en toegankelijkheid van het inloophuis. 
Verbinding met maatjes bij het groepsmaatjesproject Kortdurende 
respijtzorg en aandacht voor vragen bij het Raadhuis 

 
Gemeentebestuurders Geeft mensen zelfvertrouwen 

 
Indieners projecten 2 Lekkere borrel schenken. 

 
Indieners projecten 5 Centraal gelegen qua locatie 

 
Gemeentebestuurders Ontmoeten 

 
Indieners projecten 2 Niet te veel kletsen maar DOEN 

 
Indieners projecten 5 Onafhankelijk van zorginstelling 

 
Overig 1 Serieus genomen worden 

 
Indieners project 5 Het verbreden van de doelgroep 

 
Indieners projecten 5 Een borrel schenken 

 

Vrijwilligers in projecten 
3 

Laagdrempelig. Er is blijkbaar behoefte aan. Niet duur voor 
deelnemers. Aanbod activiteiten sluiten aan. Mogelijkheid voor 
maaltijd gebruik 

 

Commissie 
 

Raadhuis: substitutie eerste en tweede lijn naar nulde lijn; 
uitgebreide professionele ondersteuning; buiten eigen kaders 
denken.  
Inloophuis: inspelen op nieuwe maatschappelijke behoeftes c.q. 
andere doelgroepen.  
Wijktheater: verbinding en dat mensen er mogen zijn. 
 

 
Samengevat (meeste 
antwoorden) 

Laagdrempeling en verbindend ontmoetend, goede begeleiding 
(coaching) en ruimte om uit te proberen, te onderzoeken. 

 
4. Wat zou het resultaat van de projecten groter hebben gemaakt? 

 Stenfert Nog meer samenwerken 

 Indieners1 Doorverwijzing 

 Gemeentebestuurders Minder regels 

 Gemeentebestuurders Kortere doorlooptijd 
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 Indieners project 5 Geen wisseling van buurtcoach  

 Indieners1 afspraken nakomen 

 Beleidsmedewerkers Verantwoordelijkheid eigen continuïteit 

 Indieners projecten 4 Meer speelruimte in wet en regelgeving 

 Commissie Meer samenwerken; publiek privaat meer aandacht; meer 
aandacht voor kennisoverdracht van professionals naar 
vrijwilligers; voor de toekomst: zoek samenwerking met de 
'uitdaging'. 

 Indieners projecten 5 Nog meer verbinding met andere projecten die gericht zijn 
op dezelfde doelgroep. 

 Beleidsmedewerkers Projecten koppelen aan professional of bedrijf (adoptie) 

 Indieners3 Samenwerking Communicatie Profilering Borging Voldoende 
aanbod vrijwilligers 

 Vrijwilligers in projecten 3 Steun van de gemeente zowel financiën en informatie 
voorziening. Doorverwijzing . Samenwerking . 

 Indieners1 Innoveren binnen strakke kaders werkt niet 

 Indieners projecten 2 Professionaliteit organiseren, niet alleen op vrijwilligers varen 

 Overig 1 Niet in te strakke kaders innoveren en zorg voor professionele 
ondersteuning (coach) 

 Indieners projecten 2 Als project vaker bij elkaar komen 

 Indieners1 De oorzaak van innovatie ligt in de toekomst. Dat vraagt om 
vertrouwen en verantwoording tussentijds en achteraf. 

 Samengevat (meeste 
antwoorden) 

Structurele professionele ondersteuning, 
samenwerken/projecten koppelen, soepeler regels. 

 
5. Welk cijfer geef je voor de procedure (proces en organisatie stappen)? 

 
Kies een van de opties. 

1 1 0% 

2 2 0% 

3 3 0% 

4 4 0% 

5 5 0% 

6 6 17% 

7 7 50% 

8 8 33% 

9 9 0% 



 

Resultaten van het interactieve deel tijdens de Evaluatieavond 

5 
 

10 10 0%  

 
6. Wat moet er gebeuren om dit rapportcijfer over de procedure een punt te verhogen? 

 Indieners3 Terug koppeling van de uitslag van de commissie; waarom 
afgewezen of toegewezen? 

 Commissie Een projectvolgsysteem ontwikkelen. 

 Beleidsmedewerkers beoordelingsfase kan efficiënter 

 Indieners1 Vertrouwen vooraf, verantwoorden achteraf, en zelf meedoen als 
procescontroller voor de verantwoording 

 Indieners project 5 Projectvolgsysteem liever niet 

 Indieners projecten 5 Toets criteria vooraf transparanter maken 

 Commissie Waarom Projectvolgsysteem liever niet? 

