
 

Op weg naar de 

toekomstige Sterke 

Sociale Basis 

Inleiding 
 

Doel van het programma Sterke Sociale Basis is, om te komen tot een 

samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen, dat overzichtelijk en 

toegankelijk is en bijdraagt aan het welzijn van inwoners. Hierbij staat de 

behoefte van de inwoners en de situatie in een wijk en gebied centraal. De 

gemeente beoogt meer te kunnen sturen op de opgave in wijken en 

versnippering te voorkomen.  

 

Om dit te realiseren is het programma Sterke Sociale Basis gestart. De aanpak 

van het programma is vastgelegd in het programmaplan Sterke Sociale Basis, dat 

op 22 januari jl. vastgesteld door het college. Op 19 maart jl. heeft de raad het 

financieel voorstel bij het programmaplan vastgesteld.  

 

In het programma Sterke Sociale Basis zijn een aantal fases benoemd. Fase 1 

bestaat uit analyse van de huidige situatie en op basis hiervan ontwerp van de 

oplossingsrichting van de toekomstige werkwijze. Een intensief participatietraject 

maakte onderdeel uit van deze fase. Op 26 maart jl. is van 40 organisaties de 

subsidies beëindigd om ruimte te creëren voor nieuwe afspraken (zie besluit BW 

19.0137). Zoals beschreven in het programmaplan, wordt fase 1 afgerond met 

een uitvoeringsbesluit over de toekomstige werkwijze. Op basis van dit besluit 

wordt het vervolgproces (fase 2 uitvraagprocedure) gestart en invulling gegeven.  

 

In deze notitie beschrijven we wat de belangrijkste inzichten zijn uit de 

analysefase en wordt op basis daarvan de toekomstige werkwijze uitgewerkt. Dit 

wordt vervolgens concreet vertaald naar een aanpak voor fase 2 van het 

programma.  

 



 

Visie Sociaal Domein 
De visie Sociaal Domein, iedereen telt mee en doet mee is het kader voor het 

programma Sociale Basis. De visie beschrijft wat we willen bereiken in het sociaal 

domein en hoe we dat willen doen. De activiteiten die plaatsvinden in de Sterke 

Sociale Basis dragen hier aan bij. 

 

“Leiden is een aantrekkelijke stad waarin Leidenaren meedoen, alle Leidenaren tellen 

mee en doen mee. Niet alle Leidenaren zijn hetzelfde. Voor al die verschillende 

Leidenaren willen we een stad zijn waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen, 

maar we willen ook dat iedereen, naar vermogen, bijdraagt. Samen maken we de 

stad.” 

 

In de visie worden drie hoofdoelen beschreven:  

1. Leidenaren voelen zich gezond en veilig  

Als je mee wilt doen, dan is het belangrijk dat je lekker in je vel zit. Dit 

betekent niet dat iedereen kerngezond moet zijn en er geen gevaar in Leiden 

meer is. Het gaat om het gevoel van gezondheid en veiligheid. We zorgen 

bijvoorbeeld voor mooie speelplekken voor kinderen en de juiste 

voorzieningen voor ouderen. Met o.a. sociale wijkteams, centra voor jeugd en 

gezin en buurthuizen bieden we ondersteuning en gastvrijheid waar het 

nodig is. Ook werken we in brede zin aan een stadsklimaat dat uitnodigt tot 

meedoen, een omgeving waarin elke Leidenaar zich op zijn gemak voelt.  

 

2. Leidenaren nemen naar vermogen deel aan de samenleving  

Als we willen dat Leidenaren naar vermogen deelnemen aan de samenleving 

dan moeten we iedereen de kans geven dit na te streven. In Leiden 

stimuleren we dit bij zoveel mogelijk inwoners, het gaat dan ook om 

zelfstandig functioneren en om het maken van je eigen keuzes (autonomie). 

Van het gaan naar kinderopvang tot beschut werk en activiteiten voor 

ouderen. We streven ernaar dat iedereen in zijn eigen inkomen voorziet. Niet 

alleen om financiële redenen, maar ook omdat werkplezier geeft, voor 

persoonlijke ontwikkeling zorgt en je trots maakt. Werk draagt ook bij aan 

onafhankelijkheid en zelfstandigheid.  

 

3.  Leidenaren ontwikkelen zich en vormen hun eigen omgeving  

In Leiden bieden we zoveel mogelijk inwoners de kans zich te ontwikkelen, 

hun kennis en ervaring te delen en daarmee direct invloed te hebben op de 



 

stad waarin zij wonen. Het krijgen van onderwijs is een basisvoorwaarde voor 

een goede ontwikkeling van iedereen. Dit geldt allereerst voor het jonge kind, 

maar in alle levensfasen is het belangrijk om te blijven ontwikkelen. Ook als 

kennisstad dragen we hier aan bij, denk bijvoorbeeld aan innovatie in de zorg. 

We hebben een enorme verzameling van kennis en talent tot onze 

beschikking, zowel van professionals zoals leerkrachten als vrijwilligers en 

mantelzorgers die in Leiden wonen en werken. 

 

Belangrijkste inzichten de analyse en het 

participatietraject 
Fase 1 bestond uit:  

• Documentanalyse 

• Gesprekken met betrokkenen (intern en extern) 

• Gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein 

• Vijf grote bijeenkomsten met betrokken partijen 

• Een groot aantal werkbezoeken, waarbij we zowel met bewoners, vrijwilligers 

en professionals hebben gesproken 

• Gesprekken met medewerkers van de Sociale Wijkteams (SWT) en Jeugd- en 

Gezinsteams (JGT) 

• Interne bijeenkomsten met medewerkers van diverse beleidsvelden. 

 

Hieronder beschrijven we de belangrijkste inzichten.  

 

Zoals we al constateerden bij het schrijven van het programmaplan Sterke 

Sociale Basis is Leiden rijk aan initiatieven en activiteiten. De samenhang tussen 

deze activiteiten is er echter vaak niet en het overzicht ontbreekt. Organisaties 

die actief zijn in Leiden geven aan dat er zoveel is dat ze lang niet altijd weten wát 

er is en wat het verschil is tussen verschillende initiatieven. Hierbij gaat het niet 

alleen om weten wat er te doen is, maar ook om het opbouwen van een relatie 

met relevante samenwerkingspartners en netwerken. Organisaties besteden 

veel tijd aan het leggen van relaties en onderhouden van hun netwerk. Voor 

inwoners is vaak ook niet duidelijk waar ze terecht kunnen. Initiatieven als een 

Goede Buur (dat inzicht biedt in activiteiten en de verbinding legt tussen welzijn 

en ondersteuningsvragen) levert een bijdrage aan het beter ontsluiten van 

informatie.  



