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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Het Innovatie atelier Beschermd Wonen en Opvang maakt integraal onder
deel uit van het meerjarenprogramma 'Van beschermd wonen naar begelei-
ding op maat'. Dit programma is de leidraad voor het transformatieproces dat 
de 23 Groninger gemeenten met elkaar, het werkveld (clienten en keten-
partners) en de samenleving aangaan. Clienten en hun vertegenwoordigers 
zijn betrokken geweest bij het opstellen van het meerjarenprogramma en 
staan positief tegenover de opzet van het Innovatie atelier. 
Doel van het Innovatie atelier is om de zelfredzaamheid en participatie van 
zeer kwetsbare inwoners te vergroten en duurzame toename van effectiviteit 
en kostenreductie te bereiken. 
Groningen voert als centrumgemeente deze regeling uit. 

Het Innovatie atelier Beschermd Wonen laat op een treffende manier zien 
welke innovatieve ideeen er in de samenleving zijn. We zijn enthousiast over 
deze pilots door hun nadruk op de mogelijkheden van mensen, de overtuiging 
dat gebruikers van beschermd wonen en opvang (veel) meer dan nu een plek 
in de samenleving kunnen krijgen en gewoon mee kunnen doen. We 
verwachten dat deze verrassende initiatieven leiden tot een cultuur waar 
inwoners meer verantwoordelijkheid voor elkaar nemen, elkaar ondersteunen 
en wederkerigheid bevorderen. Door onderlinge verbinding en samenwerking 
wordt de kracht van mensen met uiteenlopende achtergronden nadrukkelijk 
benut. 

Met deze brief informeren wij u over het proces van het Innovatie atelier 
2016 en welke instellingen hiervoor subsidie ontvangen. 
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Gevolgd proces 
Instellingen konden voor 10 juni 2016 een aanvraagformulier indienen om te 
mogen pitchen. Deze pitches zijn gehouden op 1 juli j l . en beoordeeld door 
afgevaardigde wethouders uit de regio's (aanwezig waren de wethouders van 
Grootegast, Oldambt, Slochteren, Veendam, Winsum en Groningen). Ook 
gemeenteraadsleden van de 23 gemeenten waren uitgenodigd en konden een 
top 3 aangeven. Naar aanleiding van deze beoordelingen zijn 12 instellingen 
gevraagd een projectplan/ subsidieaanvraag in te dienen. Een instelling heeft 
zich vervolgens teruggetrokken en 11 instellingen hebben een aanvraag 
ingediend. Op 29 augustus j l . heeft de projectgroep samen met afdelingen 
Contractering (CMO) en Toegang de aanvragen beoordeeld. In de nadere 
regels zijn verschillende inhoudelijke en financiele voorwaarden opgenomen. 

Belangrijkste criteria zijn: 
De activiteiten moeten innovatief zijn en het plan moet voldoen aan de 
doelen die in het Meerjarenprogramma zijn vastgelegd. 
In het plan moet concreet zijn opgenomen op welke wijze vorm 
gegeven wordt aan integrale benadering in de keten Wijkgericht werk, 
Opvang, BW, Inloop GGZ. 

- Activiteiten moeten aansluiten bij de eigen werkzaamheden en 
transformatie opdracht, maar mogen deze niet overlappen. 
Er moet een aantoonbare verbinding zijn met de lokale 
samenlevingsstructuren. 

Tevens moesten aanvragers aangeven hoe ze de pilot na een jaar duurzaam 
gaan inbedden in hun reguliere aanbod en wat de verwachte kostenreductie op 
middellange en lange termijn is. 
Resultaat van de beoordelingen is dat er zeven aanvragen worden toegekend, 
drie aanvragen worden afgewezen en met een aanvrager zijn we nog in 
gesprek. Het toegekende subsidiebedrag tot nu toe is € 398.930,-. Dit bedrag 
zal naar verwachting hoger worden, omdat voor een instelling de aanvraag 
nog loopt. Totaal beschikbaar bedrag voor de innovatieve pilots 2016 is 1 
miljoen euro voor de gehele regio. 

Toegekende aanvragen 
In onderstaande tabel is opgenomen welke aanvragers subsidie ontvangen, 
voor welk project en welk bedrag ze ontvangen. Vernieuwend aan deze 
initiatieven is onder andere dat er binnen deze pilots een vermenging is van 
verschillende doelgroepen, clienten meer bij de samenleving worden 
betrokken en er meer van hun eigen mogelijkheden wordt uitgegaan. 
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Instelling Toelichting project Bedrag 
in euro's 

Questcoach Clienten van BW kunnen binnen een leef- en 
zorgproject in een veilige omgeving, samen 
met andere doelgroepen (studenten sociale 
studies en statushouders) oefenen met nieu-
we situaties, sociale contacten en activiteiten. 
Dit ter vergroting van hun zelfredzaamheid, 
welbevinden en participatie. 

