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,QOHLGLQJ
Met ingang van 2003 kent de provincie Utrecht een krediet Zorg. Dit krediet is een bundeling van
verschillende voormalige subsidies voor sectoraal flankerend beleid op het terrein van de zorg.
Doel van het gebundelde krediet is om vernieuwende projecten op het terrein van de zorg tijdelijk/ in
de opstartfase te ondersteunen. Omdat de projecten, die voor subsidie worden ingediend, op basis van
dezelfde criteria worden beoordeeld, kunnen de aanvragen nu onderling worden vergeleken en is een
integrale afweging mogelijk.
Voor de besteding van het krediet wordt elk jaar een thema gekozen. In de verordening staat dat
gedeputeerde staten jaarlijks vóór 1 april, na overleg met de statencommissie, het thema van de
subsidiabele projecten vaststellen. In verband met de statenverkiezingen van 11 maart is het dit jaar
niet gelukt het thema vóór 1 april vast te stellen.
Het budget voor 2004 bedraagt - behoudens goedkeuring door Provinciale Staten van de begroting
2004- in totaal  223.000,--.

7KHPD��VXEVLGLDEHOH�SURMHFWHQ�YRRU�����
In ���� is gekozen voor het thema “9ROZDDUGLJ�NXQQHQ�SDUWLFLSHUHQ�LQ�GH�VDPHQOHYLQJ”. Voor een
subsidie ten laste van het Krediet Zorg kwamen toen projecten in aanmerking, die zich in aanvulling
op de benodigde zorg richtten op de ondersteuning van bij voorkeur meerdere groepen mensen met
een fysieke, psychische of verstandelijke beperking die zelfstandig wonen op een of meer
aangrenzende levensgebieden (wonen, zorg, werken, vrije tijdsbesteding, vervoer en sociale
contacten).

7KHPD�VXEVLGLDEHOH�SURMHFWHQ�YRRU�����
In ���� willen wij ons richten op het thema “,QWHUFXOWXUDOLVDWLH�YDQ�GH�]RUJ�HQ�GLHQVWYHUOHQLQJ”.
Met de keuze van dit thema willen we een versnelling geven aan een veranderingsproces dat erin moet
resulteren dat de zorg en aanpalende dienstverlening in de provincie Utrecht en de bijbehorende
infrastructuur (zoveel mogelijk) een afspiegeling zijn van de multiculturele Utrechtse samenleving.
Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit de opdracht tot HHQ�]RGDQLJH GLYHUVLILFDWLH�YDQ�GH]RUJ�HQ�GLHQVWYHUOHQLQJ�GDW��RRN��DGHTXDDW�NDQ�ZRUGHQ�DDQJHVORWHQ�RS�GH�ZHQVHQ�HQ�EHKRHIWHQYDQ�]RUJYUDJHUV�YDQ�DOOH�OHHIWLMGHQ��LQFOXVLHI�MHXJG��PHW�HHQ�DQGHUH�FXOWXUHOH�DFKWHUJURQG�GDQGH�GRPLQDQWH�1HGHUODQGVH�FXOWXXU�

'HILQLWLH�³,QWHUFXOWXUHHO�DDQERG�YDQ�]RUJ�HQ�GLHQVWYHUOHQLQJ´
Voor het begrip “een intercultureel aanbod van zorg en dienstverlening en de bijbehorende
infrastructuur” hanteren wij onderstaande werkdefinitie. Deze werkdefinitie heeft betrekking op drie
verschillende pijlers. Wij spreken van “een intercultureel aanbod van zorg en dienstverlening en de
bijbehorende infrastructuur” als het zorg- en/of dienstverleningsaanbod en de bijbehorende
infrastructuur voldoet aan de volgende GULH�FULWHULD:

1. Er is sprake van een evenredige1 participatie en betrokkenheid van allochtone cliënten bij de
vormgeving van de zorg en dienstverlening;

1 Met evenredig wordt bedoeld dat het aandeel allochtone cliënten correspondeert met de etnische samenstelling
van het geografisch gebied, waarop de zorg en dienstverlening zich richt.



2. Binnen het personeelsbestand van instellingen voor zorg- en dienstverlening zijn medewerkers
met een allochtone achtergrond evenredig vertegenwoordigd;

3. Het aanbod aan zorg- en dienstverlening komt tegemoet aan de wensen/ behoeften van allochtone
cliënten getuige het aandeel cliënten van allochtone afkomst.

