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Geachte raadsleden,

Doelstelling SIF
Het SIF is bij de begroting 2016 ingesteld, omdat door het Rijk te weinig middelen beschikbaar
werden gesteld voor de transformatie van het sociaal domein. Doel van het SIF is:
‘het streven om meer algemene voorzieningen voor inwoners te realiseren, waardoor er minder
relatief dure individuele voorzieningen nodig zijn. Het fonds is gericht op preventie, het versterken
van de burgerkracht en het versterken van de eerstelijns zorg.’
In de inventarisatie met de resultaten zijn ook de verwijzingen opgenomen naar de besluiten die
hiertoe sinds 2015 genomen zijn.
Vervolg
Conform het Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord 2018-2022 wordt op basis van deze
inventarisatie een voorstel voorbereid voor de invulling van de criteria ter besteding van SIF-gelden
2019-2020. Wij nemen dan tevens een besluit over de niet uitbetaalde/toegekende reserveringen. Ik
zal u hier per raadsinformatiebrief over informeren.
Wij vertrouwen er op u op de wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Mara de Graaf,
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit.

PAGINA

1 van 1

Raadsinformatiebrief

Conform mijn toezegging in de raadsvergadering van 2 juli 2019 stuur ik u bij deze de inventarisatie
van de resultaten sociaal investeringsfonds 2016-2018.

INVENTARISATIE RESULTATEN SOCIAAL INVESTERINGSFONDS 2016-2018
Inleiding
In het coalitieakkoord 2018-2022, Onbegrensd en Ontspannen is de concrete doelstelling opgenomen dat
er structureel een sociaal investeringsfonds wordt ingesteld voor experimenten om te komen tot algemene
voorzieningen ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning. In het Uitvoeringsprogramma 2018-20201
is besloten dat in beeld wordt gebracht welke projecten afgelopen jaren zijn gefinancierd uit het SIF, welke
resultaten ze hebben opgeleverd en wat de gevolgen zijn (geweest) van eventuele beëindiging van deze
projecten. Op basis hiervan wordt een voorstel voor criteria ter besteding van SIF-gelden voor 2019-2020
opgesteld.
Doelstelling SIF
Het SIF is bij de begroting 2016 ingesteld, omdat door het Rijk te weinig middelen beschikbaar werden
gesteld voor de transformatie voor de transformatie van het sociaal domein. Doel van het SIF is:
‘het streven om meer algemene voorzieningen voor inwoners te realiseren, waardoor er minder relatief
dure individuele voorzieningen nodig zijn. Het fonds is gericht op preventie, het versterken van de
burgerkracht en het versterken van de eerstelijns zorg.’
Overzicht besluiten Sociaal Investeringsfonds 2016-2018
 Begroting 2016: tender sociaal investeren, de ontwikkeling zorgkroegen, de 3 vernieuwende
zorgconcepten Wijkhuis/Masterhome van de The Masters, Boerderij Daalhoeve en Athos (€ 950.000
voor de duur van 2 jaar), later ook Werkhuis inclusief een onderzoek door Universiteit Maastricht en een
verkennend onderzoek Pilot Blauwe Zorg.
 Eind 2015: besluit cofinanciering (burger)initiatief FLOW, project gericht op ouderenwerkeloosheid.
 Collegenota Kader SIF en Regeling Sociaal Investeren 2016 d.d. 29 maart 2016
 Collegenota Regeling Sociaal Investeren 2017 d.d. 7 november 2017
 Collegebesluit Deelname tot wijkpilot Blauwe Zorg Maastricht Noordoost d.d. 16 april 2016.
 Collegebesluit Stand van zaken Plan_van_Aanpak_Zwerfjongeren_2017-2020 d.d. 13 maart 2018
 Collegebesluit Inzet reserve sociaal investeringsfonds d.d. 13 maart 2018
 Collegebesluit Inzet reserve uit Sociaal Investeringsfonds voor Kinderboerderijen d.d. 18 december 2018
De resultaten van al deze besluiten (initiatieven/projecten) zijn weergegeven in het bijgevoegde overzicht.
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Zie Uitvoeringsprogramma_2018-2022, pagina 24
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Overzicht resultaten SIF projecten 2016 -2018
Initiatief/
project

Toelichting

Subsidiebedrag SIF
(stand 31-12-2018)

