
 

 

Toelichting op  de regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke 
Initiatieven Ridderkerk 

Inleiding  

Sinds de regering enkele zorgtaken naar de gemeentes heeft overgeheveld, zijn wij (de gemeente 

Ridderkerk) verantwoordelijk voor de ondersteuning een begeleiding van kwetsbare inwoners.  Wij 

willen dat kwetsbare inwoners zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) functioneren en kunnen 

meedoen in de samenleving. Dat doen wij in sommige gevallen door professionele zorg in te zetten. 

Maar soms is dat (nog) niet nodig of is een andere oplossing beter. Of kan er iets extra’s gedaan 

worden, waardoor de kwetsbaarheid vermindert.  

 

De gemeente Ridderkerk wil graag samen met u, de maatschappelijke organisaties en/of inwoners, 

de zorg beter vormgeven. Hierbij moeten we ook nog samen gaan ontdekken welke voorzieningen 

nu echt effectief zijn. Deze regeling maakt dit mogelijk.  

 

Deze regeling is aanvullend aan de algemene subsidie verordening Ridderkerk. Met deze regeling wil 

de gemeente twee pijlers stimuleren, namelijk het tot stand komen van:  

 

- Innovatieve (zorg)producten/arrangementen/activiteiten 

- Preventieve (zorg)producten/arrangementen/activiteiten 

Hoe werkt het?  

Deze subsidies kunnen aangevraagd worden door professionele organisaties én (groepen) burgers. 

De gemeente Ridderkerk wil hiermee ook de Right to Challenge regeling faciliteren. Als een groep 

(georganiseerde) bewoners denkt dat  zij het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan, dan 

kunnen zij hiermee ook de gemeente uitdagen. Dat is in het kort Right to Challenge.  Als het een goed 

product betreft, en er is vraag naar, kunnen we zaken gaan doen met elkaar.  

 

Deze regeling maakt het ook mogelijk om nieuwe arrangementen uit te proberen en door te 

ontwikkelen.  Uw veelbelovende idee kan bijvoorbeeld door middel van subsidie ondersteund 

worden, en dan wordt na een jaar gekeken of het inderdaad het gewenste effect heeft. Als dat zo is, 

dan kan het worden vervolgd door bijvoorbeeld inkoop of vervolgsubsidie. Als dat niet zo is, dan 

kunnen we besluiten om ermee te stoppen of om het aan te passen en nog een jaar te proberen. Na 

maximaal 2 jaar moet duidelijk zijn of uw project inderdaad meerwaarde heeft.  

 

Zowel de aanvragen als de eindresultaten van de projecten worden beoordeeld door een 

toetsingscommissie. Hierin zitten personen die de Ridderkerkse samenleving goed kennen, zoals een 

afgevaardigde van het burgerplatform en mensen van het wijkteam. Zij beoordelen de aanvragen 

met behulp van een puntenlijst. Die puntenlijst hanteren wij omdat dit voor iedereen duidelijk maakt 

waar op beoordeeld wordt. De leukste en meest zinvolle ideeën zullen wij uitnodigen voor een 

presentatie en om vragen te stellen.  

 

Wat verstaan wij onder kwetsbare doelgroepen?  

Dat zijn inwoners die verminderd zelfredzaam zijn of dit dreigen te worden. Ouderen, mensen met 

een beperking, zorgwekkende zorgmijders, mensen die op meerdere leefgebieden problemen 



 

 

ondervinden, maar ook eenzame burgers of mensen die (niet uit eigen keuze) in een sociaal 

isolement leven. 

 

Waar letten wij op in uw aanvragen?  

Zoals wij eerder noemden hanteert de toetsingscommissie een punten lijst. Hierin komen in ieder 

geval de volgend elementen aan bod:  

 

 

 
 
Heeft u nog vragen?  
 
Dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0180.  
 
Beleidsmedewerker, mevrouw van Vliet; voor allerlei vragen over kwetsbare inwoners. 
Subsidie coördinator, mevrouw Kloppenburg; als u nog vragen heeft over de ‘spelregels’ of de wijze 
van indienen.  
Wijkteam, mevrouw Kielen; als u wilt toetsen of uw idee draagvlak heeft. 
De wijkregisseurs, de heer Steeman, mevrouw Gerritse, mevrouw Kulker; voor alle inwoners die met 
ideeën rondlopen. 
 

Beleidsdoelen 

• ondersteunt het 
Ridderkerkse 
Welzijnskader 
‘Gewoon 
Meedoen’?  

 

• Ondersteund Wmo 
Beleidskader 
2015?  

Innovatie  

• Is het vernieuwend 
voor Ridderkerk?  

• Is het beter, 
slimmer of 
goedkoper als iets 
vergelijkbaars dat 
er al is?  

• Heeft het elders 
zijn nut al 
bewezen?  

Ridderkerks  

• Is het aangevraagd 
door een 
Ridderkerkse 
organisatie 

• of groep 
inwoners?  

• Wordt er veel 
samengewerkt 
met partners en 
inwoners uit 
Ridderkerk?  

Overkoepelend  

• Heeft het project ook 
een gunstig effect op 
jeugdigen en werklozen? 

• heeft het project ook 
een gunstig effect op de 
wijk? 

Enkele nuchtere vragen 

• Is het praktisch 
uitvoerbaar?  

• Is er vraag naar dit 
aanbod?  

• Wat zijn de kosten en de 
baten?  