 

Het aanbod aan activiteiten en voorzieningen is historisch gegroeid. Dat maakt 

dat er diverse organisaties actief zijn die een verschillende aanpak of methodiek 

hanteren. Soms komt dit voort uit een specifieke expertise en draagt het bij aan 

een specifieke vraag of problematiek van inwoners, maar lang niet altijd is 

duidelijk of de een of de andere methodiek beter is voor een bepaalde situatie 

en is het de vraag of verschillende aanpakken naast elkaar moeten bestaan. In 

bepaalde wijken hebben we gezien dat er veel organisaties actief zijn en dan is 

het lastig om te bepalen wie nu eigenaar is van een probleem. Dat maakt het 

lastig om aan een gezamenlijke opgave te werken.  

 

Tijdens de werkbezoeken is gebleken dat er veel mooie activiteiten worden 

georganiseerd. Vaak is het faciliteren van een ontmoeting het begin om mensen 

met elkaar in contact te brengen. Het geeft mensen een doel om het huis uit te 

gaan (‘dan heb je je loopje’) en het is prettig om anderen te ontmoeten. Dat gaat 

niet altijd vanzelf. Soms is het genoeg om te faciliteren dat er een locatie is en er 

een pot koffie staat. Maar juist bij wat meer kwetsbare inwoners of waar 

doelgroepen mengen is er vaak wat begeleiding nodig om elkaar te accepteren 

of te bemiddelen bij ongewenst gedrag. Het gaat niet vanzelf. Dit geldt zeker 

voor initiatieven waarbij de combinatie wordt gemaakt met eenvoorziening die 

voor iedereen toegankelijk is en specialistische ondersteuning. Deze 

voorzieningen sluiten goed aan bij wat de gemeente Leiden wil bereiken 

(ondersteuning wordt dichtbij geboden in de leefwereld van inwoners, het draagt 

bij aan een inclusieve samenleving en aan afschaling van dure specialistische 

voorzieningen). Het vraagt een lange adem om dergelijke mooie initiatieven van 

de grond te krijgen. De sleutel zit vaak in de mensen die buiten de gebaande 

paden durven te denken, managers of bestuurders van een organisatie die een 

gezamenlijke visie hebben en die het anders durven aan te pakken en het 

zoeken naar mogelijkheden binnen de huidige financiering die daar niet altijd op 

is ingericht.  

 

Wat ook veel terugkomt is het belang van laagdrempeligheid. Dit vertaalt zich in 

een laagdrempelige locatie, de mensen die aanwezig zijn en het vertrouwen dat 

je daarin hebt of krijgt, je ergens welkom en veilig voelen en het laagdrempelig 

beschikbaar zijn van informatie. We moeten ons ook realiseren dat niet iedereen 

over de drempel naar binnen komt en dat lang niet alles zichtbaar is in de wijken. 

Organisaties werken out-reachend om zoveel mogelijk inwoners daadwerkelijk te 

bereiken. Je moet soms actief naar met name kwetsbare inwoners op zoek. 



 

Naast de enorme hoeveelheid informatie die we hebben opgehaald tijdens de 

themasessies, hebben we ervaren dat deze bijeenkomsten op zichzelf al nuttig 

waren. Er is veel informatie uitgewisseld en het droeg duidelijk bij aan het 

mogelijk maken van een netwerk. Het creëren van netwerken gaat dus blijkbaar 

ook niet vanzelf.  

 

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de nieuwe en veranderende 

taken in het sociaal domein en de veranderopgave die hieraan is gekoppeld. Dit 

maakt dat we nu ook op een andere manier kijken naar wat we verwachten van 

de sociale basis. De wijze waarop deze nu is ingericht is historisch gegroeid. De 

wijze waarop we afspraken maken zijn vooral geschikt voor het (mede) 

financieren van een waardevol initiatief. We eisen echter steeds meer van met 

name professionele partijen die in de Sociale Basis actief zijn en willen gerichter 

kunnen sturen op de opgave die er ligt en integraler werken. We kunnen 

constateren dat de wijze waarop de gemeente opdrachten verleent in de Sterke 

Sociale Basis niet meer aansluit bij de gewenste situatie. Dit betekent dus dat als 

we hier verandering in aan willen brengen we als gemeente ook moeten 

veranderen. 

 

Aanvullend op wat hierboven al beschreven is, zijn onderstaande inzichten 

belangrijk voor de verdere uitwerking:  

• Diversiteit onder Leidenaren en hun talenten, wensen en problematiek 

vragen om diversiteit in expertise en aanpak (niet in organisaties). 

• De samenleving is complex en moeten we niet willen versimpelen. Juist in 

deze complexe samenleving is het van belang om als overheid samenhang en 

overzicht te creëren, maar niet zonder recht te doen aan de diversiteit.  

• Verbind kracht van professionals, talenten en vrijwilligers.  

• Samenwerking is geen doel op zich, werken aan een gezamenlijke opgave 

wel.  

• Samenwerking start vanuit een gezamenlijke visie en overtuiging. 

• Veranderingen kosten tijd. Zowel op het niveau van de wijk als verandering 

onder (kwetsbare) mensen. Dit vraagt om continuïteit in de financiering om 

hier op in te kunnen zetten.  

• Vrijwilligersorganisaties zet je vooral in hun kracht om de activiteiten uit te 

voeren waar ze goed in zijn. Naast het ondersteunen van individuele 

vrijwilligers kan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties meer worden 

ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan ontsluiten van informatie, zodat zij een 



 

grotere groep kunnen bereiken, fondsenwerving (waaronder ook de subsidie 

van de gemeente), administratie, beschikbaarheid van ruimte etc. 

• Van organisaties die meer met professionals werken kun je iets anders 

verwachten dan van vrijwilligersorganisaties. Bij het maken van afspraken 

moet hier rekening mee worden gehouden.  

• Het is van belang om goed te ontsluiten wat er allemaal is.  

• Een gezamenlijk doel verbindt. Geef partners ruimte om hier zelf met 

voorstellen te komen. Bemoei je als gemeente niet met details in de 

uitvoering (schoenmaker blijf bij je leest). 

• Binnen de gemeente is niet overzichtelijk wie wat doet. Partijen hebben vaak 

meerdere aanspreekpunten.  

• Neem bureaucratie weg waar het kan.  

• Een jaarlijkse subsidieaanvraag draagt niet bij aan vernieuwing. Je gaat al aan 

het begin van het jaar aan de slag met een aanvraag voor volgend jaar, terwijl 

de uitvoering van de vorige subsidieaanvraag dan nog maar net is gestart. Er 

is geen ruimte om dan te leren en te evalueren wat werkt.  

