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Concept Innovatiefonds beschut wonen 2020 
 

Ambitie Maatschappelijke zorg Regio Midden-Holland 
De gemeenten in Regio Midden-Holland hebben hun ambitie ten aanzien van de voorzieningen op 
het gebied van het sociale domein vastgelegd in het Dynamisch Programma Sociaal Domein 
Midden Holland 2020. In dit programma is de ambitie voor Maatschappelijk zorg als volgt 
geformuleerd: 
 
Ook kwetsbare inwoners in de regio Midden-Holland wonen passend en zo zelfstandig mogelijk, 
hebben passende ondersteuning en participeren naar vermogen.  
 
Gemeenten, aanbieders en woningcorporaties zien op het gebied van de doorontwikkeling van 
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang een opgave in het creëren van vernieuwende woon-
zorgvormen. Het gaat hierbij vooral om woonvormen die zich bevinden tussen de huidige, veelal 
intramurale, woonvoorzieningen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat er in Midden-Holland minimaal 80 beschutte woonplekken gerealiseerd moeten 
worden om aan de vraag te kunnen voldoen.  
 
Het bekostigen van een beschut wonen project bestaat uit cliënt- volgende bekostiging (indicatie) en 
huurinkomsten. Om beschut wonen aan te laten sluiten op de transformatieopgave kunnen extra 
inspanning nodig zijn welke mogelijk niet hieruit bekostigd kan worden. Je kunt denken aan kosten 
voor een projectleider/coördinator bij een project van 2 of meerdere aanbieders; extra tijd en kosten 
voor het opzetten van activiteiten in de wijk ter bevordering van prettige leefomgeving in de buurt, 
het opklappen van Bescherm Wonen waarbij tijdelijk meerkosten opgevangen moeten worden bij het 
afbouwen van zorg of een innovatief project waarbij de drempel van overgang van leeftijd18-/18+ 
wordt weggenomen.  
 
Dit document dient als toetsings- & beoordelingskader voor het eenmalig bekostigen van projecten. 
 

1 Thema’s 
Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het innovatiefonds beschut wonen 2020 moet 
een projectaanvraag betrekking hebben op één of meerdere van de volgende thema’s:  

1.1 Transformatie zorglandschap 

Bij transformatie van het landschap gaat het erom dat inwoners zo zelfstandig mogelijk wonen. We 
beperken instroom en bevorderen uitstroom uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en 
jeugdzorg.  

1.2 Aansluiting op Gewoon Thuis 

Gewoon Thuis heeft zich bewezen als een goed concept. Wanneer initiatieven aansluiting zoeken bij 
Gewoon Thuis om de 24-uurs oproepbaarheid te kunnen garanderen, dan wordt dit gestimuleerd. 
Om aansluiting te realiseren is er veel afstemming noodzakelijk. Kosten voor bijvoorbeeld 
coördinatie kunnen mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen.  

1.3 Afschalen van zorg 

Slim gebruik maken van de mogelijkheden in de wijk, het netwerk en informele zorg zodat 
professionele zorg ook weer afgeschaald kan worden.  

1.4 Bevorderen van activiteiten in de buurt t.b.v. prettige woonomgeving 

Langer thuis wonen, betekent ook dat meer kwetsbare inwoners wonen in een wijk. Dat kan ook 
sociale onrust met zich meebrengen. De aandacht voor verwarde personen in het nieuws bevestigt 
dat beeld. Hoe kunnen we cliënten ondersteunen bij het aarden in een buurt en hoe kunnen we 
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andersom ook buurten ondersteunen bij ondernemen van initiatieven t.b.v. een prettige 
leefomgeving? 

2 Beschikbaar budget 
Voor 2020 is een bedrag van € 300.000, - beschikbaar.  

2.1 Hoe vindt verdeling van het geld plaats? 

Aanvragen worden op datum van binnenkomst afgehandeld.  
Er is geen maximum aan het te ontvangen bedrag per project/ per zorgaanbieder.  
De toekenning van het budget wordt vastgelegd in een addendum bij de deelovereenkomst.  
Wanneer het bedrag van € 300.000, - is bereikt, dan kunnen de aanvragen daarop volgend niet 
meer gehonoreerd worden.  

