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resultaten subsidieregeling sociale initiatieven 2017

Geachte mevrouw, heer,

Met deze brief informeer ik u over de toekenning van de subsidies voor innovaties 
in het sociaal domein in het jaar 2017. De toekenning gebeurt op basis van de 
‘uitvoeringsregeling Subsidies innovatieve projecten in het sociaal domein’.
Het doel van de subsidieregeling is vernieuwing tot stand te brengen in het sociaal 
domein en nieuwe verbindingen te vinden tussen zorg en welzijn. De regeling biedt 
tweemaal per de jaar de mogelijkheid subsidieaanvragen in te dienen. Alle 
aanvragers krijgen de gelegenheid hun aanvraag mondeling aan de 
beoordelingscommissie toe te lichten. De beoordelingscommissie bestaat uit drie 
externe leden die de aanvragen beoordelen en advies uitbrengen aan het college. De 
adviezen van de commissie zijn door het college integraal overgenomen.

In april ontvingen we 19 subsidieaanvragen waarvan er 3 zijn gehonoreerd.

1. Project Delftwijk Hand in Hand, subsidie € 15.100,-
Het aanbod aan een verscheidenheid van activiteiten aan vrouwen met niet- 
Nederlandse achtergrond bevordert de zelfredzaamheid en participatie. De 
initiatiefneemster is iemand uit de eigen doelgroep.

2. Juttersgeluk, subsidie 16.800,-
Creatief bezig zijn met als gezamenlijk doel van een duurzame toekomst, maakt 
kwetsbare Haarlemmers meer zelfredzaam. Met het materiaal dat op het strand 
wordt gevonden, maken de deelnemers producten die worden verkocht.

3. Triple ThreaT, project Ladies Only, subsidie € 10.000,-
Met dit project richt Triple Treath zich op meisjes van 13-18 jaar uit Schalkwijk, 
een achtergestelde en moeilijk bereikbare groep. Door het aanbieden van 
vraaggerichte en laagdrempelige activiteiten krijgen de meisjes hulp bij het 
ontdekken van hun kwaliteiten en ambities.
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In oktober ontvingen we 22 aanvragen waarvan er 11 zijn gehonoreerd.

1. NetwerkPro, project: Talent naar de Top, subsidie € 70.000,-.
Vrouwen worden versneld richting financiële onafhankelijkheid geleid via 
empowerment en het inzetten van het netwerk van de persoonlijke mentor van de 
vrouwen. Het project is in Amsterdam al zeer succesvol. Het doel is in Haarlem in 
2018 een groep van 60 vrouwen met het traject te begeleiden naar betaalde arbeid.

2. Best Buddies, subsidie 8.586,-
Dit project koppelt jongeren zonder beperking en jongeren met een licht 
verstandelijke beperking tussen de 16 en 35 jaar tot buddykoppels voor vriendschap 
en gezamenlijke activiteiten. In Haarlem staan reeds 30 jongeren op de wachtlijst 
voor een buddy. Landelijk heeft dit project zich al bewezen.

3. BuurtBlik, subsidie €17.500,-
Ouderen maken films over activiteiten en tonen die aan andere ouderen om hen te 
enthousiasmeren en te activiteren. Het project is zeer succesvol in Haarlem Noord. 
De subsidie wordt gebruikt voor borging van het project in de Haarlemse 
samenleving met een website, laagdrempelige toegankelijkheid van de films voor 
andere gebruikers en het inbedding van de films bij zorgorganisaties en 
maatschappelijke organisaties.

4. Granny 's Finest (de breiende oma ’s), subsidie € 3.600,-
Dit landelijk zeer succesvolle initiatief start nu ook in Haarlem. Onder leiding van 
jonge creatieve ondernemers die zicht hebben op wat modieus is, breien de senioren 
de producten. Het resultaat is sociaal contact tussen jong en oude, het ontstaan van 
nieuwe sociale netwerken en voorkomen van eenzaamheid.

5. Kennemer Combinatie, project Schaken met Ouderen, subsidie €1.100,-. 
Schaken is een goed voorbeeld van een geestelijke inspanning die bijdraagt aan de 
gezondheid van mensen De organisatie start ouderenschaak in Schalkwijk en in 
Zuidwest en organiseert in februari 2018 een toernooi voor de ouderen tijdens de
j ongerenschaakweek.

6. Stichting Mama Vita, subsidie € 3.600,-
Deze stichting ondersteunt moeders van kinderen met autisme door empowerment, 
het delen van ervaringen en het van elkaar leren met problemen om te gaan die 
moeders tegenkomen als een kind autisme heeft.

7. Stichting Ecoring, subsidie € 3.500,-.
De jongeren hebben van een aantal landjes/stroken land, groentetuinen gemaakt 
waar ze met elkaar tuinieren en koken en waar andere sociale activiteiten 
plaatsvinden al dan niet met buurtbewoners.

8. Stichting Present, project Duurzaam Tuineren, subsidie € 4.300,- 
Vrijwilligers in groepsverband, gekoppeld aan een professionele maatschappelijke 
organisatie, plegen onderhouden in (verwaarloosde) tuinen van (kwetsbare) mensen 
en ouderen. Daarmee slaat het project een brug tussen vrijwilligers die iets te bieden 
hebben en ouderen of kwetsbaren die daarmee geholpen worden.
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9. Stichting Syrious Work, subsidie € 15.584,- 
De initiatiefneemster zet een community op voor het begeleiden en trainen van 
statushouders die in land van herkomst handwerksman waren, op weg naar een ZZP 
status en leert hen veilig te werken bij Nederlandse bouwbedrijven en aannemers.

I
I10. Triple Threat, subsidie € 11.000,-

Dit project gaat over Becoming een Role Model. Jongeren gebruiken rolmodellen 
om zelfredzaam en volwassen te worden. Triple Threat heeft al bewezen dat zij 
uitstekend in staat is de doelgroep te bereiken en resultaat te boeken Met ingang van 
2018 krijgt Triple Threat vanuit de afdeling Jeugd Onderwijs en Sport meer 
structurele ondersteuning.

11. Wereldkeuken, subsidie 30.000,-
Bij de Wereldkeuken komen nieuwkomers en Haarlemmers samen koken en eten. 
De nieuwe Haarlemmers vinden sneller de weg in de Haarlemse sociale 
gemeenschap, zetten stappen naar de arbeidsmarkt en er ontstaan snel sociale 
contacten en netwerken. De subsidie is voor dóórontwikkeling en transformatie.

Conclusie
Mijn conclusie is dat er ook dit jaar veel initiatieven zijn ingediend, dat de 
gehonoreerde projecten zeer divers zijn, verschillende doelgroepen bereiken en zich 
verspreid over de stad bewegen binnen de verschillende facetten van het sociaal 
domein.

Toch ontvangen we ook nog veel aanvragen die niet innovatief zijn maar behoefte 
hebben aan (eenmalige) financiële ondersteuning om een stapje verder te komen.
De net vastgestelde uitvoeringsregeling kleine subsidies zal naar verwachting hier 
goed in voorzien.

In 2018 evalueren we de subsidieregeling initiatieven sociaal domein, ook in relatie 
tot het beleid van Right tot Challenge en de resultaten subsidieregeling kleine 
eenmalige activiteiten. Het resultaat van de evaluatie betrekken we ook bij de 
voorbereiding van het proces van het maken van nieuwe prestatieafspraken met 
organisaties in de basisinfrastructuur. De huidige subsidieperiode loopt af in 2019..