• Je kunt meer aansluiten bij waar mensen al komen, in plaats van alles vanuit 

een eigen locatie te willen organiseren.  

• Vertrouwen hebben en je veilig voelen is belangrijk. 

• Verandering van levensfase is vaak een moment om je opnieuw te oriënteren 

hoe je invulling geeft aan je dag. 

• Wijkgericht werken is niet altijd de oplossing. Het gaat ook om het aansluiten 

bij netwerken. 

Thema gerichte aanpak  
Om tot een overzichtelijk samenhangend aanbod te komen, ordenen we de 

activiteiten of interventies die worden uitgevoerd in de Sociale Basis aan de hand 

van drie thema’s. Deze thema’s vormen een verzameling van 

activiteiten/inspanningen die bijdragen aan gemeentelijke doelen. Binnen de 

thema’s wordt zoveel mogelijk wijkgericht gewerkt. Hierdoor ontstaat de 

mogelijkheid om te sturen op de opgave en versnippering te voorkomen. 

Sommige activiteiten worden stedelijk georganiseerd, bijvoorbeeld omdat de 

doelgroep niet gekoppeld is aan een wijk of omdat de schaal te klein is om op 

wijkniveau te organiseren. Per thema formuleren we vervolgens de opdracht of 

de vraag aan onze samenwerkingspartners. Onderstaande figuur geeft dit weer: 



 

 

Op basis van analyse van de huidige activiteiten komen we tot de volgende 

thema indeling:  

Opgroeien  
Het thema Opgroeien staat in het teken van veilig en gezond opgroeien, 

talentontwikkeling en gelijke kansen voor kinderen en jongeren, het versterken 

van een positieve opgroei- en opvoedomgeving en het vroegtijdig signaleren van 

risicovolle situaties en gedrag op straat van jongeren.  

 

Het thema gaat nadrukkelijk niet over een doelgroep. Opgroeien gaat over 

kinderen, hun ouders en hun omgeving, maar ook over (jong)volwassenen met 

een kinderwens. Opgroeien kent ook geen leeftijdsgrens. Het thema is van 

toepassing totdat opgroeien niet meer van toepassing is en dat kan per kind of 

per situatie anders zijn. 

 

In de Sterke Sociale Basis wordt gestimuleerd dat de formele en informele zorg 

elkaar goed weten te vinden en dragen daarmee bij aan de ‘beweging naar 

voren’. Daarnaast is het ook van belang dat kwetsbare jongeren deel kunnen 

nemen aan het gewone leven, zoveel mogelijk in reguliere voorzieningen, ook 

voor jeugdigen met een beperking, psychische- of gedragsproblematiek. 

 

Voorbeelden van activiteiten die passen in het thema Opgroeien zijn:  

• spelbevordering (voorzieningen en ondersteuning op straat)  

• preventie en voorlichting ouder en kind  

• ouderbetrokkenheid  



 

• opvoedvraagstukken in familieverband  

• preventie gericht op het voorkomen van problematiek bij jongeren  

• stimuleren en opbouwen van (informele) steunstructuren voor jongeren (bijv. 

buddy’s, steungezinnen, gezinsbegeleiding  

• aanbod waarin steun of begeleiding bij (v)echtscheidingsproblematiek voor 

jeugd en ouders beschikbaar is. 

 

Het programma gelijke kansen en het EU project ‘it takes a village to raise a child’ 

heeft een belangrijke verbinding met het thema Opgroeien. In het thema 

Opgroeien wordt door partijen ingezet op het creëren van gelijke kansen voor 

kinderen en jongeren en wordt in belangrijke mate ingezet op de doelen van het 

genoemde programma en project. De uitvoering van het programma voor zover 

het inzet vanuit de Sterke Sociale Basis vraagt, wordt dan ook vanuit het thema 

Opgroeien georganiseerd. Het programma is echter breder dan de scope van het 

thema opgroeien en betreft meer partijen. In het programma wordt de 

samenwerking gezocht tussen de uitvoerders van Opgroeien en de overige 

partijen. Bij de uitwerking van de opdracht wordt deze verbinding nader 

uitgewerkt, zodat een logisch samenhangend geheel ontstaat.  

 

Bij opgroeien hoort de verbinding met de (jeugd)hulp die de ouders, indien 

nodig, geboden kan worden bij de uitdagingen rondom de ontwikkeling van het 

kind. Er zal tussen de professionals in de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp 

een nauwere samenwerking met de partners in de Sterke Sociale Basis en vice 

versa moeten zijn om te zorgen dat de juiste hulp tijdig gesignaleerd en 

verbonden kan worden met de professional. Maar ook om te kunnen afschalen 

daar waar het kan. 

Samen meedoen 
Het thema Samen Meedoen staat in het teken van het vergroten van de 

betrokkenheid van Leidenaren bij elkaar en het versterken van netwerken (gezin, 

familie, buurten, verenigingen). Het faciliteren, stimuleren en soms begeleiden 

van ontmoeting loopt hier als een rode draad doorheen. Ontmoeten is leuk, 

actief, biedt een laagdrempelige manier om mee te doen en sluit aan bij de 

persoonlijke interesses van inwoners. De activiteiten vormen een plek voor een 

zinvolle daginvulling, een opstap naar (betaald) werk en soms een plek voor 

maatschappelijk herstel, ondersteuning of lotgenotencontact. Samen meedoen 

werkt verbindend en biedt de mogelijkheid om makkelijk hulp 8 te vragen aan 



 

iemand die je kent of iets voor een ander terug te doen. Meedoen kan worden 

gecombineerd met maatwerkondersteuning (zoals we dat kennen in 

bijvoorbeeld de Wmo) of kan maatwerk- ondersteuning zelfs voorkomen. 

Activiteiten in het thema dragen bij aan meedoen, het voorkomen van 

eenzaamheid, (mentale) gezondheid en inclusiviteit. Inzetten op inclusiviteit gaat 

verder dan alleen het organiseren van activiteiten voor gemixte doelgroepen, het 

gaat ook om bijdragen van de acceptatie van diversiteit van de verschillende 

deelnemers en bezoekers. Het ondersteunen van vrijwilligers en het 

ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers zijn belangrijk in dit thema.  