3 Toetsingscriteria 
Om aanspraak te kunnen maken op geld uit het innovatiefonds kunnen zorgaanbieders een 
innovatieprojectvoorstel indienen. Een innovatieprojectvoorstel dient te voldoen aan een aantal 
criteria. 
 

• We voorkomen dakloosheid en we beperken instroom en bevorderen uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen.  

• We gaan uit van regionale spreiding van woonconcepten. 

• Binnen een gemeente gaan we ook uit van spreiding, om concentratie van een te grote 
kwetsbare groep tegen te gaan.  

• We gaan uit van scheiden wonen en zorg. Dat wil zeggen dat inwoners zelf huurder zijn van 
de woonruimte.  

• De ondersteuning wordt integraal en samenhangend maar ook flexibel geboden in de eigen 
woonomgeving. Waarbij extra aandacht uit gaat naar de overgang in de leeftijd van 18-/18+ 

• De ondersteuning is gericht op herstel en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen 
aan de samenleving.  

• Alle inwoners kunnen prettig en veilig in de wijk wonen. Dit vraagt iets van alle bewoners in 
die wijk. Aanbieders en verhuurders hebben hier nadrukkelijk aandacht voor en investeren 
hierin.  

• We erkennen de belangrijke rol die de omgeving (familie, sociaal netwerk, buurtbewoners) 
rondom kwetsbare inwoners speelt, zowel bij signalering van problematiek als bij het zetten 
van stappen richting persoonlijk en maatschappelijk herstel.  

• Het innovatieproject dient gericht te zijn op één (of meer) van de bovengenoemde 
innovatiethema’s. 

• Het project wordt uitgevoerd in de regio Midden Holland. 

• Het project is gericht op een meetbaar eindresultaat. 

• Het project start in 2020.  

• Normale exploitatiekosten, waaronder opleidingen en cursussen, mogen geen onderdeel 
uitmaken van het projectvoorstel.  

• De structurele inbedding en financiering is onderdeel van het projectplan; aangegeven wordt 
hoe de continuïteit is gegarandeerd na de periode van financiële ondersteuning uit het 
innovatiefonds. 
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4 Aanvraagprocedure  

• De aanvraag betreft een plan wat voldoet aan de inhoud gevraagd onder punt 3. 

• Het plan maakt duidelijk welke kosten niet gedekt kunnen worden en waardoor dit komt. 

• Er wordt een eenmalige (dus geen structurele) investering gevraagd. 

• De aanvraag wordt gedaan door meerder aanbieder(s) en/of woonpartijen samen.  

• De aanvraag wordt per mail ingediend bij de projectleider beschutte woonconcepten via 
carima.verhagen@gouda.nl. 

• De projectleider agendeert de aanvraag voor het regionaal overleg maatschappelijke zorg.  

• De projectleider doet een voorstel hoe om te gaan met de aanvraag: wie gaan er in gesprek 
met de aanvragende partij(en), wat wordt de insteek van het gesprek; ziet het plan er 
wel/goed uit, voornemen om een bedrag toe te kennen ja of nee en welke hoogte. 

• Er vindt een gesprek plaats met projectleider, lokale beleidsambtenaar en aanvragende 
partij(en). 

• Indien nodig stelt de aanvragende partij het plan bij.  

• Projectleider en lokale ambtenaar geven wel of geen definitief akkoord op de aanvraag. 

• Projectleider stelt een overeenkomst (addendum) op. De hoogte van het bedrag wordt 
bepaald op basis van het geaccordeerde plan. Uitbetaling vindt achteraf plaats op basis van 
verantwoording.  

• Er worden afspraken gemaakt met de projectleider en lokale ambtenaar over de monitoring 
en de rapportage daarvan. Uitgangspunt is alleen monitoren en rapporteren wat nodig is.  

• Er vindt een terugkoppeling plaats in het regionaal overleg maatschappelijke zorg. 
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