Inhoudelijk en financieel resultaat
cq rendement

4 Vernieuwende zorgconcepten
Masterhome van
The Masters

Athos doeteet-maakt

Werkhuis

Boerderij
Daalhoeve

Onderzoek
naar 4
vernieuwe
nde zorgconcepten

Eenmalige subsidie voor de realisatie van
het Masterhome. Masterhome is een
vernieuwende woonvoorziening voor
“anders” ontwikkelde jongeren en
studenten. Wonen bij het werk, eigen
regie, zelfstandigheid, vrijheid en
participatie staan bij deze woonvorm
centraal. Het sociaal innovatieve
woonconcept “Masters® Home” lijkt
geenszins op de bestaande “begeleid
wonen” voorzieningen voor “anders”
ontwikkelden. Het winstoogmerk
ontbreekt. Wonen en zorg zijn
gescheiden.
Athos is een initiatief van stichting Radar.
Het is een sociale en creatieve
broedplaats en een ambachtelijke
werkplaats. Iedereen kan binnenlopen en
meedoen en –werken vanuit een
indicatie Wmo of WLZ of zonder
indicatie.
Vanuit SIF zijn voor 2018 20 zorgplekken
ingekocht en extra begeleiding

2015 € 50.000
2016 € 250.000

Het Werkhuis is een verzameling
werkplaatsen voor ambachtelijk/creatief
werken incl. Ook is er een huiskamer
waar mensen iets kunnen drinken, een
kunstboek kunnen lezen of een boek
over techniek kunnen raadplegen.
Daalhoeve is een kinderboerderij die zich
steeds meer ontwikkelt als zorgboerderij
c.q. algemene voorziening. Vanuit SIF zijn
voor 2018 65 zorgplekken ingekocht en
extra begeleiding.
Doelstellingen van het onderzoek waren:
1. inzicht geven in de sociale dynamiek
van nieuwe zorgzame
participatiepraktijken.
2. bijdragen aan gezamenlijke
leerprocessen hierover.
3. ingrediënten aanreiken voor
ontwikkeling van een
verantwoordingscultuur die past bij
het karakter van zorgzame participatie
praktijken en een beleidsinstrument
voor “vertrouwen en afstemming’’.

2017 € 64.000
2018 € 127.614
Vanaf 2019 geen SIF
financiering meer.3

Na deze incidentele investering ad €
300.000 geen structurele financiering
nodig, omdat bewoners met
beperkingen maken, indien nodig,
gebruik van een persoonsgebonden
budget

2016 € 121.850

2017 € 121.580
Vanaf 2018 geen
SIF-financiering
meer.2

2016 € 209.750
2017 € 209.750
2018 € 441.3504

€ 199.879

Eind 2019
wordt
besloten op
welke manier
kan worden
doorgaan met
vrijtoegankelijke
voorzieningen
en op welke
wijze deze
voorzieningen
structureel
kunnen
worden
gefinancierd

Deze vier initiatieven (Masters,
Daalhoeve, Athos en Werkhuis) zijn
intensief onderzocht door UM.
Uitkomst:
De initiatieven dragen bij aan een
inclusieve participatie-samenleving.
Ze brengen mensen uit verschillende
sociale sectoren en beleidsterreinen
bij elkaar in zorgzame
participatiepraktijken en werken aan
‘inclusief plaats maken’.
Het financieel rendement is
theoretisch te berekenen door een
vergelijking te maken met
bijvoorbeeld Wmo-arrangementen
groepsbegeleiding, doch rendement
kan pas worden geëffectueerd indien
bestaande indicaties daadwerkelijk
worden beëindigd.

Was een onderzoek naar de
inhoudelijke en financiële resultaten
van de vernieuwende zorgconcepten.
Zie
Raadsinformatiebrief Onderzoek
Universiteit in het kader van het SIF
d.d. 11-12-2017

2

Subsidie Athos doet-eet-maakt is in 2018 gefinancierd uit budget WMO algemene voorzieningen en 2019 combinatie WMO algemene
voorzieningen/ omklap WMO- arrangementen.
3 Subsidie Werkhuis is in 2019 gefinancierd uit Innovatiebudget Wmo
4
Subsidie Daalhoeve ad € 482.815 is op grond van collegebesluit Plan van aanpak Boerderij Daalhoeve d.d. 11-06-2019 in 2019 gefinancierd uit SIF.
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Initiatief/
project

Toelichting

Subsidiebedrag SIF
(stand 31-12-2018)

