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Een Sterke Basis 2018 
Nota 
 

13 projecten in de nota 

 7 projecten gefinancierd uit de nota 

 3 zonder inzet van beschikbare middelen 

 3 geen doorgang 

               5 initiatieven toegekend 

 

Middelen 
     Projecten 
 
 
 
 
    Initiatieven 

Jaar Beschikbaar Gebruikt 

2018 € 100.000 € 55.380 

2019 € 125.599 € p.m. 
 

Doelgroep 
 
 

Projecten voor alle inwoners van Stichtse Vecht, zowel jong als oud.   

Looptijd van projecten 2018 – 2020, zowel kortdurend als langdurend. 

 
 

Toekomst 
 
10 projecten/initiatieven willen in deze of aangepaste vorm door. 

6 projecten/initiatieven wachten nog op de resultaten voordat ze beslissen. 

2 projecten gaan niet door, maar wel mogelijk als onderdeel in andere projecten. 

 
 

Opbrengsten 

aanlooptijd, divers, promotie, enthousiast, laagdrempelig, welzijnsarrangemen-

ten, gewijzigde koers, weinig aanmeldingen, voortzetten, lokaal, nieuwe 

partners, ondersteuning, netwerk, verbinden, initiatievenbudget,  

zelfstandig, net gestart, ketenpartners, weerbaarheid toegenomen 

Samenwerkingen 
Projecten uitgevoerd door of in samenwerking met onder andere: Jeugdgezondheids-

zorg, BuurtZorgJong, Kwadraad, Passenderwijs, POH-JGGZ, Handjehelpen,  

Sportclubs, Welzijn Stichtse Vecht, ’t Gilde Stichtse Vecht, OudersLokaal, Portaal, 

Scholen, Kwintes, Huisartsen, Steunpunt Mantelzorg, Seniorenraad, Jeugd-Punt, 

 Kom Er bij, en nog vele anderen!  

Jaar Beschikbaar Gebruikt 

2018 € 252.000 € 154.144 

2019 € 227.000 € 212.000 (verwacht) 
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Inleiding 
 
Een extra impuls geven aan kansrijke initiatieven met het oog op preventie en vroegsignalering: dit is 
een manier om de transformatieopgave vorm te geven, namelijk om betere en goedkopere zorg en 
ondersteuning te organiseren. Door te investeren in de zelf- en samenredzaamheid dragen we bij aan 
een vitale en krachtige samenleving en versterken we de basis. 
 
In de nota Een Sterke Basis (ESB) is beschreven dat we een tijdelijke impuls aan kansrijke projecten 
en initiatieven uit de samenleving geven, die met oog op preventie en vroegsignalering bijdragen aan 
het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. Voor deze projecten uit de samenleving die geld 
kosten, stellen we voor twee jaar een budget beschikbaar. Met dit pakket dagen we onze partners en 
de inwoners uit om de transformatie-opgave zelf op te pakken. 
Met deze initiatieven geven we een impuls aan het kunnen mee doen van onze inwoners aan de sa-
menleving. Hierbij gebruiken we de volgende indeling: 
 

- Gaan mee doen: jongere inwoners; 
- Weer mee doen: volwassen inwoners; 
- Mee blijven doen: oudere inwoners. 
 

In november 2017 heeft de gemeenteraad de nota Een Sterke Basis vastgesteld. Tegelijkertijd heeft 
zij budget beschikbaar gesteld om in de jaren 2018 en 2019 projecten uit te voeren en initiatieven van 
inwoners te honoreren. 
 

Tussentijdse stand van zaken 
In 2018 zijn diverse organisaties en samenwerkingspartners gestart met de projecten Sterke Basis en 
ook is een aantal initiatieven ingediend. Het overgrote deel van de projecten uit ESB loopt gedurende 
2 jaar. Het is na één jaar tijd om een tussentijdse balans op te maken. Ook voor de gehonoreerde ini-
tiatieven doen we dit. Dit is gedaan aan de hand van de in de nota ESB vastgestelde criteria: 
 

- Effect voor de inwoner 
- Product 
- Proces 
- Middelen 

 
Per project en initiatief is aan de hand van deze 4 criteria de stand van zaken na 1 jaar beschreven in 
deze rapportage. In de bijlage staan de vragen die per criterium zijn gesteld. Bij de initiatieven is ook 
gevraagd naar de ervaringen van initiatiefnemers met de aanvraagprocedure. 
 

Projecten en initiatieven 
Om welke projecten en initiatieven gaat het? Onderstaand treft u een kort overzicht van de projecten 
en initiatieven Een Sterke Basis. Daarbij is in 1 of 2 regels de kern van het project of initiatief beschre-
ven. In de achterliggende pagina’s is de stand van zaken per project of initiatief beschreven aan de 
hand van de 4 criteria. 
Inhoudelijke informatie over de projecten is te vinden in de nota Een Sterke Basis. 
 

Projecten Sterke Basis 2018 
1. E-Health: help je kind na de scheiding; ouders leren hun kinderen te begeleiden in het proces van 

de scheiding. 
2. KIES: kinderen van gescheiden ouders kunnen beter met de gevolgen omgaan. 
3. Ken je kracht: Onzekere kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen. 
4. Maak je niet Druk: Voorlichtingslessen in het basis en middelbaar onderwijs, waar de scholen ook 

zelf inspraak in hebben. Tijdens de voorlichting staat het thema omgaan met groepsdruk centraal. 
5. Vroegsignalering - Talent2B: Overlast gevende jongeren worden zo vroeg mogelijk begeleid. 
6. Welzijn op Recept: Inwoners met psychosociale klachten maken gebruik van welzijnsarrangemen-

ten. 
7. DemenTalent: Het beoogde effect is het langer zelfstandig functioneren en het langer meedoen in 

de maatschappij van mensen met dementie, uitgaande van wat zij nog wél kunnen. 
8. Buurtgenoten: Versterkte competenties van sociaal kwetsbare inwoners. 
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9. Time out voor mantelzorgers: Tijdelijke ontlasting van zwaar belaste mantelzorgers door inzetten 
van respijtzorg, onder meer in de vorm van logeeropvang. 

10. Sport en SD - Uitkeringsgerechtigden in beweging: Uitkeringsgerechtigden met afstand tot de ar-

beidsmarkt participeren actief bij lokale sportaanbieders met speciaal opgezet sport- en beweeg-

aanbod. 

11. Sport en SD - Werkervaringsplekken in de sport: Uitkeringsgerechtigden, die goede kansen heb-

ben op werk, doen werkervaring op. 
12. Sport en SD - Dagbesteding in beweging: Inwoners, die naar dagbesteding gaan, gaan sporten. 
13. Passend wonen - project verhuisadviseur: Kwetsbare inwoners wonen zo passend mogelijk. 
14. Voorlichting: aandacht voor en promotie van het Initiatievenbudget Een Sterke Basis. 
 

Initiatieven Sterke Basis 2018 
1. Versterken lokale samenwerking - Kom Erbij Maarssenbroek: Het doel van het project was om 

een netwerk te starten voor de bestrijding van eenzaamheid in Maarssenbroek. Vanuit dit netwerk 
kunnen dan weer activiteiten worden georganiseerd. 