 

Voorbeelden van activiteiten die passen in het thema Samen Meedoen zijn:  

• ontmoetingsplekken in de buurt en de activiteiten die daar plaatsvinden  

• samen eten in de buurt  

• inloopfuncties voor diverse doelgroepen (zo mogelijk door elkaar) - 

ondersteuning buurtnetwerken  

• buurtinitiatieven  

• ondersteuning van vrijwilligers  

• vrijwilligersorganisaties  

• ondersteuning van mantelzorgers  

• activiteiten die bijdragen aan een zinvolle daginvulling en maatschappelijk 

herstel  

• bevordering en ondersteuning van een gezonde leefstijl 

• laagdrempelige inloop voor informatie en advies  

• jeugd- en jongerenparticipatie 

 

De inzet van de combinatiefunctionaris valt ook onder het thema Samen 

Meedoen. We zien de combinatiefunctionaris als een middel om de doelen die 

de gemeente heeft te bereiken. De combinatiefunctionaris wordt in het thema 

zodanig ingezet dat deze effectief is kan doen wat nodig is en tegelijkertijd aan 

de criteria van de rijksregeling voldoet. De inzet van financiële middelen in de 

opdracht Samen Meedoen fungeert als de gevraagde cofinanciering. Hetzelfde 

geldt voor de JOGG, die ook als ‘middel’ in een thema wordt gepositioneerd. Over 

de inzet van de JOGG worden met de co-financier (zorgverzekeraar) nadere 

afspraken gemaakt.  

 

We zien sportverenigingen als belangrijke samenwerkingspartner in het thema 

Samen Meedoen. Deze samenwerking draagt er aan bij dat diverse organisaties 



 

vanuit hun eigen kracht bijdragen aan de maatschappelijke doelen die we willen 

bereiken.  

Basiskracht  
Het thema Basiskracht richt zich op basisvaardigheden om mee te kunnen doen 

in de samenleving en talenten verder te ontwikkelen. Het thema staat in het 

teken van taalvaardigheid en financiële zelfredzaamheid en andere 

basisvaardigheden om mee te kunnen doen, zoals sociale vaardigheden, 

weerbaarheid en het opbouwen van een eerste netwerk. De activiteiten zijn voor 

iedereen toegankelijk maar vooral bedoeld voor inwoners voor wie het aanleren 

van deze vaardigheden niet vanzelfsprekend is of waar sprake is van een 

(mogelijke) achterstandsituatie. 

 

Voorbeelden van activiteiten die passen in het thema Basiskracht zijn:  

• Informele ondersteuning bij financiële zelfredzaamheid  

• Bevorderen taalbeheersing  

• Bevorderen digi-vaardigheden  

• Projecten gericht op individuele aanpak voor het aanleren van sociale of 

‘werk-gerelateerde’ vaardigheden (bijv. project Door, Piëzo) - (informeel) 

ondersteunen, informeren en activeren van inwoners die (tijdelijk) niet 

zelfredzaam zijn  

• Activiteiten gericht op bestrijden armoede  

• Leergeldformule  

Samenhang tussen de thema’s 
Een thema kan aan meerdere doelen bijdragen. Op basis van het beleid hebben 

we een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd die voor alle thema’s van 

toepassing zijn. Zo gaan we er bijvoorbeeld van uit dat in alle thema’s de 

activiteiten kunnen bijdragen aan de doelen op het gebied van sport en 

gezondheid. Zie hiervoor ook onderstaande figuur. 



 

 

De thema’s geven een ordening aan van activiteiten op basis van wat zij primair 

beogen. Zo gaat het in het thema basiskracht over het aanleren van 

vaardigheden, maar als je daarvoor met een maatje samenwerkt bouw je direct 

ook contacten op en werk je aan een netwerk en aan meedoen. De samenleving 

laat zich nu eenmaal niet in hokjes indelen en dat de effecten van wat we doen 

over de grenzen van de thema’s heen gaan juichen we alleen maar toe. Waar je 

echter primair ‘van bent’ en goed in bent in bijvoorbeeld het thema basiskracht is 

het aanleren van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving.  

 

Algemene uitgangspunten  
We hebben de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd die voor alle 

drie de thema’s gelden. Deze worden bij de uitwerking van de opdracht verder 

uitgewerkt en waar nodig geconcretiseerd. 

•  De inwoner staat centraal.  

• Ontdekken en stimuleren van talenten is de basis van handelen.  

• Alle thema’s zetten zich in op een gezonde leefstijl. Leidenaren zitten lekker in 

hun vel, voelen zich fit, zijn zich bewust van het belang van een actieve en 

gezonde leefstijl, en bewegen en sporten.  

• We zetten in op en gaan uit van een inclusieve samenleving.  

• We houden rekening met persoonlijke situatie, culturele en religieuze 

achtergrond.  

• We maken verbinding met bestaande infrastructuren en logische 

‘vindplekken’.  



 

• Iedereen werkt aan preventie en vroeg signalering en weet de weg in de 

mogelijkheden in de stad. Indien nodig wordt verwezen naar het Sociaal 

Wijkteam (SWT) of Jeugd- en Gezinsteam (JGT).  

• Activiteiten dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid.  

• Initiatieven van bewoners krijgen ruimte en worden ondersteund. De 

professionele inzet per wijk sluit aan op activiteiten die bewonersinitiatieven 

organiseren.  

• Professionals en vrijwilligers betrekken Leidenaren actief en gaan actief op 

zoek naar mensen (outreachend).  

• We maken gebruik van de kracht van de stad, we benutten bv ook kennis en 

wetenschappelijk onderzoek (kennisstad).  

• Bij het gebruik van ruimtes sluiten we aan bij waar mensen al komen en 

werken we multifunctioneel.  

• We delen kennis, maar gaan zorgvuldig om met informatie.  

• We voeren activiteiten uit binnen vastgestelde budgetten. - Waar dat kan en 

van toegevoegde waarde is voor de stad (voorziet in een behoefte) maken we 

gebruik van regelingen om extra middelen vanuit bijvoorbeeld het rijk te 

kunnen benutten. De beschikbare middelen in de opdracht worden dan 

ingezet als cofinanciering.  

• Inzet bij het realiseren van doelen wordt vooral gepleegd op inwoners of 

doelgroepen waarvan het minder vanzelfsprekend is dat zij dit op eigen 

kracht kunnen bereiken.  

• Waar mogelijk gaan we uit van bewezen interventies en evidenced-based 

methodieken. Er is ook ruimte om te vernieuwen, te ontwikkelen en daarmee 

nieuwe dingen uit te proberen. We kijken dan wel altijd systematisch of het 

werkt. We gaan uit van een systematisch lerende organisatie. 