Inhoudelijk en financieel resultaat cq
rendement

Wijkpilot
Blauwe
Zorg
Maastricht
Noordoost

Ambitie is een beweging in gang zetten
naar meer gezondheid en betere
kwaliteit van leven voor de inwoners van
de vier deelnemende buurten Nazareth,
Limmel, Wyckerpoort en Wittevrouweveld. Deelnemers in de pilot zijn ZIO,
GGD Zuid-Limburg, Radar, Levanto
Groep, Stichting Trajekt, Envida, Burgerkracht Limburg, Xonar, Mondriaan, Leger
des Heils, MET ggz, gemeente Maastricht
en zorgverzekeraar VGZ.
In totaal waren eind 2015 7 huiskamers
actief. Een deel van hen heeft voor 2016
en 2017 financiële ondersteuning
gekregen uit SIF.

2015-2017 € 135.725
2018:
€ 203.1255

Na het verkennend onderzoek is de
pilot in 2016 gestart. Er zijn meerdere
projecten gestart vanuit deze pilot. Zie
Magazine Blauwe zorg in de wijk,
oktober 2018 voor de tussentijdse
resultaten.
Financieel rendement is nog niet te
bepalen.

€ 21.520

Betrof een (burger)initiatief gericht op
werklozen van 45 jaar en ouder.

€ 49.500 (was cofinanciering)

AMHW: begeleiding statushouders bij
financiële problematiek

€ 55.000

Nova Curae: project gericht op
opvoedingsondersteuning in andere
cultuur.

€ 9.700
Is door initiatiefnemer en
deelnemende moeders vrijwillig
zonder subsidie voortgezet.
€ 2.500

Naast de 3 huiskamers, die uit SIF
werden gefinancierd, zijn huiskamers
ontstaan vanuit de tenders vrijwilligers
en de regeling bewonersinitiatieven.
Samen heeft dit geleid tot een kader
voor de ondersteuning van huiskamers
(zie collegebesluit d.d. 6.maart 2018).
Financieel rendement is moeilijk
inzichtelijk te maken.
Was onderdeel van het actieplan
ouderenwerkloosheid (45+). Als gevolg
van onze aanpak scoren we landelijk
gezien goed wat betreft ouderenwerkloosheid. Bereik: 308 unieke
deelnemers in 3 jaar. Uitstroom naar
één van de vormen van werk (regulier
werk, gesubsidieerd werk en werken
met behoud van uitkering) 65%.
Uitstroom naar regulier werk:
gemiddeld 41% over de achterliggende
periode (2016-2018).
Financieel rendement van het actieplan
ouderenwerkloosheid, waarin FLOW
een prominent plaats innam, € 630.000
(gebaseerd een besparing van € 5.000
p.p. die voor kortere of langere tijd is
uitgestroomd uit de uitkering).
Gedeeltelijk succesvol. Streven was
begeleiding van 30 statushouders.
Realisatie: 24. Omdat deelname
vrijblijvend was, heeft werving en
motivatie van deelnemers veel extra
tijd gekost. Van de 24 deelnemers
hebben 7 het traject volledig succesvol
doorlopen. Financieel rendement van
het project is niet te berekenen.
Succesvol: 14 Turkse moeders zijn na
afloop zelfstandig verder gegaan.
Financieel rendement niet concreet te
berekenen.
Zijn 5 bedrijven bezocht. Financieel niet
bekend, was een zeer laag
subsidiebedrag.

Zorg
kroegen

FLOW
Ouderen
Werkeloos
heid

Is vanaf 2018 structureel ingebed,
wordt gefinancierd uit
beleidsproduct algemene
voorzieningen WMO.

Regeling
Sociaal
Investeren
2016

St Samen Onbeperkt: interactief project
vergroten bewustwording werken met
mensen met een beperking

5

Voor 2019 is een bedrag ad € 225.000 gefinancierd uit SIF. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is financiering geregeld uit Uitvoeringsprogramma
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Initiatief/
project

Toelichting

Subsidiebedrag SIF
(stand 31-12-2018)

Inhoudelijk en financieel resultaat cq
rendement

Visioplan: zelfregie-app gebaseerd op de
zelfredzaamheidsladder waarbij cliënten
zelf visueel zien waar ze staan.

€ 70.000

Zorg aan de Maas: Aanschaf buurtbus
waarmee vrijwilligers met bewoners van
Borgharen en Itteren boodschappen en
andere activiteiten doen.