2. POWER-project voor oudere bijstandgerechtigden: De basisopzet van POWER is gericht op de 
groep van 60-plussers die in de trainingscyclus worden geïnspireerd om na te denken over en 
vorm te geven aan hun leven na het betaalde werk. Sinds eind 2014 heeft ’t Gilde de trainingscy-
clus een aantal keren met succes verzorgd voor inwoners van gemeente. Zij stelt voor de PO-
WER-methodiek in te zetten voor oudere bijstandsgerechtigden, met het doel hun veerkracht te 
versterken. 

3. Steungezinnen: Het beoogde effect van het project is dat vraaggezinnen op een laagdrempelig en 
informele manier steun ervaren van medeburgers uit hun eigen woonplaats; waardoor het netwerk 
en de draagkracht van deze gezinnen vergroot wordt. 

4. Vriendenclubs: De pilot is er op gericht om individuele hulpvragers aan elkaar te koppelen. Hier-
mee maken deze hulpvragers een begin met het opbouwen van een sociaal netwerk en boven-
dien komen hierdoor weer (schaarse) vrijwilligers beschikbaar. Juist vanwege de beperking (licht 
verstandelijk, niet aangeboren hersenletsel, beginnende dementie) blijken de hulpvragers niet of 
nauwelijks in staat om het eenmaal gelegde onderlinge contact op eigen houtje te onderhouden. 
De pilot is er op gericht om daarvoor een formule te ontwikkelen die vervolgens onderdeel wordt 
van de werkwijze van Handjehelpen. 

5. Jeugdcoach RSG Broklede: de verwachting is dat de schoolcoach bijdraagt aan het versterken 
van preventie en signalering in school, door het bespreken en bespreekbaar maken van risicoge-
drag en “verborgen problematiek” van en met de jongeren. Deze manier van werken sluit goed 
aan bij de in de school gehanteerde zorgstructuur. 

 
 

Ervaringen en leerpunten tot nu toe 
De nota Een Sterke Basis is voor de gemeente Stichtse Vecht een vernieuwende manier van werken 
om op een laagdrempelige manier een stevige impuls te kunnen geven aan projecten en initiatieven 
vanuit de samenleving. Een vernieuwende manier van werken betekent echter ook dat niet altijd alles 
loopt zoals gepland. Uit het eerste jaar van de nota Een Sterke Basis hebben wij de volgende ervarin-
gen en leerpunten opgehaald. Deze nemen wij, waar mogelijk, mee in het tweede jaar van de nota én 
het zijn uiteraard leerpunten voor de toekomst, mochten we weer op een zelfde manier een impuls wil-
len geven aan projecten en initiatieven uit de samenleving.   
 

 Veel activiteiten zijn uitgevoerd. Het blijkt dat niet alles wat van tevoren is bedacht, kan worden 
uitgevoerd. Soms heeft dit te maken met inhoudelijke aspecten en blijkt de inhoud van een project 
toch niet voldoende aan te sluiten bij behoeften en wensen van de doelgroep. Soms komt de 
noodzakelijke samenwerking tussen partijen (nog) niet (voldoende) tot stand. 
In enkele gevallen heeft gaandeweg bijstelling plaatsgevonden, in een andere situatie is een pro-
ject gestopt of niet gestart en wordt gekeken naar een eventuele alternatieve invulling. 
 

 Een aantal projecten heeft een langere aanlooptijd voordat zij van start is gegaan, dan van te vo-
ren verwacht. Deze projecten zijn in 2018 gefinancierd en lopen door in 2019. Zo zal ook een aan-
tal projecten en initiatieven worden gefinancierd in 2019 en doorlopen in 2020. Dit komt mede 
doordat de nota Een Sterke Basis uiteindelijk in november 2017 is vastgesteld. Het was voor onze 
partnerorganisaties niet mogelijk op 1 januari 2018 van start gaan. 
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 De gemeentelijke (financiële) cyclus is ingericht per kalender jaar. Doordat de looptijd van pro-
jecten en initiatieven vaak over kalenderjaren heen loopt, past dit niet altijd goed in de gemeente-
lijke (financiële) verantwoordingssystematiek. Binnen en buiten ‘botsen’ dan met elkaar. Dit is op 
te lossen door de looptijd realistisch neer te zetten in de beschikking (waarbij wél het geld in het 
begrotingsjaar in kwestie wordt overgemaakt) en ook de verantwoordingsdatum mee te laten 
schuiven. 

 

 Het monitoren van effecten blijft een lastig aspect bij met name de kleinere projecten en initiatie-
ven. Het evalueren aan de hand van de 4 in de nota vastgestelde criteria, is voor sommige initia-
tieven relatief zwaar in relatie tot de (financiële) omvang van het initiatief. Het is het overwegen 
waard om de wijze van verantwoorden te verlichten voor de kleinere projecten en initiatieven. Bij-
voorbeeld door het instellen van een drempelbedrag waaronder slechts een korte terugkoppeling 
en impressie wordt gegeven van het initiatief. Dit sluit aan bij de verantwoordingssystematiek die 
door het subsidiebureau wordt gehanteerd. 

 

 Het Initiatievenbudget Een Sterke Basis is op diverse momenten en op diverse manieren onder de 
aandacht gebracht bij potentiele aanvragers. Dit heeft in 2018 een vijftal initiatieven opgeleverd 
dat in dat jaar van start is gegaan. Van het beschikbare budget van € 100.000,- is ruim € 55.000,- 
benut. € 45.000,- is dus over en is niet aan initiatieven besteed. 
Dit roept vragen op als: 
- Zijn er (andere) manieren waarop we kunnen stimuleren dat het beschikbare Initiatievenbud-

get Sterke Basis in 2019 beter wordt benut? 
- Welke promotie- en voorlichtingsactiviteiten zetten we in om meer aanvragen voor het initiatie-

venbudget te genereren? 
- In hoeverre zijn inwoners mogelijk ‘initiatieven- en/of participatie-moe’? 
 
Hoe komen we hier achter? Bijvoorbeeld door,  
- navraag te doen bij wijkcommissies en dorpsraden 
- navragen bij adviesraad SD en hun netwerkgroepen 

 

 De aanvraagprocedure voor het initiatievenbudget is als positief ervaren. Aanvragers hebben aan-
gegeven het persoonlijke contact en de procedure prettig te vinden. 
 

 De projecten en initiatieven die gestart zijn, hebben al veel (nieuwe) samenwerking opgeleverd. 
De ontvangende partij zoekt actief de verbinding met andere partijen om het project zo goed mo-
gelijk uit te voeren. 
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Tussenevaluatie projecten nota Een Sterke Basis 
 

1. E-Health: help je kind na de scheiding 
Effect: ouders leren hun kinderen te begeleiden in het proces van de scheiding.  
Ketenpartners zijn enthousiast over het aanbod, maar geschikte cliënten blijken er minder te zijn dan 
op voorhand gedacht. Het product is ingebed in de keten van hulpverlening (JGZ, BZJ en Kwadraad). 
De betrokken ketenpartners zijn enthousiast over het product omdat het voor ouders een goede on-
dersteuning kan bieden, waardoor ook de kinderen beter in hun vel zitten. In de tussentijdse evaluatie 
met alle partijen is echter geconstateerd dat het product eerder in de keten moet worden aangeboden. 
Ouders hebben bij de huidige ketenpartijen vaak geen ruimte om dit product ondersteunend te gebrui-
ken omdat zij al te ver in de problematiek zitten. Er is daarom actie ondernomen om de training eerder 
in het echtscheidingsproces aan te bieden. Dit betekent dat deelnemers op een andere manier wor-
den geworven.  
 
