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Filmpje…

 https://www.youtube.com/watch?v=ODJy
0YcY43w&index=1&list=PLDsjF05iDA1t4E
Xe398xPFLYkix5TqdWb

https://www.youtube.com/watch?v=ODJy0YcY43w&index=1&list=PLDsjF05iDA1t4EXe398xPFLYkix5TqdWb


Right to challenge / RtC

 Instrument om 
bewoners meer 
zeggenschap te 
geven

 En waarmee 
bewoners taken  
over kunnen 
nemen



Werkenderwijs samen met bewoners 
vormgeven aan RtC

• Aanlooptijd met ‘startkrediet’ (er hoeft nog geen 
sprake te zijn van substitutie)

• Bewoners en sociaal ondernemers/zzp-ers kunnen 
initiatieven indienen 

• Initiatieven leveren bijdrage aan WMO-doelen 

• RtC zoveel mogelijk koppelen aan gebiedsopgaven



Voorwaarden (proef-)Challenge 

 Huidige lokale voorziening of 
gemeentelijke taak worden uitgedaagd

 Aangeven wat de substitutie is of kan zijn

 (Aantoonbaar) draagvlak in buurt/wijk

 Maatschappelijke meerwaarde



Waar staan we nu

• Deelgenomen aan landelijk Leeratelier RtC met als doel delen van 
kennis en ervaring met andere gemeenten

• RtC onder de aandacht gebracht bij bewoners(-organisaties)

• Er zijn Challenges ingediend op gebied van dagbesteding, sport, 
re-integratie/participatie, ontmoeting, beheer en onderhoud

• Geen enkel initiatief tot nu is challenge van bestaand aanbod

• Twee pilots RtC van start: Wijkcoöperatie en Ondernemend 
Selwerd

• In gesprek met meerdere initiatiefnemers



Ervaringen en inzichten (1)

 Innoveren is durven leren en 
experimenteren

- niet altijd helder welke taak/voorziening wordt 

uitgedaagd

- is initiatief een burgerinitiatief of een Challenge?

- wanneer is er sprake van substitutie 

(en is inzet op preventie ook substitutie)

 RtC ook voor zzp’ers? 

- komt het initiatief vanuit de wijk of van een 

zzp’er

- zzp’ers verwijzen naar regulier inkooptraject



Ervaringen en inzichten (2)

 Beoordelen van een Challenge

- vooraf draagvlak creëren lukt niet altijd

- draagvlak creëren als eerste stap

 Duidelijkheid waar bewoners terecht 
kunnen 

- veel bewonersinitiatieven

- initiatieven ‘trechteren’

 Transparantie gemeentebegroting

- Voorwaarde RtC



Waarom transparantie van 
gemeentebegroting

 Open overheid

 Bewoners aan zet 

 Huidige besteding van middelen laten zien 
(met oog op substitutie)



Pionieren met de 
gemeentebegroting

 Begroting online & 
doorklikbaar

 Vrijgeven 
financiële 
detaildata

 Participatie met 
burgers, Right to
Challenge, 
burgerbegroting



Inzicht in budgetten

Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders,  
de door hun geleverde producten en 
bijbehorende tarieven op WIJ website: 

https://wij.groningen.nl/wat-doet- wij/wie-
zorgt-1voor-wat-1. 

https://wij.groningen.nl/wat-doet-wij/wie-zorgt-voor-wat-1


Vervolg

 Verdere transparantie van de 
gemeentebegroting

 RtC op gemeentelijke website

 Pilots begeleiden en volgen

 Uitkristalliseren RtC in relatie tot 
bewonersinitiatieven



Vragen? 



Aantal cases nader bekeken



Casus 1: Initiatief voor nieuwe vorm 
van dagbesteding

 Zzp’ers

 Initiatief gericht op dagbesteding 

 Aanbodgericht

 Geen draagvlak bewoners 



Casus 2: Wijkcoöperatie 
 Kleine stapjes / 

ontwikkelmodel

 Welke taken van WIJ 
(niet) geschikt voor 
RtC

 Betrokkenheid en 
draagvlak buurt

 Aanjaagbudget voor 
1 jaar (voor zzp’er) 
met go/no-go 
moment



 Draagvlak in de buurt

 Voortgekomen uit en sterk 

verbonden met Wijkbedrijf

 Geen Challenge van bestaand aanbod

 Integrale samenwerking tussen 

gemeentelijke domeinen

 Aanjaagbudget voor zzp’er

Casus 3: Ondernemend Selwerd



Gesprek 

& 

vragen



Afronding

 Conclusies 