 

Voor de inrichting van de Sterke Sociale Basis zijn uit de uitgangspunten voor het 

realiseren van de visie en de rol van de gemeente van toepassing. Deze zijn in de 

visie sociaal domein “Iedereen telt mee en doet mee” als volgt verwoord: 

• De behoefte van de inwoner, wijk, stad is leidend. Daarbij zoeken we altijd 

naar de mogelijkheden (talenten, kansen) van Leidenaren, en kijken we niet 

per se naar belemmeringen en problemen.  

• Publieksparticipatie en/of jongerenparticipatie is altijd onderdeel van elk 

beleidsproces.  

• Er is voldoende ruimte voor de professional om maatwerk te leveren en om 

in te spelen op de wensen en behoefte van Leidenaren. Een consulent, 



 

verpleegkundige of begeleider moet kunnen inspelen op de vraag van de 

Leidenaar en zelfstandig kunnen bepalen wat nodig is/wat de behoefte is.  

• Zo min mogelijk bureaucratie, het voorkomen van dubbelingen en een 

efficiënte inzet van middelen.  

 

Specifiek over de rol van de gemeente vinden we de volgende uitgangspunten 

belangrijk: 

• Verbindende rol in het sociaal domein, tussen partners, richting inwoners en 

in relatie met het fysieke domein.  

• In Leiden werken we aan een integrale benadering van het sociaal domein. 

Dit betekent onder andere flexibiliteit in de bekostiging van het sociaal 

domein en de verschillende financieringsstromen daarbinnen.  

• Opdrachtgeverschap: we werken samen met de Leidse organisaties vanuit 

een strategisch partnerschap met gezonde zakelijke verhoudingen.  

• We zijn een partij die vertrouwen geeft door meerjarig commitment richting 

belangrijke strategische partnerorganisaties uit te spreken.  

 

Verbindingen buiten de Sterke Sociale Basis en 

aansluiting op toekomstige ontwikkelingen 

De sterke Sociale Basis staat niet op zichzelf. Juist niet. Ten eerste bestaat de 

sociale basisinfrastructuur uit meer organisaties en activiteiten dan die door de 

gemeente worden (mede) gefinancierd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

onderwijs, huisartsen, zorginstellingen, politie etc. Ook zijn er organisaties of 

initiatieven die wel (deels) door de gemeente worden gefinancierd maar die 

buiten de scope van het programma Sterke Sociale Basis vallen (bijvoorbeeld 

cultuur, onderwijsachterstandenbeleid, stedelijke voorzieningen als 

ontmoetingsplek, bijvoorbeeld de bibliotheek of sportaccommodaties). Hiermee 

zoeken we graag de verbinding, vooral om zo goed mogelijk aan te kunnen 

sluiten bij de leefwereld van inwoners.  

 

Voor het normaliseren, afschalen en dichtbij organiseren van specialistische 

ondersteuning is de samenwerking met SWT, JGT, aanbieders van specialistische 

(maatwerk)voorzieningen op het gebied van o.a. jeugd, Wmo, Beschermd wonen 

en Participatiewet van belang. Met het programma Sterke Sociale Basis zetten 

we in op een krachtig voorveld (sociale basis), zodat indien nodig zo goed 



 

mogelijk hulp geboden kan worden in de gewone leefomgeving en ingezet kan 

worden op preventie. De Sterke Sociale Basis en maatwerkvoorzieningen zijn 

geen gescheiden circuits, maar lopen vloeiend in elkaar over en werken nauw 

met elkaar samen.  

 

We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen vanuit zijn of haar rol en 

expertise samenwerken aan de opgave in de wijken. Hoe we die samenwerking 

zien en wat we daarvan verwachten beschrijven we in de opdrachten die 

behoren bij de thema’s. Dit gaat verder dan alleen maar samenwerking binnen 

de thema’s. In de bredere verbinding ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van samenwerkingspartners en gemeente.  

 

Het sociaal domein is in beweging. De afgelopen jaren hebben in het teken 

gestaan van de nieuwe en veranderende taken in het sociaal domein en de 

veranderopgave die hieraan is gekoppeld. Ook met een verandering van het 

welzijnswerk is een eerste start gemaakt. Er is veel werk verzet en er zijn mooie 

dingen in gang gezet. In deze fase zien we wat er goed werkt, maar ook wat er 

(nog) niet werkt en wat er anders moet of beter kan. Het is nu zaak om dit op een 

consistente manier door te ontwikkelen en bij elkaar te brengen. Concreet wordt 

in het sociaal domein aan een aantal grote programmalijnen gewerkt die elkaar 

beïnvloeden. De effecten van de doorontwikkeling jeugdhulp, 

maatwerkvoorzieningen Wmo, opdracht van het JGT en SWT zijn nog niet in 

detail te overzien. Waar mogelijk wordt nu al op de gewenste beweging 

geanticipeerd. In de opdracht die we uitwerken per thema brengen we 

flexibiliteit in, zodat we op toekomstige ontwikkelingen kunnen anticiperen.  

Werken vanuit de opgave in de wijken en het 

perspectief van de inwoners 
Bij het inzetten van activiteiten sluiten we aan op de behoefte van inwoners, het 

profiel van een wijk en de opgave die er in een wijk is. Om de gemeentelijke 

doelen te realiseren zijn er per wijk andere interventies nodig. Wat nodig is wordt 

bepaald door de samenstelling en het profiel van een wijk (leeftijd, inkomen, 

gezinssamenstelling, fysieke omgeving, etc.), individuele interesses van inwoners, 

maar ook de specifieke problematiek. Bij dat laatste speelt vaak een combinatie 

van factoren mee. Een stapeling van ‘risico-factoren’ maakt het risico dat een 

bepaalde problematiek zich ook voordoet bijvoorbeeld groter en is daarmee ook 

meer voorspelbaar.  



 

De opgave in een wijk, maar ook de samenstelling van een wijk en de behoefte 

van inwoners is dynamisch. We kiezen er daarom voor om niet eenmalig een 

analyse te maken van de wijken om te bepalen welke activiteiten nodig zijn, maar 

om hier een continu proces van te maken. De gemeente heeft veel data 

beschikbaar die nuttig gebruikt kunnen worden om te bepalen wat nodig is. We 

laten een digitale tool ontwikkelen waarmee deze data op een overzichtelijke 

manier per wijk is te ontsluiten voor iedereen. Om te bepalen wat nodig is gaat 

het niet om cijfers alleen. Het gaat om het verhaal achter de cijfers, wat zeggen 

de cijfers ons. Het ‘duiden’ van data is een mooi middel om met inwoners en 

vrijwilligers (organisaties) in gesprek te gaan. Wat zeggen de feiten, hoe verklaren 

we de cijfers, wordt ons gevoel van waar een probleem is ook door cijfers 

onderbouwd of geeft het wellicht een verklaring voor het probleem. In dit proces 

geven we de samenwerkingspartners van de thema’s een rol, zodat zij op basis 

van de data en de duiding ervan de vertaalslag kunnen maken naar wat er nodig 

is in de wijk. Als gemeente faciliteren we dit.  