Product: Ja, het product, de training, is uitgevoerd. Tot nu toe helaas minder deelnemers om volledig 
aantal cursussen te benutten. 
  
Proces: De samenwerking met de ketenpartners bestaat al van voor deze training maar voor dit pro-
duct zijn specifieke afspraken gemaakt. De samenwerking wordt nu uitgebreid met partijen die meer 
voor in de keten actief zijn (zie toelichting bij effect). 
 
Middelen: Voorlopig zijn de middelen toereikend. 
 
Looptijd: Het initiatief is gestart op 1 mei 2018 en loopt tot 1 mei 2020. 
 
Toekomst: We wachten af wat de nieuwe wijze van werven oplevert, alvorens een besluit te nemen 
over de toekomst.  
 
 

2. KIES 
Effect: kinderen van gescheiden ouders kunnen beter met de gevolgen omgaan. 
De KIES groep is een evidenced based activiteit.  
Ja, effecten zijn gemeten. Dit gebeurt op basis van informatie die is verzameld in een startgesprek, 
tussengesprek én eindgesprek met kinderen en ouders. Op deze manier wordt duidelijk wat het kind 
aan de groep heeft gehad, wat het heeft opgeleverd. Welke verandering is er geconstateerd door het 
kind zelf en de ouders/de school? Niet op individueel niveau maar op groepsniveau wordt een aantal 
effecten gemeten. 
De volgende resultaten zijn aangegeven (op groepsniveau):  

- Niet meer schuldig voelen over de scheiding 
- Vertellen als er iets naars gebeurt. In het algemeen beter kunnen praten over dingen die je 

bezig houden. 
- Beter grenzen aangeven aan anderen en ook aan ouders 
- Handvatten voor ouders door voor- en nabespreking en tussentijdse bespreking  
- Vrienden gemaakt  
- Bij twee gezinnen is hulpverlening opgestart 

 
Product: Ja, het omschreven product is door Buurtzorg Jong en Jeugdgezondheidszorg gezamenlijk 
uitgevoerd. Acht kinderen in de leeftijd van 7 en 8 jaar. 

 
Proces: Het gaat om een ketenaanpak en samenwerking tussen partijen. Er zijn afspraken wie wat 
oppakt. Betrokkenheid van het onderwijs is eveneens een doel van de KIES-training. Dit extra aanbod 
biedt namelijk de kans om school meer te betrekken; mogelijk op termijn door co-trainerschap. Verwij-
zers waren Ib-ers van scholen, Save en een POH-er.  
 
Middelen: Het toegekende budget was toereikend maar is niet uitgekeerd aan de GGD. BZJ deed dit 
al vanuit reguliere inzet. 
 
Looptijd: Het project is in voorjaar van 2018 gestart en loopt tot voorjaar 2020.  
 



8 
 

Toekomst: We willen dit project zeker doorzetten. Indien met de JGZ, dan via maatwerk. Een andere 
optie is dat de POH-er dit in de reguliere tijd invult. Ook wordt navraag gedaan bij het onderwijs voor 
mede uitvoering. Een aanbeveling is om voor kinderen die minder begaafd zijn of met een verstande-
lijke beperking een aparte groep te starten. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. 
 
 

3. Ken je kracht 
Effect: Onzekere kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen 
Er is een startmeting gedaan voorafgaand aan de training en een eindmeting in de eindgesprekken. 
Hiervoor is de SDQ1 vragenlijst gebruikt. Deze resultaten ontvangen we nog. Deze evaluatie is in-
houdsgericht geweest en vooral op de samenwerking. Het blijkt van grote meerwaarde om voor en-
kele deelnemers deze training een laagdrempelig en individueel vervolg te geven. Nu de POH GGZ 
Jeugd als co-trainer heeft meegedraaid, is het makkelijker om kinderen voor een vervolgtraject indivi-
dueel door haar te laten begeleiden. 
 

Product: Ja, het omschreven product is uitgevoerd.. Acht bijeenkomsten in basisschool de Kameleon. 
 
Proces: Bij deze training is er voor het eerst samengewerkt tussen Passenderwijs en de POH GGZ 
Jeugd van het GCM & ELCM. Wat betreft de samenwerking:  
- Samenwerking ging moeiteloos, kostte weinig extra tijd;  

- Verschillende persoonlijkheden van de trainers die goed aansloten; de een brengt rust, andere 

trainer heeft mooie fysieke inbreng; 

- Ervaring en flexibiliteit maakten schakelen makkelijk, soepel verloop; 

- Prima taakverdeling. De organisatorische zaken lagen bij Passenderwijs; de uitvoering bij Pas-

senderwijs en de POH GGZ Jeugd. 

- Herhaling van de fysieke oefeningen in de training heeft zeker meerwaarde. 

- Onderdelen zijn goed terug te pakken, mooie koppelingen tussen verschillende onderwerpen ge-

durende de 8 bijeenkomsten zijn te maken waardoor kinderen scherp blijven. 

 
Middelen: In eerste instantie zou JGZ mee doen met dit aanbod; dat is niet gelukt. Het toegekende 
bedrag is niet uitgekeerd omdat uiteindelijk de POH-er dit in reguliere uren heeft uitgevoerd. 
 
Looptijd: De training is gestart op 14 september 2018 en geëindigd op 23 november 2018.  
 
Toekomst: er is een aantal opties voor vervolg waarover nog moet worden besloten:   

- We houden dezelfde constructie, dus de training van Passenderwijs i.s.m. de POH GGZ Jeugd. 

Waarbij de organisatie bij Passenderwijs ligt. 

- Deze trainers werken niet meer samen en gaan beide de training ‘Ken je kracht’ geven. De beide 

huidige trainers worden dan gekoppeld aan een andere organisatie/ trainer. De organisatie blijft 

wel bij Passenderwijs. 

- Co-trainer (de POH GGZ Jeugd) wordt toegevoegd aan de pool van trainers en wordt ingescha-

keld wanneer er een trainer nodig is voor een Ken je kracht training. 

- Co-trainer (de POH GGZ Jeugd) gaat de training uit eigen naam geven, maar wel met draaiboek 

van Passenderwijs. Neemt de organisatie wel volledig op zich. 

De voorkeur (van de trainer van Passenderwijs en de co-trainer van GCM & ELCM) is om hetzelfde 
draaiboek in de regio voort te zetten (inhoudelijk) zodat er uniformiteit ontstaat, waarbij er dan geke-
ken moet worden naar constructie (vorm). Passenderwijs gaat hierover in overleg met de gemeente.  
 