2YHUZHJLQJHQ
Bij de beslissing om voor 2004 te kiezen voor het thema Interculturalisatie hebben de volgende
overwegingen een rol gespeeld:

- het thema sluit goed aan bij speerpunt 1 van de Zorgnota provincie Utrecht 2001-2004: ”Het
versterken van de positie van de zorgvrager/ verder op weg naar vraagsturing”,

- in het Beleidskader 2002-2005 Maatschappelijke Participatie en Maatschappelijke Zorg wordt
“interculturalisatie” aangemerkt als een aspect, dat in alle 6 de thema’s, waar wij ons in ons beleid
op richten, aan de orde dient te komen;

- in Nederland en dus ook Utrecht is sprake van een multiculturele samenleving getuige het feit dat
in Nederland als geheel gemiddeld 18% allochtonen wonen en in de gemeente Utrecht in 2002
zelfs 30.5%;

- Uit een in februari 2003 verschenen themarapport Allochtonen van de GG&GD Utrecht in het
kader van de Volksgezondheid Monitor Utrecht blijkt dat de gezondheid van Utrechters van
allochtone afkomst beduidend minder goed is dan van autochtone Utrechters;

- Gegeven deze verschillen in gezondheid blijkt het zorggebruik (met uitzondering van
huisartsbezoek) lager te liggen dan men zou verwachten;

- Het aantal Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland neemt toe en zal de komende jaren nog
verder toenemen, aangezien velen er de voorkeur aan geven om hier te blijven en – in
tegenstelling tot wat soms wordt gedacht – niet meer terug te keren naar hun herkomstland;

- Van de Utrechtse jeugd is 44% van niet-Nederlandse afkomst;
- In de gemeente Utrecht is sinds medio 2001 een Platform Interculturalisatie van de Zorg actief;

aan de vergaderingen van dit Platform neemt een ambtelijk waarnemer van de provincie deel;
- Onder de stuurgroepen regiovisie Zorg functioneert een provinciale werkgroep Interculturalisatie,

die sinds kort tevens functioneert ten behoeve van het Programma “Wel Thuis”; vanuit deze
werkgroep zijn reeds enkele interculturalisatietrajecten in instellingen voor gehandicaptenzorg
gestart, die worden ondersteund door bureau Schakels;

- Het thema is erg actueel door de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

7RHWVLQJVFULWHULD
Door het krediet Zorg in 2004 beschikbaar te stellen voor projecten gericht op interculturalisatie willen
wij instellingen in de zorg en dienstverlening uitnodigen en faciliteren om met het thema
interculturalisatie binnen de instelling aan de slag te gaan.
In alle gevallen geldt dat slechts die projecten voor honorering in aanmerking komen, die bijdragen
aan het realiseren van de gewenste situatie zoals beschreven onder “Definitie”.
Om tot een nadere omschrijving te komen van de criteria, waaraan projecten moeten voldoen om voor
subsidie in aanmerking te komen, hebben wij overleg gevoerd met het Multicultureel Instituut Utrecht
(MIU) en bureau Schakels, partner in Welzijn en Zorg.

3URMHFWHQ, die in aanmerking willen komen voor een subsidie ten laste van het Krediet Zorg 2004PRHWHQ�YROGRHQ�DDQ�GH�YROJHQGH�FULWHULD:

1. Na realisering van het project moet er ten opzichte van de uitgangssituatie sprake zijn van een
aantoonbare verbetering van:



a. de participatie en betrokkenheid van allochtone cliënten bij de vormgeving van de zorg en
dienstverlening van de instelling;

b. het aandeel medewerkers met een allochtone achtergrond binnen het personeelsbestand van de
instellingen voor zorg- en dienstverlening;

c. het aandeel zorggebruikers/cliënten van allochtone afkomst binnen de instelling.
Het project moet zich richten op het realiseren van minimaal 1, maar bij voorkeur meerdere van
bovengenoemde doelstellingen.

