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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

In april j l . hebben wij u geYnformeerd over de voortgang van het Innovatieatelier 
Sociaal Domein (kenmerk 5628382). Met deze brief informeren wij u over de 
projecten/initiatieven die wij vanuit het Innovatieatelier Sociaal Domein gaan 
ondersteunen. 

Gehonoreerde initiatieven 
Op basis van een aantal criteria hebben we naar de vele ideeen gekeken. Daarbij 
ging het vooral om de vraag of het initiatief een bijdrage levert aan: 

Vernieuwing/innovatie in de zorg; 
Substitutie in de zorg; 
Efficiency en/of kwaliteitsverbetering in de zorg; 
Right tot Challenge; 
De zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners. Te denken valt aan 
opiossingen dichtbij en passend in de leefomgeving, met een duurzaam 
karakter en/of gericht op preventie. 

Van de 43 ideeen hebben we uiteindelijk 19 initiatieven financieel gehonoreerd. 
Negen initiatieven hebben we verder kunnen brengen door verbinding te leggen met 
andere partijen of onder te brengen bij een WlJ-team. Al deze 28 projecten zijn 
inmiddels van start gegaan. 
Een initiatief is complex en wordt nog verder uitgewerkt. Hierover zijn we met de 
initiatiefnemer in gesprek. Komende periode bepalen we of we dit initiatief 
financieel gaan ondersteunen. 
Op basis van de criteria hebben we 11 initiatieven niet gehonoreerd en inmiddels 
hebben drie initiatiefnemers zich teruggetrokken. 
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In de bijiage treft u een overzicht van de projecten die we financieel hebben 
gehonoreerd. Hiermee is een bedrag van € 887.685,- gemoeid. Voor het 
Innovatieatelier Sociaal Domein is 1 miljoen euro beschikbaar; dat betekent dat we 
ruim € 112.000 overhouden. Een deel van het resterende budget is beschikbaar voor 
het initiatief waar we nog mee in gesprek zijn en mogelijk nog gaan honoreren. 
Daarnaast reserveren we een deel van het budget voor innovatieve ideeen die zich in 
de loop van het jaar mogelijk nog melden. Dit geeft ons financiele armslag om dit op 
te pakken. 

Verbindingen 
We zoeken binnen het Innovatieatelier Sociaal Domein verbinding met Next City. 
De positieve opbrengsten uit het Innovatieatelier leveren een bijdrage aan Next City 
en kunnen als voorbeeld dienen hoe bewoners van onze stad al werken aan de Next 
City. 
Dit najaar initieren Stadjers de tweede Helpathon in de stad. In een weekend werken 
diverse partijen en organisaties aan opiossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken. Het is de uitdaging om uitgewerkte opiossingen te bedenken en 
zodanig te operationaliseren dat ze direct kunnen worden ge'i'mplementeerd bij 
bedrijven, instellingen of tot een startup kunnen leiden. Ervaringen van de 
Innovatieatelier initiatieven kunnen input zijn voor de Helpathon en resultaten van 
de Helpathon kunnen leiden tot nieuwe initiatieven. 

(Vervolg)proces 
Het Innovatieatelier heeft bijgedragen aan andere verhoudingen en samenwerkings-
vormen tussen initiatiefnemers en de gemeente. De gemeente wordt meer gezien als 
facilitator en gesprekspartner die initiatieven mee ondersteunt. We worden actief 
betrokken bij de voortgang van de projecten. 

Op 19 april j l . hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd. We hebben tijdens 
deze bijeenkomst bekend gemaakt welke projecten we gaan honoreren en welke 
initiatieven nog nadere uitwerking behoeven. Daarnaast hebben we de verschillende 
projecten met elkaar in verbinding gebracht. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd 
door de initiatiefnemers. Om die reden willen we ook de komende periode 
netwerkbijeenkomsten organiseren, waarbij de initiatiefnemers de stand van zaken 
betreffende hun project presenteren aan ons en aan elkaar. Wordt de stad echt een 
beetje mooier en socialer van het project en zo ja, waaruit blijkt dat? Wat is daarin 
stimulerend en wat zijn eventueel belemmeringen? Op deze manier leren we van 
elkaar en leggen we verbindingen. Deze netwerkbijeenkomsten worden in het najaar 
van 2016 en in het voorjaar van 2017 georganiseerd. 
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Ook gaan we de komende periode de initiatieven zowel inhoudelijk als financieel 
monitoren en evalueren. We informeren u eind dit jaar over het verloop van de 
projecten. 
De projecten lopen mee met de halfjaarrapportage van de P&C-cycIus en maken 
onderdeel uit van de jaarrekening 2016. 

Met vriendelijke groeten, 
Burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



Bijai ;e: Toekenningen Innovatieateliers Sociaal Domein 
instantie naam pitch bedrag 

1 Assist Helpt App voor dagstructuur € 25.000 
2 St Kas-Vital Duurzame Liefde als draagkracht voor WIJ Groningen € 25.000 

3 Particulier (on)Gewoon een Psychische Handicap € 5.000 
4 Particulier De wijkcooperatie € 86.000 

5 Nieuw Nabuurschap Maakt meedoen mogelijk € 10.000 

6 Ondernemend Zuid De toekomstige arbeidsmatige dagbesteding en MP in de Groningse wijken € 250.000 
7 Particulier Stadsbloementuin € 1.000 

8 Humanitas Netwerkvrijwilligers versie 3.0 € 54.000 
9 Protestantse kerk St Martinus Pronkjewailn €6.250 

10 Particulier De "Red jezelf mobiel" (boodschappen met scootmobiel) € 12.000 
11 Particulier Talentengilde € 12.000 
12 Humanitas DMH Samenredzaamheidsdiagram € 25.000 

13 Inter Psy De eerste stap richting werk begint bij de zorg € 70.000 
14 Terwille Zelfbeheer € 90.000 

15 Particulier Pop up theetuin € 5.000 

16 Particulier PC project: computeren 2.0. de Spron computers en op dreef computers €2.435 
17 Particulier Laiverds € 25.000 

18 Terwille Not for sale. Vrouwen die uit de prostitutie zijn gestapt € 75.000 

19 Humanitas Waarom is water zo mooi? € 109.000 
€887.685 