  

                                                      
1 SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire. De vragenlijst wordt gebruikt in de Jeugd gezondheidszorg 

(JGZ) voor het signaleren van psychosociale problemen bij kinderen van 7-12 jaar.  
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4. Maak je niet Druk 
Effect: In schooljaar 2018/2019 hebben tot nu toe circa 1200 leerlingen deelgenomen aan het project, 
dat plaatsvond op 3 middelbare scholen in Stichtse Vecht en op 15 basisscholen in Stichtse Vecht. 
Scholen zijn enthousiast om opnieuw deel te nemen aan het project. De vraag vanuit scholen groeit 
om het project aan te bieden aan andere klassen (groep 6/7 basisonderwijs en tweede en derde klas-
sen voortgezet onderwijs). Uit deze drie punten blijkt dat we een voorlichtingsmethodiek hebben ont-
wikkeld, die bewegelijk is en ook daadwerkelijk aansluit op de actualiteit binnen een school en/of klas. 
 
Product: Voorlichtingslessen in het basis en middelbaar onderwijs, waar de scholen ook zelf inspraak 
in hebben. Tijdens de voorlichting staat het thema groepsdruk centraal en de desbetreffende school 
kan hier zelf een subthema aan “hangen” aan de hand van wat er gaande is op de school of in de 
klas. Er is gebleken dat deze insteek als positief is ervaren door de scholen. Scholen dragen daadwer-
kelijk zelf subthema’s aan voor de lessen; denk hierbij aan seksuele diversiteit, schelden en normen, 
en armoede.  
 
Proces: Samen met scholen wordt gekeken welke onderwerpen en thema’s aan bod moeten komen 
in de Maak je niet Druk lessen. Er wordt de samenwerking gezocht met de GGD en HALT om het aan-
bod op scholen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten om zo optimaal resultaat te halen uit de 
Maak je niet Druk lessen. 
Ouders/opvoeders zijn voor aanvang van de lessen geïnformeerd over de voorlichting door middel van 
een brief. Zij kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan een terugkoppelingsmiddag/-avond in sa-
menwerking met OudersLokaal. Op de informatieavond voor het voortgezet onderwijs waren 22 ou-
ders aanwezig. 
 
Middelen: Op dit moment is het budget toereikend. Scholen zouden het project ook graag in andere 
klassen uitvoeren, maar daar is echter geen budget voor.  
 
Looptijd: De looptijd van het project in de aanvraag is schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-
2020. 
 
Toekomst: Jeugd-Punt wil graag vervolg geven aan dit project. Dat zou kunnen binnen de reguliere 
uren, maar dan moet hun opdracht aangepast worden. Andere mogelijkheid is structureel meer geld, 
maar dat is op dit moment niet beschikbaar.  
 
 

5. Vroegsignalering - Talent2B 
Effect: Overlast gevende jongeren worden zo vroeg mogelijk begeleid. 

Er doen 21 deelnemers mee en tot december 2018 konden jongeren zich nog opgeven. De jongeren 

en ouders zijn heel betrokken bij het project. Er is nu nog niet veel te zeggen over de effecten omdat 

het project pas net gestart is. 

 

Product: ja, het loopt.  

 

Proces: De ouders van de jongeren zijn heel nauw betrokken. De kinderen zijn onder andere via 

school geworden. Oudere jongeren zijn coach in dit project en hebben een voorbeeldfunctie.  

 

Middelen: ja. 

 

Looptijd: De looptijd is schooljaar 2018-2019. 1 september 2018 is gestart met de werving en in okto-

ber zijn de trainingen gestart; het project loopt tot 1 juli 2019. 

 

Toekomst: Waarschijnlijk wel, maar dat hangt af van de resultaten van het project. Kan eventueel bij 

succes opgenomen in het reguliere programma van Jeugd-Punt. (Dan moet er wel gekeken worden 

naar de verdeling van projecten).  
 
 

6. Welzijn op Recept 
Effect: Inwoners met psychosociale klachten maken gebruik van welzijnsarrangementen. 
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Op dit moment zijn 8 deelnemers met psychosociale klachten aangemeld en maken gebruik van een 
welzijnsarrangement. Voortgang:  

- er zijn afspraken gemaakt over indicering en verwijzing. Deze zijn vastgelegd in een werkpro-
ces. Dit proces wordt gevolgd in de uitvoering.  

- er zijn 7 deelnemers via praktijk Hodes en van Beek en 1 deelnemer via praktijk Wincoop. 
- bij alle deelnemers is een 0-meting afgenomen tijdens de intake. Evaluatiemomenten zijn 

vastgesteld (3mnd/ 6mnd/ 1 jaar). Evaluatiedocumenten worden op dit moment ontwikkeld. 
- het eerste evaluatiemoment met huisarts en evt. partners over het werkproces staat gepland 

in januari 2019.  
 
Product: Er zijn 6 “welzijnsarrangementen” ontwikkeld: Smakelijke ontmoetingen, De kracht van de 
natuur, Lichaam en geest, Ontdekken en doen, Beweeg, Kunst en cultuur. De deelnemer ontvangt 
van de huisarts een “welzijnsrecept”. Na een intakegesprek met de Adviseur Welzijn, worden deelne-
mers gekoppeld aan een “vrijwillige welzijnscoach”. Er zijn op dit moment 9 vrijwillige coaches actief.  
 
Proces: Reeds drie maanden na de start meldden zich regelmatig andere partijen die geïnteresseerd 
zijn in dit project. Huisartsen uit Maarssendorp/ broek, potentiële samenwerkingspartners en regionale 
pers. Dit heeft geleid tot meer bekendheid, draagvlak voor uitbreiding in de toekomst en nieuwe sa-
menwerkingsverbanden.  
      
Middelen: Op dit moment is het toegekende budget toereikend. 
 
Looptijd: 1 juni 2018 tot 1 juni 2020. 
 
Toekomst: Op basis van de eerste ervaringen verwachten wij dit project door te zetten. In eerste in-
stantie alle huisartspraktijken in Maarssen. Vervolgens het verder uitzetten van deze methodiek in 
heel Stichtse Vecht.    
 
 

7. DemenTalent 
Effect: Het beoogde effect is het langer zelfstandig functioneren en het langer meedoen in de maat-
schappij van mensen met dementie, uitgaande van wat zij nog wél kunnen. Voorwaarde om dit effect 
te bereiken, zo luidt nu al een voorlopige conclusie, lijkt het bieden van nauwgezet maatwerk (mogelijk 
ook door de inzet van maatjes). Enerzijds dient zich een generatie ouderen / mensen met beginnende 
dementie aan die welbewust op eigen voorwaarden langer mee wil doen. Anderzijds ontstaat er naast 
de van oudsher bestaande (al of niet geïndiceerde) opvang een waaier aan bijzondere initiatieven, 
van bijzondere zorgboerderijen tot Alzheimerkoren en wandelgroepen. Bovendien lijkt een campagne 
als Samen Dementievriendelijk met de recente enorme publieke aandacht voor dementie de missie 
van DemenTalent tegelijkertijd te versterken én te overvleugelen. Mogelijk zal DemenTalent uiteinde-
lijk veel minder een zwaar projectkarakter dragen maar veeleer een makelaarsfunctie hebben om een 
gedifferentieerde vraag te koppelen aan een gedifferentieerd aanbod. Dit als eerste voorlopige noties, 
in een latere fase nader te documenteren met de ervaringen en verhalen van betrokkenen zelf. 
  