 

Een wijkgerichte aanpak betekent overigens niet dat alles altijd op wijkniveau en 

exclusief voor een wijk georganiseerd moet worden. Soms gaat het om een 

stedelijk vraagstuk wat zich vertaalt naar een passende aanpak per wijk. Soms is 

een inspanning alleen in een bepaalde wijk nodig en soms kun je het beter 

stedelijk organiseren omdat dit beter aansluit bij wat de doelgroep vraagt. En in 

bepaalde situaties vinden mensen het juist prettiger als een voorziening niet in 

de eigen wijk is georganiseerd, zodat ze er wat meer anoniem gebruik van 

kunnen maken, bijvoorbeeld bij ggz problematiek waar soms eerst sprake is van 

schaamte hetgeen juist de drempel om van een voorziening gebruik te maken 

kan verhogen. We gaan ervan uit dat ook deze analyse onderdeel uitmaakt van 

wat er nodig is in een wijk.  

Sturen op maatschappelijke effecten en doelen  
Om te kunnen sturen op de opgave in de wijken en gewenste effecten zetten we 

op drie onderdelen in: 

•  De inrichting van de opdracht  

• De manier van sturen op de opdracht vanuit strategisch partnerschap  

• Inrichting van monitoring en verantwoording 

 



 

Inrichting  
We vinden het belangrijk om te kunnen sturen op de opgave in de wijken. Dit 

doen we door de afspraken met samenwerkingspartners zo in te richten dat 

voor hen duidelijk is waar we naar toe willen en wat we van hen verwachten. 

Tevens richten we de afspraken zo in dat het ruimte geeft om te doen wat nodig 

is, overzicht en samenhang te creëren waardoor inspanningen elkaar niet 

tegenwerken en een klimaat te creëren waarin ruimte is voor vernieuwing. Hoe 

we de opdracht als gemeente verstrekken, ofwel welke vraag we de partners 

stellen, bepaalt in belangrijke mate de kans op succes.  

Sturing vanuit strategisch partnerschap  
Alleen op papier zetten wat we willen bereiken is niet voldoende. In de uitvoering 

maken we het verschil. De veranderopgave en het complexe veld in het sociaal 

domein vraagt om intensieve samenwerking tussen gemeente en partners vanuit 

een zuivere rolverdeling. Sturing op afstand past hier niet. De rol van de 

gemeente gaat hierbij verder dan alleen opdrachtgever. Strategisch 

partnerschap is hier meer op zijn plaats. De inrichting van contractmanagement/ 

accounthouderschap speelt hierin een belangrijke rol. Als onderdeel van het 

programma zal dan ook nader worden uitgewerkt hoe we hier invulling aan gaan 

geven. Uitgangspunten hierbij zijn dat we werken vanuit strategisch 

partnerschap, maar met gezonde zakelijke verhoudingen.  

Monitoring en verantwoording  
Een derde element om te kunnen sturen is te bepalen wat we willen bereiken en 

hoe we meten dat we daarin de goede beweging maken. Kenmerk van 

interventies in de Sterke Sociale Basis is dat niet altijd de causaliteit tussen de 

interventies en het effect is aan te tonen. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat 

preventieve inzet bijdraagt aan het voorkomen van onnodig zware zorg. Maar 

welke interventie daar nu precies aan heeft bijgedragen is lastiger te duiden. 

Heel vaak gaat het om een verzameling van interventies die in totaal bijdragen 

aan het gewenste effect. Hierbij spelen ook nog omstandigheden mee die buiten 

de invloedsfeer van de gemeente of onze samenwerkingspartners liggen, denk 

bijvoorbeeld aan economische omstandigheden of het weer. Dit speelt nog meer 

in de Sterke Sociale Basis dan bij bijvoorbeeld maatwerkvoorzieningen, omdat 

het bij de Sterke Sociale Basis nog meer gaat om interventies gericht op het 

collectief en op preventie. Het is daarom niet realistisch om organisaties ‘af te 

rekenen’ op het behalen van het gewenste beleidsdoel of effect. Wel kunnen we 



 

vragen naar de impact die zij hebben gehad op het bereiken van een effect. 

Voorbeelden hiervan zijn de mate waarin het gelukt is om mensen met een risico 

op achterstanden te bereiken en aan een activiteit deel te laten nemen, de mate 

waarin het gelukt is aanbod te organiseren op een zo breed mogelijke doelgroep 

in een wijk, etc. Het ontwikkelen van sturen op resultaat of de bijdrage die een 

organisatie hieraan levert is een beweging die tijd vraagt. Meten is daarom niet 

gericht op hard afrekenen, maar het gaat om een meet- en verbeterbeweging die 

inzicht moet geven of we de juiste dingen doen. Dit is een ontwikkelproces dat 

we graag samen met partners vormgeven. Deze beweging sluit aan bij de 

ontwikkeling van monitoring in het sociaal domein als geheel.  

Welke vorm draagt het beste bij aan wat we 

willen bereiken  
Bij de keuze van de vorm in de wijze waarop we afspraken maken met 

samenwerkingspartners en deze financieren, zijn we uitgegaan van wat we willen 

bereiken en welke knelpunten we willen wegnemen.  

 

Per thema zien we een soort kernopdracht van functies en voorzieningen 

waarvan we zeker willen zijn dat die er zijn in de stad en goed functioneren. Deze 

moeten bijdragen aan de beleidsdoelen en de gezamenlijke opgave in wijken. 

Het gaat hier niet om het ondersteunen van een goed initiatief maar meer om 

het verlenen van een opdracht.  

 

Daarnaast zien we initiatieven van vrijwilligersorganisaties die een hele mooi 

bijdrage leveren aan de Sterke Sociale Basis in de stad. Vrijwilligersorganisaties 

zet je het beste in hun kracht door ze vooral te laten doen waar ze goed in zijn en 

deze zo min mogelijk te belasten met regels en systemen. Wel kun je ze 

meenemen in waar we als samenleving naar toe willen en ze vragen hier in de 

organisatie van hun activiteiten rekening mee te houden. Als je je bijvoorbeeld 

inzet op taallessen of oefenen van taalvaardigheid, kost het nauwelijks extra 

moeite om het thema gezondheid of duurzaamheid als gespreksonderwerp te 

nemen, waar dat kan.  