40.248 

WerkPro 
(De Cooperatie) 

De cooperatie voorkomt dat jongeren in de 
maatschappelijke opvang terecht komen of 
zorgt dat ze sneller kunnen uitstromen. 
Jongeren worden in hun eigen kracht 
gestimuleerd; zij runnen de cooperatie zoveel 
mogelijk zelf. Het onderhoud van hun 
woning doen zij zelf en ze kunnen eventueel 
hun huur verdienen door bij WerkPro aan de 
slag te gaan. Hierdoor krijgen ze werkerva-
ring, vergroot het hun zelfredzaamheid en 
zelfvertrouwen op weg naar zelfstandig 
wonen. 

90.000 

WerkPro (Locks 
wonen en werken) 

Binnen de pilot Locks wonen en werken 
wonen oudere drugsverslaafden in een 
woning. Reguliere thuiszorg sluit onvoldoen-
de aan bij de levensstiji en het dag- en 
nachtritme van oudere drugsverslaafden. Ex-
prostituees krijgen de kans om te werken en 
te leren in de zorg. Door deze unieke 
combinatie wordt wonen in een intramurale 
instelling voorkomen. 

79.920 

NOVO (sport) Binnen deze pilot vergroten deelnemers door 
sport- en beweegactiviteiten hun sociale 
netwerk en participeren zij daarmee meer in 
de maatschappij. De deelnemers krijgen 
hierdoor een zinvolle vrijetijdsbesteding. In 
de pilot staat niet de beperking centraal, maar 
juist de mogelijkheden. 

27.458 

Stoot De pilot is een vernieuwend sportparticipatie-
traject voor jong volwassenen die extra zorg 
en ondersteuning nodig hebben richting een 
zelfstandig bestaan. 

67.514 
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Stoot (vervolg) Onder leiding van een maatschappelijk 
sportprofessional wordt gefaseerd toegewerkt 
naar het vergroten van het sociale netwerk, de 
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. De 
pilot stimuleert jongeren om actief clublid te 
worden en vrijwilligerswerk bij een 
sportvereniging te gaan doen. 

ZIENN In deze pilot worden dak- en thuisloze 
jongeren niet langer in een traditionele 
opvang- en crisisvoorziening opgevangen 
maar krijgen meteen een reguliere woning 
aangeboden. Bij voorkeur daar, waar de 
jongere vandaan komt. Vandaar uit wordt een 
duurzame vervolgoplossing gerealiseerd 
samen met het netwerk van de jongere. 

32.220 

Terwille Terwille realiseert een woonvoorziening voor 
clienten met psychiatrische en/of verslavings-
problematiek in de regio Groningen waar de 
principes van housing first en zelfbeheer 
centraal staan. Voor deze pilot worden 
ervaringsdeskundigen in dienst genomen, die 
deelnemers ondersteunen in de eigen kracht 
en zelfbeheer. 

61.570 

Lopende aanvraag 
In onderstaande tabel is opgenomen met welke instelling we nog in gesprek 
zijn. Mogelijk gaan we deze instelling ook nog subsidieren vanuit het budget 
Innovatie atelier Beschermd Wonen. 

Instelling Toelichting project 
NOVO (woon-
trainingsprogramma) 

Clienten wiens crisis behandeltraject is afgerond en 
die een BW-indicatie hebben, worden in hun eigen 
woonomgeving begeleid. Hiermee wordt instroom in 
Beschermd Wonen voorkomen. 

Afwijzingen 
In onderstaande tabel is opgenomen welke aanvragers afgewezen zijn op 
basis van de nadere regels. Deze aanvragen zijn onder andere afgewezen 
omdat de activiteiten niet innovatief (genoeg) waren, de verwachte kosten
reductie niet helder was, de duurzame inbedding na het project ontbrak of het 
project vond plaats na September 2017 en dit valt buiten de subsidieperiode. 
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Instelling Project 
Centrum voor 
Zelfregie en 
Participatie 

Project richt zich op het in de praktijk ontwikkelen van 
nieuwe vormen van ondersteuning en dagbesteding. 
Het gaat om een initiatief voor mensen met een ggz-
achtergrond. 

Kopland Project Tussenstop / crisisinterventie richt zich op het 
creeren van een pauze voor jongeren en ouders als het 
thuis niet meer gaat. 

VNN VNN wil gezinnen begeleiden met kinderen t/m 12 jaar 
met als doel de transgenerationele overdracht van 
verslaving te voorkomen. 

Vervolg 
In 2017 gaan we een netwerkbijeenkomst organiseren met als doel het 
uitwisselen van kennis en ervaringen en de onderlinge contacten tussen de 
instellingen te bevorderen. Verder is in de nadere regels opgenomen dat 
instellingen tussentijds een verslag over de eerste helft van de pilot moeten 
maken en aan het eind van het project een eindverslag met de resultaten en 
borging ervan. 

Totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor de innovatieve pilots. Tot nu toe 
is er € 398.930,- toegekend. Het resterende bedrag wordt meegenomen in de 
totale vrijval binnen het programma Beschermd Wonen en Opvang. 
In 2017 willen we het Innovatie atelier vervolgen. Als onderdeel van de 
totaalbegroting Beschermd Wonen 2017 wordt hiervoor een bedrag 
gereserveerd. Onze regiopartners worden hierbij betrokken. 

Aan het eind van de projectperiode (najaar 2017) zullen we u informeren over 
de resultaten en het verloop van de innovatieve pilots. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