Product: Het afgelopen half jaar is het netwerk van potentiële partners verder verbreed en uitgebreid 
met groenvoorziening Verheij, basisschool ’t Bontenest, de Seniorenraad, het Streekmuseum, kinder-
boerderij Otterspoor en fort Nieuwersluis. 
De toeleiding van mensen met beginnende dementie blijft een spannende opgave, voor zover nu al te 
zeggen om de volgende redenen: mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers kiezen 
voor de al langer bestaande, vertrouwde groepsactiviteiten óf vinden sneller zelfstandig hun weg in 
een steeds breder beschikbaar aanbod aan activiteiten. Bovendien kent deelname een groot verloop 
en is de inzet van deelnemers als vrijwilliger door voortschrijdende ziekte vaak van relatief korte duur.  
Het afgelopen half jaar zijn of waren vijf deelnemers aan de slag: de een als hulpconciërge, een ander 
bij het koffie schenken in zorgcentrum Merenhoef; een derde (tot voor kort) als voorleesoma op een 
peuterspeelzaal; weer een ander door het geven van gastlessen over dementie aan vluchtelingen, en 
de vijfde werd betrokken bij werkzaamheden van de Seniorenraad. Algemeen beeld lijkt dat met name 
de doe-activiteiten beter vol te houden zijn en ook beter zijn te begeleiden. 
      
Middelen: De middelen voor het project in zijn huidige vorm zijn toereikend. De soms noodzakelijke 
intensieve begeleiding van deelnemers stuit wel op de financiële grenzen van de pilot. 
 



11 
 

Looptijd: 1 juni 2018 tot 1 juni 2019. 
 
Toekomst: Zoals zich in de eerste bevindingen al aandient, lijken sleutelwoorden voor de toekomst 
‘maatwerk’ en ‘differentiatie’, zowel in de vraag als in het beschikbare activiteitenaanbod. Dat zal ge-
volgen hebben voor de vormgeving van een follow up van het project. Naar verwachting zet de gesig-
naleerde ontwikkeling naar meer differentiatie en maatwerk door. Dan heeft DemenTalent zich als 
zelfstandig project overbodig gemaakt. Naar verwachting wordt de genoemde makelaarsfunctie dan 
structureel onderdeel van de werkzaamheden van de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. 
 
 

8. Buurtgenoten 
Effect: Versterkte competenties van sociaal kwetsbare inwoners. 
Het gewenste effect is niet gehaald. Conclusies en aanbevelingen: 

- Het huidige aanbod, de training ‘Samen Wijzer’ uit het project Buurtgenoten, sluit onvoldoende 
aan op de behoefte van de doelgroep; 

- de doelgroep heeft meer behoefte aan individuele begeleiding of ondersteuning. Het verdient 
daarom aanbeveling om de huidige belangstellende deelnemers te koppelen aan andere part-
ners in het netwerk zoals Handjehelpen die hen kunnen ondersteunen bij hun leerdoelstelling; 

- belangstellende vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor het project kunnen ook op an-
dere gebieden hun talenten inzetten, bijvoorbeeld bij Welzijn op Recept. 

 
Product: Training volgens de methodiek Buurtgenoten, met hulp van vrijwillige coaches. 
 
Proces: In het project gaat het om de doorontwikkeling van een i.s.m. Kwintes en Abrona uitgevoerde 
succesvolle eerste fase. Al in het najaar van 2017 werden voorbereidingen getroffen voor de vervolg-
fase. In de eerste helft van 2018 is er hard gewerkt om deelnemers te werven voor het project en is 
geprobeerd via onder meer praktijkondersteuners van de huisartsen, de sociaal wijkteams, wijkagen-
ten, buurtbemiddeling, Handjehelpen en Pauwbedrijven deelnemers te werven die nog niet enigerlei 
begeleiding of hulpverlening ontvingen (bijvoorbeeld van Kwintes of Abrona). Dat is helaas onvol-
doende gelukt, uiteindelijk bedroeg de oogst 3 deelnemers en 4 coaches  
In (ambtelijk) overleg met de gemeente zijn in het voorjaar van 2018 een aantal alternatieven bespro-
ken. Deze bleken in september 2018 niet het gewenste resultaat opgeleverd te hebben. In gezamen-
lijk overleg is dan ook besloten om het project te beëindigen. 
  
Middelen: Van de voor 2018 beschikbare middelen (€ 15.000) is ca. 1/3 ingezet; het budget voor 
2019 wordt niet ingezet (€ 10.380,-). 
  
Looptijd: Voorzien voor 2018 & 2019. 
 
Toekomst: Niet voor dit specifieke project, wél voor aanverwante projecten als de Psychiatrie- en net-
werkmaatjes van Handjehelpen, Welzijn op Recept, de Buurtcirkels van Kwintes enzovoort. 
 
 

9. Time out voor mantelzorgers 
Effect: Tijdelijke ontlasting van zwaar belaste mantelzorgers door inzetten van respijtzorg, onder meer 
in de vorm van logeeropvang. 
 
Product: Aanbod van indicatievrije logeeropvang 
 
Proces: De uitvoering van dit project heeft de nodige vertraging opgelopen. In de voorbereiding bleek 
in het veld zelf de nodige onduidelijkheid te bestaan over de lokale beschikbaarheid van verschillende 
vormen van respijtopvang, met bovendien door elkaar heen lopende financieringskaders (Wmo, WLZ, 
ZVW). In het najaar van 2018 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met adviseurs van Mezzo en Mo-
visie en met een vrijgevestigd onderzoeker als voorbereiding om het terrein nader in kaart te laten 
brengen in overleg met het lokale veld. De eerste consultatieronde heeft tot de conclusie geleid dat er 
vanuit mantelzorgers en vanuit formele en informele ondersteuningsorganisaties duidelijk behoefte is 
aan genoemde ‘respijtwijzer’. Dit zal een deel van het probleem (dat aanleiding gaf tot het project ‘time 
out’) oplossen. Nu is er simpelweg onvoldoende beeld van de beschikbare oplossingen en dat heeft 
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geleid tot de roep ‘om meer opvang’. Daarnaast komen er in toenemende mate via de zorgverzeke-
raars allerlei respijtmogelijkheden beschikbaar. Ook die worden opgenomen in de ‘ Respijtwijzer’. Ver-
volgstappen worden bepaald n.a.v. het uit te voeren onderzoek. Die stappen kunnen betrekking heb-
ben op a) versterking van de makelaarsfunctie t.b.v. respijtzorg en/of b) het ontsluiten/beschikbaar 
maken van aanbod dat nu nog niet voorhanden is maar in een behoefte voorziet. 
 
Middelen: In 2018 is er vooralsnog sprake geweest van ambtelijke inzet. Het voor 2018 beschikbare 
budget is niet ingezet. Het voor 2019 beschikbare budget wordt ingezet voor het onderzoek (met pro-
duct ‘ Respijtwijzer’) en voor te zetten vervolgstappen. 
 
Looptijd: 1 juni 2018 tot 1 juni 2020. 
 
