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Betreft: uitkomst innovatiecompetitie

Geachte raadsleden,
Hierbij informeren wij u over de uitkomst van de subsidieprijsvraag die wij hebben uitgeschreven naar
aanleiding van de motie “Innovatie-competitie” die door uw raad op 18 maart jl. is aangenomen tijdens de
bespreking van de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein.
Voor de subsidieprijsvraag zijn drie aanvragen ingediend. Onze dank en waardering gaat uit naar alle drie
de aanvragende partijen. De winnende aanvraag is het project Geheugenpaleis Slikkerveer van de
Stichting Ondernemend Leren.
Subsidieregeling innovatie sociaal domein
Zoals wij u hebben laten weten in de raadsinformatiebrief van 13 juli jl. hebben wij – om uitvoering te
geven aan de motie – de subsidieregeling “Innovatie sociaal domein gemeente Ridderkerk 2021”
vastgesteld. Aanvragers met een innovatief idee voor het sociaal domein konden een bijdrage aanvragen
uit deze regeling. De aanvraag diende zich te richten op één van de vijf maatschappelijke effecten die zijn
geformuleerd in de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein. In de regeling is een aantal criteria opgenomen
waarop gescoord kan worden. Aan de hand van het gescoorde puntentotaal is bepaald wie de winnaar is
van de prijsvraag.
Aanvragen
Er zijn drie aanvragen ingediend:
- Stichting Ondernemend Leren, project Geheugenpaleis Slikkerveer.
- Ron Andriessen, project Weerbaarheidscentrum - Boksacademie Ridderkerk.
- Robert van den Bout, project Kiespijn - theatercollege over Samenredzaamheid.
Alle drie de partijen ontvangen van ons een brief met de uitslag van de prijsvraag, waarin wij tevens onze
waardering uitspreken voor de ingediende aanvraag.
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Winnende voorstel
Op grond van de toetsing aan de algemene voorwaarden en de score op de criteria is bepaald dat het
project Geheugenpaleis Slikkerveer van de stichting SOL het winnende voorstel is geworden. Het
Geheugenpaleis is een ontmoetingssoos voor vergeetachtige en licht dementerende ouderen op een
laagdrempelige locatie in de wijk. Het biedt ondersteuning aan mensen met beginnende dementie die
(nog) geen indicatie hebben én aan hun mantelzorgers.
Bij het vinden van een goede locatie is er goed op gelet dat het geheugenpaleis in een gebouw
ondergebracht wordt dat geen associaties oproept met een medische instelling of zorginstelling. Er is
gekozen voor een plek die laagdrempelig is, dicht bij huis, in een warme omgeving en alles onder één
dak.
Het Geheugenpaleis Slikkerveer draagt op verschillende manieren bij aan het doel dat kwetsbare
inwoners niet/minder of later een beroep hoeven te doen op de WMO zorg:
- Het dementieproces vertraagt doordat deelnemers actiever zijn; de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van deelnemers neemt toe.
- De belasting van mantelzorgers wordt lager en hun gezondheid en welbevinden neemt toe,
waardoor ze langer voor de dementerende kunnen zorgen.
- Het netwerk van de dementerenden wordt vergroot, waardoor er meer informele hulp mogelijk is.
Door deze innovatieve aanpak voor deze groep van inwoners en hun mantelzorgers wordt bijgedragen
aan de hoofddoelstelling van de transformatie van het sociaal domein: Inwoners zo lang en gezond
mogelijk laten meedoen in de samenleving en vroegtijdig escalatie van problematiek voorkomen (Nota
integraal beleid sociaal domein Ridderkerk 2021)
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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