€ 21.753

Cuttin’Class: voor en door jongeren:
Betreft app voor kwetsbare jongeren,
gekoppeld aan professionals. Wordt
binnenkort gepresenteerd aan netwerk
(GGD, Trajekt, Mee, Halt, @Ease).

€ 80.000

Pilot geweest bij één zorgaanbieder
met positieve uitkomst. Op dit moment
wordt nog door diverse partijen
gekeken of ze de app gaan inzetten.
Financieel resultaat is nog nihil, app
wordt nog te weinig ingezet. Daarnaast
is het moeilijk om het financieel
rendement inzichtelijk te maken.
Dit bevordert de kwaliteit van leven
van de bewoners. Winst zit in het
langer zelfstandig kunnen blijven
wonen, ontmoeten en zelfregie van
bewoners. Daarnaast wordt
aangenomen dat door de buurtbus
minder gebruik wordt gemaakt van
Omnibuzz.
Nog geen rendement, app is
gepresenteerd aan het netwerk. Het
netwerk oriënteert zich nog of ze
kiezen voor deze app of een andere
(landelijke) app.

Hof van Assisi: woon- werkgemeenschap
in Wolder met de realiseren van een
‘Hofkamer’: een laagdrempelige
ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

€ 80.000
Subsidiebedrag is volledig
uitgekeerd. Provincie heeft daarnaast
€ 103.000 toegekend. Uitgaven tot
nu toe zijn verantwoord.

Hai5 - Vrijwilligerscoach: Bevorderen
doorstroom jeugdhulpvoorzieningen
naar voorliggende voorzieningen,
reguliere verenigingen enz.
SMILE: Sport Meet Integration Lifestyle
Enjoy: breed inzetten van sport- en
zorgprogramma's en dit inbedden in de
reguliere sportomgeving

€ 59.800

Stay Social – Don Bosco (kerk
Heugemerveld): innovatie en duurzame
gemeenschapsplek in Heugemerveld
voor jong & oud

Reservering € 80.000 is niet
toegekend. Oriëntatiefase heeft o.a.
wegens relatie invulling La Bellettsa
niet geleid tot het indienen van een
formele aanvraag. Voor de korte
termijn is in Heugemerveld een
huiskamer gerealiseerd.

Regeling
Sociaal
Investeren
2016

€ 55.300

Regeling
Sociaal
Investeren
2017

Uitvoering is vertraagd, omdat het
oorspronkelijk plan met Cour van
Wolder is versoberd a.g.v. het
vigerende bestemmingsplan. Het
sociaal en zorgaspect in de vorm van
de Hofkamer en buitenruimte, waar de
SIF-subsidie voor bedoeld is, is
behouden.
Project is in uitvoering. Er is al sprake
van doorstroom. Financieel rendement
is nog niet definitief te bepalen.
Er zijn contacten met onder andere:
Envida, Maasveld, Zonnebloem,
Traject, wijkagent, wijkverpleegkundige, sociaal team, de Limburger,
de basisschool en het CIOS. Er zijn
reeds 3 arbeidsmatige dagbesteding
plekken. Begeleiding van de cliënten
van Maasveld loopt via SMILE. I.s.m.
Fontys Hogeschool is een enquête
uitgezet om de behoefte aan
activiteitenaanbod op te halen.
Niet van toepassing
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Initiatief/
project

Toelichting

Subsidiebedrag SIF
(stand 31-12-2018)

Inhoudelijk en financieel resultaat cq
rendement

KookCreatie: kookcafé in WVV en/of
Limmel.
Initiatief van Hotel Management School
Maastricht (HMSM), Services van Envida
en het MUMC+ in samenwerking met de
buurten.

In principe € 79.300 toegekend en in
april 2019 € 9.860 uitbetaald voor
onderzoeksfase.

Kledingbank 2ndTime
Grenzeloos: tostibar aan de Boschstraat
waar statushouders in kader van reintegratie aan de slag zijn.

€ 80.000
€ 54.420

Spirit of Youth (SOY) begeleidt op
alternatieve wijze jongeren met zware
problematieken (vaak residentiele
jeugdzorg) op een alternatieve wijze.