Toekomst: De toekomst van het project op zich is helder: het is eindig, levert genoemde ‘ Respijtwij-
zer’ op en zal kunnen leiden tot bovengenoemde vervolgstappen. De eerste aanzet daarvoor ligt bin-
nen het project; verder vervolg kan bijvoorbeeld deel uitmaken van de structurele financiering van het 
Steunpunt Mantelzorg. 
 

10. Sport en SD: Uitkeringsgerechtigden in beweging 
Effect: Voor dit project is nog geen meetbaar effect bereikt. Dit project bevindt zich nog in de voorbe-

reidingsfase.  

 

Product: Naar verwachting wordt dit product gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2019. 

 

Proces: Twee lokale sportaanbieders zijn aangesloten bij de uitvoering van dit project. Consulent 

aangepast sporten heeft uren beschikbaar voor de uitvoering van dit project. In februari 2019 wordt 

gestart met de communicatie en werving voor dit project. De daadwerkelijke uitvoering van dit project 

vindt plaats in het tweede kwartaal van 2019. 

 

Middelen: De middelen voor 2018 zijn niet ingezet door vertraging van het project (€12.500 retour). 

Het toegekende budget voor 2019 (€12.500) is toereikend om het project uit te voeren. 

 

Looptijd: december 2017 na vaststellen Nota ESB gestart met voorbereiding, 1e kwartaal 2019 wer-

ving, 2e kwartaal 2019 uitvoering. Vertraging door ontwikkelingen en wachtlijsten binnen team Toe-

gang. 

 

Toekomst: Op basis van de resultaten van het tweede kwartaal 2019 wordt beoordeeld of dit project 

in de toekomst ondergebracht wordt als regulier aanbod van de lokale sportaanbieder(s). 
 
 

11. Sport en SD: Werkervaringsplekken in de sport 
Effect: 9 mogelijke werkervaringsplekken zijn in kaart gebracht 

 

Product: Het eerste deel van dit project is gerealiseerd; werkervaringsmogelijkheden in de sport zijn 

in kaart gebracht. 

 

Proces: 9 lokale sportaanbieders staan positief tegenover een samenwerking in de vorm van werker-

varingsplekken in de sport. In het eerste kwartaal van 2019 worden de mogelijke werkervaringsplek-

ken individueel beoordeeld. Na beoordeling wordt het geschikte deel opgenomen in de database voor 

de re-integratieconsulenten en kunnen cliënten geplaatst worden. Het evaluatiemoment is afhankelijk 

van deze plaatsingen. 

 

Middelen: Dit project hebben we (samen met de sportaanbieders) zonder inzet van financiële midde-

len gerealiseerd. Het toegekende budget voor 2018 wordt niet ingezet (€ 5.000 retour). Het toege-

kende budget voor 2019 (€ 5.000) is toereikend voor de dekking van onvoorziene kosten in de uitvoe-

ring. De verwachting is dat een deel van dit budget in december 2019 retour komt. 

 

Looptijd: december 2017 na vaststellen Nota ESB gestart met de voorbereiding, uitvoering januari - 

december 2019. Vertraging door ontwikkelingen en wachtlijsten binnen team Toegang. 
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Toekomst: Op basis van de evaluatie wordt beoordeeld of de resultaten van dit project in de toekomst 

regulier aanbod vormen voor werkervaringsplekken.  
 
 

12. Sport en SD: Dagbesteding in beweging 
Effect: Voor dit project is geen meetbaar effect bereikt.  

 

Product: Het omschreven product is niet gerealiseerd. Wegens verschil in inzicht en capaciteitsge-

brek bij de huidige dagbestedingsaanbieders is uiteindelijk geen positief resultaat behaald. 

 

Proces: Mogelijkheden voor alternatieve invulling van dit project zijn in beeld en worden verder uitge-

dacht. Betreft het inzetten van een Buurt Sport Coach die toegankelijk beweegaanbod opzet, voor on-

der andere de dagbestedingsdoelgroep op een centrale plek in de wijk(en).  

 

Middelen: Het toegekende budget voor 2018 is niet ingezet (€12.500 retour). Het budget voor 2019 

(€12.500) is toereikend om een alternatief voor dit project in 2019 te realiseren. 

 

Looptijd: december 2017 – onbepaald (oriëntatie gestart december 2016) 

 

Toekomst: Afhankelijk van de verkenning van bovengenoemd alternatief, wordt beoordeeld of dit pro-

ject in de toekomst doorgang vindt. 
 
 

13. Passend wonen: project verhuisadviseur 
Effect: Hier is nog niets over te zeggen; het project is zeer recent gestart. Effecten van soortgelijke 
initiatieven in andere gemeenten zijn positief. 
 
Product: Het project wordt uitgevoerd zoals beschreven. De eerste fase is bedoeld om draagvlak te 
creëren voor de verhuisadviseur en de bekendheid te vergroten. 
 
Proces: Er blijken weinig partijen te zijn die een verhuisadviseur aanbieden. Daarom duurde het lang 
voordat er een geschikte partij is gevonden en daardoor is de start vertraagd. 
 
Middelen: De middelen (€ 20.000 per jaar) bleken niet toereikend. Daarom is extra budget vanuit de 
afdeling ruimtelijke ontwikkeling ingezet en draagt woningcorporatie Portaal ook bij aan de kosten. 
 
Looptijd: Het project is december 2018 gestart. Verwachting is dat project na 2019 nog verder loopt. 
 
Toekomst: De verhuisadviseur start in Maarssendorp en Maarssenbroek. Als de resultaten positief 
zijn volgt er mogelijk een uitbreiding naar andere kernen. 
 
 

14. Voorlichting 
Promoten Initiatievenbudget Sterke Basis 
Sinds januari 2018 is het mogelijk om initiatieven in te die-
nen voor het Initiatievenbudget Sterke Basis.  
 
De communicatie is erop gericht om het initiatievenbudget 
onder de aandacht van onze inwoners en partners te bren-
gen zodat er passende initiatieven worden ingediend.  
 
Aanpak:  
We communiceren ook over de lopende initiatieven. Dat inspireert aanvragers tot nieuwe ideeën en 
het maakt de bestaande initiatieven bekend bij potentiële deelnemers. We communiceren op herken-
bare wijze breed via onze eigen kanalen en via partnerorganisaties en instellingen met een ‘make-
lende functie’. De aanvraag voor een initiatievenbudget is zo laagdrempelig mogelijk. Een medewerker 
helpt zo nodig bij de aanvraag.  
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Als herkenbaar beeld voor het initiatievenbudget gebruiken we de afbeelding hierboven. 
 
Informatie over het Initiatievenbudget staat op de website sinds week 20. Er is ook een digitaal aan-
vraagformulier. 
 
Naast deze informatieverstrekking worden organisaties, instellingen en inwoners periodiek actief ge-
wezen op de mogelijkheid om hun initiatief in te dienen. De eerste campagne vond plaats in juni 2018, 
de tweede in oktober/november 2018. En voor maart/april 2019 is er wederom een gepland. 
 
De promotiecampagne Initiatievenbudget Sterke Basis bestaat uit: 

 Advertentie in huis-aan-huisbladen  

 Artikel op stichtsevecht.nl en in online nieuwsbrief gemeente  

 Inzet twitter met link naar het digitale aanvraagformulier. 

