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Algemeen
Het welzijnswerk vernieuwt. De subsidieregeling is bedoeld voor initiatieven die op een vernieuwende of onder
scheidende manier het welzijn van bewoners in wijken en buurten verbeteren. Zodat we leren over nieuwe en andere
manieren om welzijnsopgaven in de wijken effectiever en doeltreffender aan te pakken. De voorwaarden die wij stellen
aan een aanvraag dragen bij aan dit doel.

Voorwaarden aan de activiteiten
Naast het leveren van een positieve bijdrage aan tenminste één van de zes genoemde welzijnsdoelstellingen moeten
activiteiten voldoen aan alle volgende criteria:
Kleinschalig: activiteiten moeten plaatsvinden op het niveau van de wijk, de buurt of de straat en voor eenieder
toegankelijk zijn. De activiteiten moeten herkenbaar zijn en makkelijk vindbaar voor de bewoners uit de wijk.
Wijkgericht: een concreet maatschappelijk probleem (welzijnsopgave) in een wijk, buurt of straat moet het uitgangs
punt zijn voor de inzet van de activiteiten. Dit moet duidelijk omschreven worden. Activiteiten moeten aansluiten op
de situatie in de wijk, buurt of straat. Denk bij ‘lokale situatie’ aan zaken als de leefbaarheid in de wijk, bestaande
voorzieningen en activiteiten, mate van sociale cohesie e.d. Dit kan per gebied verschillen en daarom om een andere
aanpak vragen.
De welzijnsopgaves die de gemeente heeft benoemd staan o.a. in de Herijking Wijkprogramma’s 2018-2019
(RIS298830).
Op kundige wijze uitgevoerd: uit de omschrijving van de activiteiten moet aannemelijk worden dat de aanvrager
voldoende kennis en kunde in kan zetten om de activiteit effectief, efficiënt en transparant uit te voeren. Hierbij wordt
o.a. gekeken naar de kennis van de wijk en van het betreffende vraagstuk, de kwaliteit van het projectplan (inclusief de
begroting) en het plan van aanpak. Voldoende kennis en kunde kan ook aangetoond worden door middel van ervaringen
met eerder uitgevoerde projecten. Ook kennis van het wijknetwerk, ervaring met eerdere projecten, ervaringen van
stakeholders in de wijk en van de stadsdeelorganisatie kunnen meegenomen worden in de beoordeling.
Aantoonbare samenwerking met andere betrokkenen in de wijk: voor een effectieve aanpak van een maatschappelijk
probleem in een buurt of wijk is vaak samenwerking tussen meerdere partijen nodig. Daarom vragen wij te omschrijven
met welke partijen wordt samengewerkt bij de uitvoering van het initiatief, waar deze samenwerking uit bestaat en of
de betrokken partijen daarvoor reeds hun commitment hebben uitgesproken.
Innovatief: activiteiten moeten aantoonbaar vernieuwend of onderscheidend zijn in aanpak, in te zetten methodiek
en/of welzijnsopgave ten opzichte van het reguliere welzijnswerk en ander bestaand aanbod aan activiteiten en
voorzieningen in de wijk of buurt. Daarnaast moeten de activiteiten aanvullend zijn op het bestaande aanbod.
Ook moet het aannemelijk zijn dat de activiteiten meerwaarde hebben. Hierbij gaat het om het doel en het beoogde
effect van de activiteiten, niet puur om de vorm van een activiteit.

Wij hanteren in deze regeling een brede interpretatie van vernieuwing: het kan gaan over de wijze
van organiseren en samenwerken, het (door)ontwikkelen van aanpakken en methodieken en/of
over doelgroepen en vraagstukken waar nog onvoldoende inzet op is.

Voorwaarden aan het projectplan
Bij de aanvraag moet een projectplan gevoegd worden waarin de volgende elementen terug
moeten komen:
Een onderbouwde omschrijving van de welzijnsopgave in buurt of wijk: in het projectplan moet
beschreven worden welk welzijnsvraagstuk de basis vormt voor de activiteiten in de aanvraag.
Deze omschrijving moet een beknopte analyse van het vraagstuk bevatten, duidelijk maken welke
buurt of wijk het betreft, wie er betrokken zijn bij het vraagstuk en welke lokale omstandigheden
een rol spelen.
Beschrijving activiteiten, doel, doelgroep, samenwerking: ook omschrijft men in het projectplan
welke activiteiten men wilt inzetten en waarom, voor wie de activiteiten bedoeld zijn en wie ze
uitvoert, wat het doel is van de activiteiten. Men onderbouwt waarom de activiteiten innovatief
zijn, dus waarom zij onderscheidend of vernieuwend zijn ten opzichte van bestaande voorzieningen,
aanpakken of methodieken in de wijk, waarom zij aanvullend zijn en meerwaarde hebben. In het
projectplan omschrijft de aanvrager ook met wie wordt samengewerkt, waar deze samenwerking
uit bestaat en of hierover al afspraken zijn gemaakt.
Beschrijven en inzichtelijk maken resultaten, maatschappelijk effect: in het projectplan beschrijft
men ook welke resultaten de activiteiten op moeten leveren. Met resultaten bedoelen wij de
‘telbare’ resultaten van de activiteiten (de output). Voorbeelden hiervan zijn: het aantal activiteiten
dat is georganiseerd, aantal bewoners dat heeft deelgenomen, aantal bewoners dat is ondersteund.
Dit zijn zaken die in cijfers zijn uit te drukken.
Maatschappelijk effect (outcome) gaat over de positieve bijdrage aan het welzijnsvraagstuk waar
de activiteiten betrekking op hebben, de impact van de activiteiten. In deze regeling heeft maat
schappelijk effect twee dimensies. Bij de eerste gaat het om het positieve effect voor de doelgroep,
de wijk of de buurt dat de aanvrager met de activiteit wil bereiken. Welke verbeteringen wil de
aanvrager met zijn activiteiten bereiken voor de doelgroep, de buurt of de wijk? En hoe laat men
deze verbeteringen zien? Hier gaat het dus om het laten zien van een vooruitgang ten opzichte van
de situatie bij aanvang. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden met behulp van evaluatie of
storytelling waarbij betrokkenen aangeven tot welke verbeteringen de activiteiten hebben geleid.
Bij de tweede dimensie gaat het om het positieve effect voor de kennis en kunde omtrent het
welzijnswerk: wat kan er geleerd worden van de ingezette activiteiten of methodieken voor de
aanpak van welzijnsvraagstukken? Wat leveren zij op als het gaat om vernieuwing of verbetering
van welzijnswerk? Deze opbrengst kan bijvoorbeeld bestaan uit de (door)ontwikkeling van een
(nieuwe) methodiek of aanpak, effectievere manieren voor het bereiken van bepaalde groepen,
meer kennis over wat werkt en wat niet in kwetsbare wijken. Het hangt van het soort project af of
één of beide dimensies van maatschappelijk effect van toepassing is.
Kennis en ervaringen delen: in deze regeling draait het om het bereiken van vernieuwing en
verbetering van het professioneel welzijnswerk. Het delen van ervaringen en geleerde lessen die
met de projecten worden opgedaan, het kunnen borgen van (de opbrengst) van de uitgevoerde
projecten is essentieel. Aanvragers worden uitgedaagd om na te denken over bestendiging na
afloop van het project. Wij vragen van de aanvrager in het projectplan om te omschrijven welke
mogelijkheden hij ziet om hier invulling aan te geven.