€ 66.875

Zwerfjongeren
Time out
house

Betreft de realisatie van een Time Out
House bij Stichting Feel Good Connected
met 5 crisisplekken gedurende 2018 en
2019

Reservering € 320.000

Zwerfjongerencoach

Betreft een coach voor de duur van 1 jaar
(2019)

Reservering € 60.000

Kinderboerderijen
Limmel, De
Heeg,
Daalhoeve

Op 13 maart 2018 is besloten € 1,7 mln.
te reserveren om de kinderboerderijen
Daalhoeve, De Heeg en Limmel onder 1
stichtingsbestuur te transformeren naar
een algemene voorziening. Op 18
december 2018 is besloten om af te zien
van de randvoorwaarde van 1
stichtingsbestuur voor de drie
kinderboerderijen samen en worden
investeringen gebaseerd op plannen van
aanpak per kinderboerderij.

Reservering 1.700.000
Realisatie 2018
€ 458.131, zijnde € 16.781 voor De
Heeg en 441.350 voor Daalhoeve.6

Het project is begin 2019 gestart met
de onderzoeksfase. Betreft meerdere
dimensies van positieve gezondheid:
zingeving, kwaliteit van leven,
meedoen/ sociaal, maatschappelijk
participeren en dagelijks leven. Door
de gefaseerde aanpak met go/no go
momenten is sprake van een positieve
proportionaliteit t.a.v. de
investeringen.
Financieel rendement niet te bepalen.
Resultaatverplichting is min. 15
deelnemers, die gedurende de max.
looptijd van het project van twee jaren,
succesvol een leer- en werktraject
hebben afgerond. Eerste statushouders
zijn gestart. Indien de resultaatverplichting wordt gehaald dan
bedraagt het financieel rendement
minimaal € 10.000.
De eerste ervaringen met de jongeren
laten een duidelijke (gedrags)
verbetering zien bij de jongeren en hun
toekomstperspectief lijkt te
verbeteren. Financieel rendement is
nog niet te bepalen.
Het Time Out House is nog niet
gerealiseerd bij de Stichting Feel Good
Connected aangezien er geen pand
beschikbaar was. Er s aan de Stichting
Feel Good Connected dan ook geen
subsidie verstrekt. In afwachting
hiervan zijn extra crisisplekken
gerealiseerd bij Pension Jekerzicht en
Credohuis.
De stedelijke coach is niet gerealiseerd,
omdat in de uitvoeringspraktijk veel
discussie is over het nut en de
noodzaak van deze coach.
Het financieel rendement is theoretisch
te berekenen door een vergelijking te
maken met bijvoorbeeld Wmoarrangementen groepsbegeleiding,
doch rendement kan pas worden
geëffectueerd indien bestaande
indicaties daadwerkelijk worden
beëindigd.

Regeling
Sociaal
Investeren
2017

6

Realisatie 2019: € 482. 815 voor Daalhoeve Financieel rendement maximaal € 598.265 ten opzichte van de inzet van individuele voorzieningen,
indien iedere deelnemer een WMO-indicatie zou krijgen (zie berekening in collegebesluit 11-06-2019)
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Initiatief/
project

Toelichting

Subsidiebedrag SIF
(stand 31-12-2018)

Inhoudelijk en financieel resultaat cq
rendement

Pilot
Praktijk
Ondersteun
ers
Huisartsen
(POH’s)

Doel van inzet van de praktijkondersteuners is het verbeteren van de
afstemming tussen jeugdhulp, gemeente
en huisartsenzorg.

€ 107.000 (voor 2018, zie besluit 1303-2018)7

Intensivering
door- en
uitstroomparticipatie

Betreft een 3-jarig project om de dooren uitstroom uit de participatiewet te
bevorderen.

Reservering € 500.000
Realisatie 2018 € 0
Voorbereidingskosten zijn door de
organisaties op andere wijze gedekt.

Resultaat is minder versnippering in de
naast elkaar ingezette ondersteuningtrajecten, betere passende
ondersteuning en inzet van snellere en
lichtere interventies. Bij aanvang is de
aanname gedaan dat de POH’s zich op
termijn zelf terugverdienen. 75% van
de vragen kan afgehandeld worden via
de POH en hoeven niet verder te
worden verwezen naar de jeugdhulp.
Bij de huidige aantallen is een
vergelijking gemaakt tussen de kosten
van interventie door de POH (ca € 411)
en de inzet van het alternatief, het
startarrangement GGZ (€ 850)
Het project met een beoogde
startdatum van 1 mei 2018 is gestart,
maar heeft meer tijd nodig gehad om
in de uitvoering echt op gang te
komen.

In afwachting van financiering uit de reguliere budgetten is subsidie 2019 gefinancierd uit budget Innovatie Jeugd Lokaal.
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