 Facebookadvertentie (zie voorbeeld hiernaast). 

 Banner op de homepage van onze website  

 Regelmatig een bericht op ons intranet ‘Samen@work’ in de groep 
Sociaal Domein, waarvan behalve medewerkers van de gemeente 
ook externe samenwerkingspartners lid zijn. 

 Initiatievenbudget onder de aandacht gebracht van collega’s in 
team S&R, team Toegang, Sociaal Wijkteams en gebiedsregis-
seurs. Zij kunnen externe partners met wie ze contact hebben, hier-
over informeren. Zo benaderen de gebiedsregisseurs bijvoorbeeld 
de wijkcommissies en –raden. 

Dit herhalen we met enige regelmaat. 
 
 

 

  

https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/subsidie-voor-initiatievenbudget-sterke-basis_1447.html
https://formulieren.stichtsevecht.nl/formulier/nl-NL/GemeenteStichtseVecht/scSubsidieEsb.aspx/fIntro
https://formulieren.stichtsevecht.nl/formulier/nl-NL/GemeenteStichtseVecht/scSubsidieEsb.aspx/fIntro
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Tussenevaluatie Initiatieven nota Een Sterke Basis 
 

1. Versterken lokale samenwerking: Kom Erbij Maarssenbroek 
Effect: Het project was bedoeld om een netwerk te starten voor de bestrijding van eenzaamheid in 
Maarssenbroek. Vanuit dit netwerk kunnen dan weer activiteiten worden georganiseerd (bijvoorbeeld 
de kunstroute in Maarssenbroek). 
Er is een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het netwerk te activeren. Dit was het doel van de 
aanvraag. De bedoeling was dat vanuit dit netwerk vervolgens een aanpak tegen eenzaamheid wordt 
ontwikkeld bestaande uit verschillende activiteiten. Hier is een kunstroute en een ontmoetingsmarkt in 
Maarssenbroek uit voortgekomen. 
 
Product: Het omschreven product is uitgevoerd door het organiseren van een aantal bijeenkomsten. 
 
Proces: De bijeenkomsten waren bedoeld om inwoners en organisaties in Maarssenbroek samen te 
brengen en te laten nadenken over een aanpak tegen eenzaamheid. Vervolgens was het aan de aan-
wezigen om initiatieven te gaan ontwikkelen. Dit was geen onderdeel van de subsidieaanvraag. 
 
Middelen: De aangevraagde middelen waren toereikend voor het organiseren van de bijeenkomsten. 
 
Looptijd: Het project heeft gelopen van mei tot en met augustus 2018.  
 
Toekomst: De bijeenkomsten zijn allemaal geweest. Mogelijk komen er nog nieuwe initiatieven uit 
voort in de toekomst. 
 
Aanvraagprocedure:  
Wat we lastig vonden is dat we zelf geen stichting waren en dus een wijkcommissie moesten vragen 
dit samen met ons te doen. Partners wilden de aanvraag niet op zich nemen. 
“Positief hoeveel je met een klein budget kunt bereiken”. 
 
 

2. POWER-project voor oudere bijstandsgerechtigden 
Effect: Er zijn instrumenten ontwikkeld op basis van de Participatieladder, in een combinatie van vra-

genlijst en storytelling. Over effecten en ervaringen is op dit moment nog niets te zeggen omdat de uit-

voering nog moet starten. 

 

Product: De POWER-training zoals die al eerder is uitgevoerd voor 55-plussers is voor aanvang na-

der toegespitst op deelname van oudere uitkeringsgerechtigden. 

De uitvoering start op 25 maart 2019 met een ‘proeverij’, een bijeenkomst met potentiële deelnemers 

gevolgd door een reeks workshops op 15 en 19 april, 13 en 20 mei en 3 juni 2019. 

 

Proces: De toeleiding van potentiële deelnemers verloopt via het team Werk & Inkomen van de ge-

meente. Half februari is vanuit dit team de uitnodiging voor de ‘proeverij’ verzonden naar 270 oudere 

uitkeringsgerechtigden (55-plus). 

 

Middelen: Zoals nu voorzien is het bedrag toereikend. 

 

Looptijd: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. 

 

Toekomst: Nu kunnen er 12 à 14 mensen meedoen. Bij een succesvolle afronding van deze pilot ho-

pen we op een vervolg voor nog meer mensen.  

 
Aanvraagprocedure: ‘De aanvraagprocedure hebben we als zeer goed ervaren, met snelle en ade-
quate reacties op onze aanvraag’. 
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3. Steungezinnen 
Effect: Het beoogde effect van het project is dat vraaggezinnen (aangedragen door Buurtzorg Jong) 
op een laagdrempelig en informele manier steun ervaren van medeburgers uit hun eigen woonplaats; 
waardoor het netwerk en de draagkracht van deze gezinnen vergroot wordt. Over het effect is nog 
weinig te vertellen in deze aanvangsfase van het project. Momenteel is er 1 vraaggezin gekoppeld 
aan een steungezin. Daarnaast lopen er momenteel verschillende aanvragen en zijn we aan het kijken 
naar een juiste match daarvoor. 
 
Product: Momenteel is het project nog in ontwikkeling. Omdat de doelen van de pilot tot op heden 
nog niet gerealiseerd zijn, kan er nog weinig gezegd worden over de uiteindelijke realisatie van de 
voorziening Steungezinnen. De eerste match en de lopende aanvragen laten zien dat de projectdoe-
len zeker haalbaar zijn. 
 
Proces: Door het project is de samenwerking met Buurtzorg Jong, en dus tussen het formele en infor-
mele circuit, geïntensiveerd. Het is prettig om te zien dat Buurtzorg Jong eerder contact met Handje-
helpen opneemt om te overleggen over casussen. Soms komen we erachter dat een steungezin wel-
licht niet de juiste oplossing voor de hulpvraag vormt, maar een ander maatje van Handjehelpen (erva-
rings-, psychiatrie- of netwerkmaatje) de oplossing kan bieden. Door het project wordt er dus in brede 
zin meer samengewerkt. 
Wel merken wij dat de nieuwe vorm van ondersteuning, steungezinnen, nog moet landen. Het proces 
dat er automatisch aan Handjehelpen gedacht wordt bij gezinnen die op een laagdrempelige manier 
ondersteuning kunnen gebruiken, moet in de twee helft nog meer aangescherpt worden. Het matchen 
van vraag- en steungezinnen vraagt om grote nauwkeurigheid. 
 
Middelen: Tot op heden is de financiering toereikend voor het project. 
 
Looptijd: 1 september 2018 tot 1 september 2019. 
 
Toekomst: “Momenteel is het project nog in de pilot-fase. Maar ook daarna willen wij als Handjehel-
pen graag verder met deze koppelingen en hopen wij dat het onder ons regulier werk gaat vallen. 
Deze nieuwe vorm van matchen sluit daar heel goed bij aan”. 
 
Aanvraagprocedure: “De aanvraagprocedure is als prettig ervaren. De gemeente heeft meegedacht 
hoe HandjeHelpen het project het beste kon verwoorden en actief naar buiten kon brengen. Fijn dat 
deze mogelijkheid er is in gemeente Stichtse Vecht”. 
 