 Vrijwilligers in 
projecten 3 

Eerder informeren over de start van de procedure. 

 Indieners3 Geen waarde hechten aan deze vragen 

 Overig 1 Aanvragen begeleiden 

 Indieners projecten 2 Adviescommissie in deze samenstelling aanblijven. 

 Indieners1 Innovatie "coach" die projecten bezoekt en ondersteunt om meer 
innovatiekansen te pakken 

 
Indieners project 5 Projectvolgsysteem niet vanwege de bureaucratie 

 
Indieners3 Innovatie "coach"  is top 

 
Overig 1 Vragen stellen bij onduidelijkheden 

 
Indieners projecten 5 Meer tijd voor presentaties en toelichtingen 

 
Overige Innovatie "coach" 

 
Commissie Ja, Innovatie "coach"! 

 
Indieners3 Duidelijk Innovatie "coach" 

 
Beleidsmedewerkers Innovatie "coach"!!! 

 
Overig 1 Met Innovatie "coach" blijft er geen geld over 

 
Indieners3 Zeker Innovatie "coach" 

 
Indieners1 Administratie beter benutten voor correcte correspondentie 

 
Commissie Kan ik nu solliciteren als coach? 

 
Samengevat (meeste 
antwoorden) 

Ondersteuning door coach, een vorm van (lichte) 
monitoring/verantwoording, informeren/communiceren 
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7. Tegen welke moeilijkheden liep je aan en hoe heb je die opgelost? 

 Indieners projecten 5 Te weinig tijd om het gehele project uit te voeren 

 Indieners project 5 Niet van toepassing 

 Indieners projecten 4 De doorlooptijd was te kort 

 
Commissie Voor het antwoord van de commissie: zie het evaluatieverslag. 

 
Indieners1 Schaalvergroting is gewenst maar nog niet geregeld 

 
Overig 1 In de juiste mindset blijven 

 
Indieners3 Btw als zzp'er nog niet opgelost 

 
Stenfert Het betrekken van de Turkse gemeenschap bij het project: in 

gesprek gaan en een Turkse acteur inzetten 

 
Indieners1 Samenwerking met diverse afdelingen tegelijkertijd 

 
Vrijwilligers in 
projecten 3 

Bij een probleem waren de lijnen kort naar het innovatie fonds (jan) 

 
Indieners3 Te weinig tijd om het gehele project uit te voeren 

 
Indieners1 kosten zelf omlaag gebracht door lagere huur en zelf uitgevoerd wat 

we wilden uitbesteden 

 
Samengevat (meeste 
antwoorden) 

Tijd te kort 

 
8. Zou uw vernieuwing ook zonder innovatiefonds van de grond zijn gekomen? 

 
Alleen te beantwoorden door de indieners van projecten! 

1 Ja 37% 

2 Nee 63% 

 
9. Hoe kunnen we innovaties stimuleren zonder fonds? 

 Stenfert Netwerkbijeenkomsten 

 Overige Door slim te verbinden 

 Indieners projecten 2 Dan moeten de gemeenteambtenaren het doen 

 Commissie Slimmer verbinden van beleidsdomeinen met bijbehorende 'geldpotjes' 

 Indieners3 Coach tbv fondsenwerving 

 Indieners project 5 Andere fondsen aanspreken 

 Indieners projecten 4 Open staan voor samenwerking en verbindingen leggen 

 Beleidsmedewerkers Innovatiecoach 

 Vrijwilligers in Doorverwijzingen, Netwerkbijeenkomsten 



 

Resultaten van het interactieve deel tijdens de Evaluatieavond 

7 
 

 
 
 

projecten 3 

 Indieners3 Vrijwilligerscentrale Rheden 

 Overig 1 Collectief eigenaarschap bewoners als soort aandeelhouders. 

 Indieners1 De juiste mensen en organisaties met elkaar in contact brengen, op het 
moment dat daar behoefte aan is! 

 Indieners projecten 2 NL-doet voor ambtenaren 

 Indieners projecten 4 Gemeente is regie 

 Indieners1 Meewerken, minder naar regeltjes kijken en meer meedenken. Over 
gemeenteafdelingen heen, niet van kastje naar muur sturen 

 Commissie Door in reguliere financiering ook ruimte aan 'proberen' te geven en 
zo een attitudeverandering te stimuleren. 

 Indieners1 Gemeentebudget overdragen aan dorpen. 

 Samengevat (meeste 
antwoorden) 

Samenwerking, goede coaching, draagvlak 


