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Aanleiding proces-evaluatie 

Flexibele subsidies 2015 - 2017 



Aanleiding Evaluatie en Stadsronde 

 
Verzoek vanuit raad om een tussenevaluatie 
rondom proces flexibele subsidies vooruitlopend 
op de inhoudelijke evaluatie van het totale 
subsidiebeleid eind 2018 

 



Flexibele subsidies  

Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017  



Flexibele subsidies 

• Uitkomst van een dialoogproces met de 
vrijwilligersorganisaties, buurtplatforms en 
raadsleden in 2014 en herbevestigd tijdens het 
dialoogproces in 2016 

• Behoefte om nieuwe 
initiatieven/activiteiten/organisaties te kunnen 
honoreren 

• Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen 
door bijv. het stimuleren van het gebruik van 
andere financieringsbronnen, zoals match- en 
crowdfunding  

 



Flexibele subsidies 

• Betere inzet op opgave sociaal domein 

• Teruglopende budgetten, met name wegvallen 
leefbaarheidsfonds. 

• Eenduidige subsidieverstrekking en 
verantwoording aan alle vrijwilligersorganisaties 
incl. buurtplatforms/netwerken 

• Noodzaak vernieuwing vrijwilligersinitiatieven 
gezien maatschappelijke opgaven en  

• ruimte voor nieuwe organisaties 

 



Hoogte budget flexibele subsidies 

• 2015: € 590.000 : 67 nieuwe vrijwilligersactiviteiten 

• 2016: € 500.000 : 31 nieuwe vrijwilligersactiviteiten 

• 2017: € 375.000  : 22 nieuwe vrijwilligersactiviteiten (t/m tender 
2) 

• 2018: € 375.000 

 

Budget is gecreëerd door een bezuiniging van 20% op alle 
vrijwilligersorganisaties welzijn en zorg. Beperkte aanvulling budget 
vanuit andere beleidsvelden 

Motie raad: budget flexibele subsidies minimaal 25% totaalbudget. 

 

Gelijktijdig met de wijziging van het subsidiebeleid is de 
vrijwilligersondersteuning verbeterd en geïntensiveerd. 

 



Waar worden flexibele 
subsidies uit betaald? 

• 2015: 20% korting op reguliere subsidie 
vrijwilligersorganisaties om daarmee budget 
voor flexibele subsidies te scheppen waar ook 
buurtplatforms aanvragen voor kunnen 
indienen. 

• Beperkte aanvulling budget vanuit andere 
beleidsvelden 

 



Wat is het doel van Flexibele 
subsidies? 

• Betere inzet op opgave sociaal domein 

• Ruimte voor vernieuwing van activiteiten / 
experimenteren zonder dat daar meteen 
bestaande activiteiten voor moeten worden 
opgeofferd 

• Ruimte om aan te sluiten bij maatschappelijke 
ontwikkelingen 

• Ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties 

• Mogelijkheden andere financieringsbronnen te 
stimuleren: b.v. matchfunding 

 



Evaluatie proces flexibele subsidies 

Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017  

 



Opzet evaluatie 

• Proces evaluatie 

 

• Diverse enquêtes eind 2016 – begin 2017: 

– Over proces onder alle vrijwilligersorganisaties incl. 
buurtnetwerken, professionals en ambtenaren 

– Over thema’s tenders onder vrijwilligersorganisaties 
incl. buurtnetwerken en ambtenaren 

 

• Enquête voormalige buurtplatforms oktober 2017 



Resultaten proces-evaluatie 

Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017 



Resultaten 

• Proces haperde in beginfase. Daartoe zijn stappen 
gemaakt en het proces verloopt inmiddels redelijk goed.  

• Doorlooptijd wordt als lang ervaren 

• Communicatie: 

– Communicatie over tenders en 
aanvraagmogelijkheden wordt als goed ervaren 

– Verbetering mogelijk door uitbreiding 
communicatievormen 

• Aanvraagformulier moet compacter 

• Mogelijkheid tot uploaden documenten is wenselijk 

• Mogelijkheid tot tussentijds overleg is wenselijk 

 



Wat hebben we al gedaan 

• Aanvraagformulier aangescherpt 

• Communicatie is verbeterd 

• Spreekuren gehouden in buurtcentra 

• Pitch ingevoerd 

• Bewoners in beoordelingscommissie via open 
oproep op Maastricht Panel en a-selecte keuze 
(tender 3 in 2017) 



Resultaten 

• Beoordeling thema’s: 

– Thema’s die te sterk ingekaderd zijn of als te 
specialistisch worden ervaren, worden minder goed 
gewaardeerd 

• Voorzet thema’s 2018: 

– Diversiteit, integratie 

– Positieve gezondheid, gezond opgroeien, gezonde 
jeugd 

– Weerbaar opvoeden, competenties jongeren 
versterken, vroegtijdig schoolverlaters 

 



Wat gaan we in 2018 doen 

Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017 



Verbeterpunten 2018 

• Aanvraagformulier wordt per 2018 herzien 

• Beperkt meesturen van documenten wordt mogelijk 
gemaakt 

• We gaan onderzoeken of het mogelijk is om met 
voorlopige besluiten te werken waardoor aanscherping 
van een aanvraag mogelijk moet worden. Zijn voor- en 
nadelen aan verbonden 

• Apart proces met de buurtnetwerken, aangezien de 
uitvoeringsregeling buurtnetwerken eind 2018 afloopt. 

• Beoordelingscommissie wordt structureel uitgebreid met 
bewoners (opdracht raad) 

 



Verbeterpunten 2018 

• Verbetering website MaastrichtDoet.nl 

• Verbetering vrijwilligersondersteuning  

• Versterking rol contactpersonen 

• Brede inhoudelijke evaluatie van start in januari 
2018, eind 2018 naar raad. 

 



Vragen aan raadsleden 

• Wat heeft u nog toe te voegen aan de 
verbeterpunten voor 2018? 

 

• Welke thema’s vindt u belangrijk voor 2018? 

– Diversiteit, integratie 

– Positieve gezondheid, gezond opgroeien, gezonde 
jeugd 

– Weerbaar opvoeden, competenties jongeren 
versterken, vroegtijdig schoolverlaters 

 