 

4. Vriendenclubs  
Effect: Tot nu toe zijn er 3 vriendenclubs actief en groeiend, waarvan de 3e in wording. Bij de start van 
het project waren 3 hulpvragers in 1 vriendenclub aan elkaar gekoppeld. Nu zijn er 5 nieuwe hulpvra-
gers bij elkaar gebracht en zijn bij de club in wording 2 hulpvragers betrokken. 
 
Na 1 jaar worden in de eindevaluatie de ervaringen van de deelnemers per vriendenclub vastgelegd 
aan de hand van een aantal belangrijke streefpunten: tevredenheid hulpvragers, zelfredzaamheid, so-
ciale leven al of niet verrijkt, gewenste toegenomen participatie. Het effect van de reeds bestaande 
vriendenclub heeft zich al bewezen: de deelnemers zijn echt vrienden geworden. Ze ondernemen sa-
men activiteiten en steunen elkaar. Maar dit proces heeft tijd nodig en is dus nog niet bij de nieuwe 
clubs te meten. De deelnemers zijn erg enthousiast over de nieuwe contacten. De hulpvragers die nu 
in een club zitten geven zelf aan dat de club een verrijking in hun leven is. 
 
NB: Het project Vriendenclubs van Handjehelpen heeft de Rabobank Stimuleringsfonds XL gewon-
nen. 
 
Product: Van de 12 hulpvragers die we begin september 2019 bij elkaar gebracht moeten hebben, 
zijn we met 7 nieuwe nu goed op weg. 
 
Proces: Het contact met Kwintes (Buurtcirkels) en Welzijn Stichtse Vecht (Welzijn op Recept) is extra 
aangehaald om te zien of er over en weer kruisbestuiving plaats kan vinden. 
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Middelen: Mogelijk wordt het aantal van 12 hulpvragers al eerder bereikt dan september 2019. Dan 
moet de afweging gemaakt worden of de activiteiten worden gestopt of dat de financiering wordt uitge-
breid met reguliere middelen. 
 
Looptijd: 15 oktober 2018 tot 15 oktober 2019. 
 
Toekomst: Vooralsnog wordt in eerste instantie dit jaar afgewacht. 
 
Aanvraagprocedure: “”Het was fijn geweest als Handjehelpen meteen begin september 2018 had 
geweten of ze met het project mochten starten maar de zomerperiode heeft de toekenning vertraagd”. 
 
 

5. Jeugdcoach RSG Broklede  
Effect: de verwachting is dat de schoolcoach bijdraagt aan het versterken van preventie en signale-
ring in school, door het bespreken en bespreekbaar maken van risicogedrag en “verborgen problema-
tiek” van en met de jongeren. Omdat het project nog niet is gestart is hierover nog niets te zeggen. 
 
Product: het omschreven product is nog niet uitgevoerd: start week 4 februari 2019. 
 
Middelen: de middelen zijn toereikend. 
 
Looptijd: De jongerencoach start in de week van 4 februari 2019 en loopt twee jaar door.  
 
Toekomst: Bij een positieve evaluatie wordt het project overgenomen door de school.  
 
Aanvraagprocedure: De aanvraag voor het initiatievenbudget heeft wel enige tijd genomen. Tussen 
het moment van het idee en de definitieve afronding zat ruim een jaar. De samenwerking met het 
ambtelijk apparaat heb ik als erg positief en stimulerend ervaren. De gesprekken met de mensen bij 
de gemeente die hier iets over moeten vinden en Broklede waren opbouwend en constructief. De for-
mulering van de tekst vergt wel enig ambtelijk inzicht - prettig dat er aangepaste versies mogelijk wa-
ren die een steeds beter versie opleverden. De afronding tijdens de sollicitatiegesprekken paste hele-
maal in dit beeld. Aan het eind van het traject staan we waar we wilden staan. En daar zijn we blij 
mee. 
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Bijlage 
 

Bijlage 1: Uitvraag projecten en initiatieven 
 
 

Uitvraag projecten en initiatieven nota Een Sterke Basis 
 
Effect: Is het haalbaar gebleken om de effecten van het project/initiatief te meten?   

- Zo ja: In hoeverre is het gewenste effect al bereikt?  
- Zo nee: Hoe zou u het effect of resultaat dan wel beschrijven? 
- Wat zijn de ervaringen van de doelgroep? 

Product: Is het omschreven product uitgevoerd/gerealiseerd?  
- Zo ja: op welke manier?  
- Zo nee: waarom niet?  

Proces: Wat gaat er goed en wat kan er beter? 
- Welke concrete samenwerking is ontstaan naar aanleiding van het project/initiatief? 

Middelen: Is het toegekende budget toereikend om het project/initiatief uit te voeren?  
Toekomst: Verwacht u dit project ook in de toekomst door te zetten?  

- Zo ja: op welke manier verwacht u daar dan invulling aan te geven?  
- Zo nee: waarom niet?  

 

Extra uitvraag bij initiatieven 
- Hoe heeft u de aanvraagprocedure ervaren? 
- Wat ging er goed en wat kan er beter?   
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Bijlage 2: Financieel overzicht  
 

Project nota ESB budget 2018 
uitgegeven 
in 2018 budget 2019 

uitgave 2019 
(verwacht) 

          

e health: 'Help je kind na de schei-
ding 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 

Kies  5.000,- 0,- 5.000,- 0,- 

Ken je kracht  5.000,- 0,- 5.000,- 0,- 

Maak je niet Druk 40.000,- 40.000,- 40.000,- 40.000,- 

Vroegsignalering 7.000,- 6.954,- 7.000,- 7.000,- 

Welzijn op Recept 45.000,- 45.000,- 45.000,- 45.000,- 

DemenTalent 25.000,- 24.990,- 0 0,- 

Buurtgenoten 15.000,- 5.200,- 15.000,- 0,- 

Time out voor mantelzorgers 25.000,- 0,- 25.000,- 25.000,- 

Sport & Sociaal Domein 
Uitkeringsgerechtigden in bewe-
ging 12.500,- 0,- 12.500,-   

Sport & Sociaal Domein 
Werkervaringsplekken in de sport 5.000,- 0,- 5.000,-   

Sport & Sociaal Domein 
Dagbesteding in beweging 12.500,- 0,- 12.500,-   

Passend Wonen: project verhuis-
adviseur 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 

Voorlichting 25.000,- 2.000,- 25.000,- 5.000,- 

  252.000,- 154.144,- 227.000,-   

          

Aanvragen initiatievenbudget 
Een Sterke Basis 2018         

Versterken lokale samenwerking 
Initiatiefnemer: Kom Erbij   2.225,--     

POWER-project voor oudere bij-
standgerechtigden   1.100,--     

Buurtzorg Jong en Handjehelpen: 
Steungezinnen   8.525,--     

Vriendenclubs Handje Helpen   25.530,--     

Voorstel Jeugdcoach RSG 
Broklede  18.000,-     

 € 100.000,- 55.380,-- € 125.599,-- *   

 
 
*  naar raadsbesluit d.d. 20 november 2018 