 

Zoals eerder gezegd sluit de manier waarop de gemeenten opdrachten verstrekt 

niet meer aan bij de gewenste toekomstige situatie. Op dit moment draagt de 

manier waarop we subsidie verstrekken aan met name de grotere professionele 

organisaties niet bij aan samenhang, integraliteit, vernieuwing en ruimte voor 



 

professionals. We gaan bij de aanvraag van een subsidie uit van een individuele 

organisatie die vanuit zijn visie en expertise een voorstel doet. Door het grote 

aantal subsidierelaties worden deze voorstellen maar beperkt integraal 

beoordeeld en is dat ook nauwelijks mogelijk. We vragen vervolgens aan 

organisaties om samen te werken en de samenhang te zoeken die dan vaak 

alsnog over hun eigen schaduw heen moeten stappen om dit voor elkaar te 

krijgen. Als we de integrale opgave en samenhang centraal willen stellen, kunnen 

we daar beter direct vanaf de aanvraag mee beginnen. Daarbij draagt de 

jaarlijkse subsidie cyclus niet bij aan vernieuwing en leidt deze tot veel 

bureaucratie, zowel aan de kant van de samenwerkingspartners als aan de kant 

van de gemeente. Al aan het begin van het jaar start de aanvraagprocedure. Op 

dat moment is de uitvoering van de vorige subsidieaanvraag nog maar net 

gestart. Bovendien biedt een jaarlijkse subsidieverstrekking geen continuïteit, 

terwijl de opgave vraagt om lange termijn inzet.  

 

Samengevat: 

• We houden bij de financiering rekening met het andere karakter van 

vrijwilligersinitiatieven en activiteiten die worden uitgevoerd door meer 

professionele organisaties.  

• Werken vanuit een gezamenlijke opgave is belangrijk en vraagt vaak om meer 

expertises die niet in een organisatie aanwezig zijn. Samenwerking op een 

gezamenlijke opgave vraagt om samenwerking vanuit een gedeelde visie 

waarover van te voren afspraken worden gemaakt.  

• Continuïteit en langlopende afspraken geven ruimte voor (verander)trajecten 

die tijd vragen en dragen bij aan vermindering van bureaucratie.  

• Het organiseren van samenhang in de thema’s draagt bij aan een 

samenhangend aanbod en overzicht.  

 

Omdat we met name bij de kernfuncties in een thema meer willen sturen op 

doelen en het hier gaat om essentiële functies in de stad is een privaatrechtelijke 

overeenkomst meer geschikt dan een subsidierelatie. Een privaatrechtelijke 

overeenkomst biedt voor beide partijen meer zekerheden, continuïteit en 

mogelijkheden om elkaar aan de afspraken te houden gedurende de looptijd, als 

dat nodig mocht zijn. Een subsidierelatie is meer gericht op de inspanning, niet 

op het resultaat. Dit is dus wel een heel goed instrument voor initiatieven vanuit 

de samenleving.  

 



 

We maken daarom een onderscheid tussen de kernopdracht in een thema en de 

initiatieven uit de samenleving.  

 

Voor de kernopdracht per thema kiezen we voor een contract, waar aan een 

(gezamenlijk) voorstel voor de kernfuncties van het thema ten grondslag ligt. De 

benodigde functies in een opdracht van een thema staan centraal, niet de 

organisaties. Door deze contracten voor meer jaren aan te gaan (4- 5 jaar) 

creëren we bovendien continuïteit, ruimte voor vernieuwing en verminderen we 

bureaucratie. Deze voorstellen worden dan ook integraal beoordeeld en 

afgehandeld. Onderstaande figuur geeft dit weer. Ook het contractmanagement 

wordt in de toekomst rondom de thema’s georganiseerd. 

 

Voor de (vrijwilligers) initiatieven hanteren we subsidies. Aanvragers dienen in 

hun jaarlijkse subsidieaanvraag wel rekening te houden met de doelen die we in 

de thema’s hebben beschreven. Er ontstaat dan per thema een kernopdracht 

met daaromheen een flexibele schil van initiatieven. 

 

De uitvoerder van de kernopdracht krijgt de opdracht om aansluiting te zoeken 

bij de activiteiten in de flexibele schil. Tevens krijgt hij de opdracht om ervoor te 

zorgen dat samenhang wordt gecreëerd tussen initiatieven en de kernopdracht 

en waar nodig tussen initiatieven onderling. Daarnaast wordt als onderdeel van 

de kernopdracht meegenomen dat de uitvoerder ondersteuning biedt aan 

vrijwilligersorganisaties en initiatieven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

het ontsluiten van informatie zodat zij een grotere doelgroep kunnen bereiken of 

aan ondersteuning bij fondsenwerving/subsidieaanvragen etc.  

 

Bovenstaande werkwijze ziet er schematisch als volgt uit:  



 

 

Om hiertoe te komen wordt per thema een aanbestedingsprocedure gestart 

voor de kernopdracht. Voor de vrijwilligersinitiatieven kan subsidie worden 

aangevraagd zoals gebruikelijk, echter wordt deze wel getoetst op de bijdrage 

aan het hetgeen beschreven is in het betreffende thema. 

 

Onder vrijwilligersorganisaties verstaan we die organisaties die alleen uit 

vrijwilligers bestaan of een zeer beperkt aantal professionals in dienst hebben (in 

verhouding tot het aantal vrijwilligers) en waarvan de taken van die professionals 

zich alleen richten op coördinatie en ondersteuning van vrijwilligers. Deze 

definitie wordt bij het uitwerken van de opdracht nader uitgewerkt. 

 

Onderzocht wordt of na het eerste jaar (dus vanaf de subsidieaanvraag voor 

2021) het ook mogelijk is om langlopende subsidierelaties aan te gaan en deze 

niet jaarlijks aan te hoeven vragen. Dit zou bijdragen aan continuïteit en 

zekerheid voor de organisaties en bureaucratie verminderen. In het eerste jaar 

werken we nog met een jaarlijkse subsidie omdat dan in de aanvraag 

onvoldoende kan worden geanticipeerd op de verbinding met de uitvoering van 

de kernopdracht, omdat deze op dat moment nog niet is gegund.  

Continuïteit voor inwoners en vrijwilligers  
Inherent aan het inzetten van verbeteringen naar een toekomstige gewenste 

situatie is dat er dingen veranderen. Veranderingen leveren altijd onzekerheden 

op. We gaan hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. Uitgangspunt hierbij is de 

continuïteit voor inwoners en vrijwilligers, niet per se van organisaties. We 

vinden het belangrijk dat essentiële functies in de stad behouden blijven. 