2. Bij het project dient aantoonbaar sprake te zijn van:
a. &OLsQWJHULFKWKHLG: aangetoond moet kunnen worden dat de kwaliteit vanuit cliëntenperspectief

van de zorg en dienstverlening door het project verbetert;
b. =RUJYHUQLHXZLQJ: het project is binnen de provincie vernieuwend ten opzichte van aanwezige

zorg- en dienstverlening;
c. 9ROZDDUGLJ�EXUJHUVFKDS: een cliënt wordt primair als mens en daarna pas als iemand met een

zorgvraag/ vraag naar ondersteuning benaderd. Volwaardige participatie in onze samenleving
staat voorop;

d. ,QWHJUDOH�RI�LQWHUVHFWRUDOH�DDQSDN: projecten betreffen de zorg en dienstverlening in relatie tot
aanpalende beleidsterreinen of hebben betrekking op meerdere zorgsectoren;

3. Voor het project geldt dat er binnen de organisatie, op verschillende niveau’s, maar in ieder geval
op managementniveau en uitvoerend niveau, aantoonbaar draagvlak moet zijn voor de uitvoering
van het project.

3ULRULWHULQJ
Bij de besluitvorming over de toekenning van subsidies zal SULRULWHLW�worden gegeven aan projecten,
waarvoor geldt dat de intentie aanwezig is om deze na evaluatie om te zetten in structureel beleid
binnen de instelling/ organisatie. In de aanvraag zal moeten worden aangegeven hoe men denkt de
voorwaarden hiervoor te kunnen creëren.
Aansluitend zal in onderstaande volgorde prioriteit worden gegeven aan:
I. Projecten, gericht op de doelgroep allochtone ouderen;
,,�� Projecten gericht op de versterking van de participatie van allochtonen als zorgconsument/

zorgvrager of projecten, waarin dit aspect een expliciete plaats krijgt;
,,,�� Projecten, die zich richten op een vernieuwende aanpak m.b.t. personeelsbeleid gericht op

allochtone medewerkers (bijv. doorstroombeleid).

*HHQ�VXEVLGLH
Geen subsidie wordt verstrekt aan:
a. landelijke projecten, behalve wanneer hieraan een provinciale of regionale invulling wordt

gegeven;
b. projecten met betrekking tot niet meer dan twee gemeenten, tenzij zij aantoonbaar geschikt zijn

om in andere gemeenten te worden overgenomen (voorbeeldfunctie). Hierop kan een uitzondering
worden gemaakt voor projecten, waarvoor geldt dat er sprake is van bovengemeentelijke/
regionale problematiek, die zich lokaal manifesteert;



c. projecten die gefinancierd kunnen worden krachtens andere wettelijke regelingen (reguliere
geldstromen, premiefinanciering of AWBZ).

3URFHGXUH
Volgens artikel 28a van de Algemene subsidieverordening dienen categorieën subsidiabele projecten
op het terrein van de zorg (het thema) jaarlijks vóór 1 april vastgesteld te worden. Deze datum is dit
jaar overschreden. De reden hiervoor is in het begin van de notitie aangegeven.

Om al te grote vertraging in de verdere procedure te voorkomen wordt het thema voor het krediet Zorg
2004 na instemming van de Statencommissie  reeds aan potentiële initiatiefnemers bekend worden
gemaakt en op de provinciale Website geplaatst.

Aanvragen voor het krediet Zorg 2004 moeten vòòr 1 oktober 2003 door initiatiefnemers schriftelijk
worden ingediend bij de sector Zorg en Jeugd. I.v.m. de late besluitvorming over het thema wordt de
termijn van inzending eenmalig verschoven naar 1 november 2003.

Voor het indienen van aanvragen kunnen initiatiefnemers gebruik maken van een geactualiseerd
formulier Projectaanvraag subsidie Krediet Zorg,

Zonodig kan - na overleg met de betreffende partijen en instemming van de provincie i.v.m. de
werkplanning - door initiatiefnemers voor ondersteuning bij de uitvoering van het project een beroep
worden gedaan op de expertise van het MIU en/of bureau Schakels.

)LQDQFLsQ
Voor het jaar 2004 is - behoudens goedkeuring door Provinciale Staten van de begroting 2004- in
totaal  223.000,-- beschikbaar.
Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor projecten die gericht zijn op het thema 2004 zoals
hierboven verwoord en voldoen aan de geformuleerde criteria.
De regeling bevat geen maximale subsidiebedragen. Op basis van de ontvangen aanvragen zal worden
beoordeeld welke projecten in aanmerking komen voor financiering en welke wijze van financiering
het meest passend is. Bij de financiering zal een afweging worden gemaakt tussen de volgende opties:
integrale financiering, cofinanciering en/of financiering van een deelproject.

Utrecht,    april 2003
Gedeputeerde Staten
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