Daarom nemen we dit mee in het beschrijven van de opdracht. Dat wil overigens 



 

niet zeggen dat deze functies niet op een andere manier kunnen worden 

uitgevoerd. Waar er dingen veranderen doen we dit zo zorgvuldig mogelijk en 

vragen we onze samenwerkingspartners dat ook te doen. Hierbij richten we ons 

op continuïteit en/of een soepele overgang voor inwoners en vrijwilligers. 

Herkenbare gezichten en locaties kunnen hier met name in de beginfase kunnen 

bij helpen.  

Financieel kader  
Per thema bepalen we het totaalbedrag dat we voor het thema beschikbaar 

stellen. Uitgangspunt is dat dit bedrag is samengesteld uit de budgetten die we 

nu hanteren voor de subsidies die passen in kernopdracht Vrijwilligers 

initiatieven Gezamenlijk voorstel Langlopend contract Resultaatafspraken 

Jaarlijkse subsidie Gericht op beschrijving van het thema 16 dit thema. De 

verandering is dus budgetneutraal. Bij de uitwerking van de thema’s werken we 

concreet uit welk budget hoort bij welk thema. Indicatief gaat het om de 

volgende bedragen: 

• Thema Opgroeien € 3 mln  

• Thema Samen Meedoen € 5 mln  

• Thema Basiskracht € 1 mln  

 

Bij het vaststellen van het programmaplan Sterke Sociale Basis is een bedrag van 

€ 350.000 euro (incidenteel) beschikbaar gesteld om samenwerkingspartners de 

gelegenheid te geven de gewenste omslag te maken. We zetten dit bedrag op 3 

manieren in: 

• Om organisaties in de gelegenheid te stellen een goed voorstel te kunnen 

doen en hiervoor de juiste expertise in te kunnen zetten, stellen we een 

bedrag beschikbaar om in de kosten hiervan tegemoet te komen. Dit houdt 

in dat iedereen die een geldige inschrijving doet, maar waarbij we niet tot 

gunning van de opdracht overgaan, aanspraak kan maken op deze 

vergoeding (tendervergoeding). De hoogte van het bedrag wordt bij de 

uitwerking van de opdracht bepaald.  

• Om veranderingen vorm te kunnen geven en een zorgvuldige overgang naar 

de nieuwe situatie mogelijk te maken wordt incidenteel een bedrag 

beschikbaar gesteld (aan de opdracht toegevoegd). De hoogte van het bedrag 

wordt bij de uitwerking van de opdracht bepaald.  

• We houden een bedrag beschikbaar voor 2020 om onvoorziene situatie op te 

kunnen vangen die betrekking hebben op de continuïteit.  



 

Het vervolg: start fase 2  
Fase 2 van het programma Sterke Sociale Basis bestaat de volgende onderdelen: 

• Informeren van betrokkenen over de invulling van fase 2.  

• Uitwerken van de opdracht per thema.  

• Uitvoeren aanbestedingsprocedure voor de kernopdracht.  

• Uitvoeren subsidieaanvraagprocedure voor de flexibele schil.  

• Voorbereiding interne randvoorwaarden gemeente, waaronder inrichting 

contractmanagement. 

•  

In het programmaplan Sterke Sociale Basis is opgenomen dat naar aanleiding 

van de keuze die wordt gemaakt aan het einde van fase 1 de planning nader 

wordt uitgewerkt. Om een zorgvuldige aanbestedingsprocedure uit te kunnen 

voeren is het van belang hier voldoende tijd voor te nemen. Inschrijvers hebben 

voldoende tijd nodig om tot een kwalitatief goede inschrijving te komen, zeker 

waar dit vraagt om afstemming met samenwerkingspartners om tot een 

gezamenlijk voorstel te komen. Ook na gunning van de opdracht is voldoende 

tijd nodig voor implementatie, overdracht en afbouw van huidige activiteiten en 

verplichtingen. Dit laatste geldt in geval een organisatie die nu actief is in Leiden 

de opdracht niet gegund krijgt. We kiezen er daarom voor om de beoogde 

ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten niet te stellen op 1 januari 2020, 

maar meer tijd te nemen voor de aanbestedingsprocedure en de 

implementatietijd. We sluiten hierbij aan op een oproep die tijdens het 

participatietraject werd gedaan. De beoogde ingangsdatum wordt bij het 

uitwerken van de opdracht nader bepaald en zal niet eerder zijn dan 1 april 

2020. Om dit mogelijk te maken worden afspraken gemaakt met huidige subsidie 

partners om hun huidige taken nog voor deze overgangsperiode uit te voeren. 

 

Doordat aanbesteden voor organisaties wellicht nieuw is, wordt zoveel mogelijk 

ruimte ingebouwd voor het verstrekken van informatie en dialoog (binnen de 

kaders van de aanbestedingswet).  Bovendien krijgen inschrijvers langer dan 

gebruikelijk de tijd om een inschrijving te doen, zodat zij de tijd hebben om tot 

een goed voorstel te komen.  

Planning aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen 
• Publicatie opdracht  begin juli  

• Inschrijfdatum    september  

• Dialoog     oktober  



 

• Verwachte gunning   november 

Subsidieprocedure op hoofdlijnen 
• Nadere toelichting op de thema’s voor subsidieaanvragers  begin juli  

• Uiterlijke datum indienen subsidieaanvraag    half september 

 

Subsidieaanvragen voor 2020 worden zo snel mogelijk na ontvangst 

afgehandeld. De subsidiebeschikkingen worden – zoals gebruikelijk – opgesteld 

en verzonden na vaststelling van de gemeentebegroting. 

 

De partijen uit de flexibele schil (vrijwilligersorganisaties) kunnen een 

subsidieaanvraag indienen voor 15 september 2019. Bij de subsidieaanvraag 

dienen zij rekening te houden met de beschrijving in de opdracht van het thema 

waarop ze een subsidieaanvraag willen indienen. In het eerste jaar kan een 

inschrijver nog niet anticiperen op hoe zij aansluiten bij de uitvoering van de 

kernopdracht van het thema, aangezien de invulling daarvan op het moment van 

schrijven van de aanvraag nog niet bekend is. In de uitvoeringspraktijk kan hier al 

wel invulling aan worden gegeven. We zien het eerste jaar dan ook als een 

overgangsjaar. Vanaf jaar 2 verwachten we in de subsidieaanvragen concreet de 

verbinding met de kernopdracht en hoe deze organisatie het aanbod van de 

subsidieaanvrager kan benutten. De uitvoerende partij van de kernopdracht 

wordt dan ook betrokken bij de aanvraagprocedure. 
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