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BIJLAGE 2: SUBSIDIE TOEKENNINGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2009

Totaal aantal aanvragen:
Aantal toegekend:

31
13

TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2009 PER THEMA
1. Toegekend op het thema Vrijwilligerswerk en mantelzorg (beschikbaar € 353.000,-)
Aanvragende
Projectnaam
projectomschrijving
organisatie
1. Handjehelpen Mantelzorgmaatje
Binnen de AWBZ wordt de functie “ondersteunende begeleiding” verder
regio Utrecht
aangescherpt.Dit houdt in dat de indicatiestelling is aangescherpt, waardoor minder

aangevraagd

Toegekend

€ 173.743,00

€ 173.743,00

mensen in aanmerking komen voor ‘ondersteunende begeleiding’. Dit zorgt voor een
grotere belasting van de mantelzorger. In het project wordt voorzien in voldoende en
afgestemde ondersteuning van mantelzorgers zodat overbelasting wordt
teruggedrongen. Het betreft een bovenlokaal project dat binnen 19 gemeenten wordt
uitgevoerd, en waarin wordt samengewerkt met MEE en bureau Jeugdzorg.
2. Plein 2

Vrijwilligersprojecten
gemeente Oudewater

3. Gemeente
Breukelen en
Loenen

Ondersteuning van
mantelzorgers

Zonder vrijwilligers en mantelzorgers zouden vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden. € 169.513,80
Plein 2 zet daarom een aantal vrijwilligersprojecten op, zoals deskundigheidsbevordering,
versterken vrijwilligerswerk en mantelzorg, het werven van nieuwe (en jonge) vrijwilligers,
en respijtzorg in de gemeente Oudewater. Het is een integraal traject. Er is samenwerking
tussen Oudewater, Woerden en Montfoort, en uitkomsten van deze integrale aanpak worden
overgedragen aan andere organisaties binnen de provincie Utrecht.
Overleg heeft geleid tot co-financiering door de gemeente Oudewater.
Het verlenen van mantelzorg kan langdurig en intensief zijn. Mantelzorgers die langdurig en € 52.298,00
intensief zorg verlenen, lopen het risico dat zij overbelast raken.
De gemeenten Breukelen en Loenen hebben nog geen steunpunt mantelzorg. De uitvoering
van het project wordt gedaan door de SWO Abcoude. Door de samenwerking tussen de drie
gemeenten wordt er een mantelzorgsteunpunt gecreeerd van 0,5 fte. Dit is aanzienlijk in
vergelijk tot de gebruikelijke 0,1 fte. De uitvoering van dit project is gunstig en versterkend
voor een ander provinciaal project, nl. Versterken Welzijn (Wel thuis!)
Overleg heeft geleid tot hogere co-financiering door de gemeenten.

€ 115.223,-

€ 41.034,-
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4. IVN
Consulentschap
Utrecht

Green team: verjonging
groene vergrijzing

In de provincie Utrecht zijn veel vrijwilligersgroepen actief op het gebied van natuur en
milieu. Sommige organisaties hebben beroepskrachten en zijn regionaal of provinciaal actief,
maar de meeste organisaties bestaan alleen uit vrijwilligers.
Vele van de hierboven genoemde vrijwilligersgroepen kampen met vergrijzing, een deel van
deze vrijwilligers wil langzamerhand afbouwen. Om ervoor te zorgen dat het groene
vrijwilligerswerk ook op langere termijn blijft bestaan is een impuls op het gebied van
verjonging en flexibilisering noodzakelijk.
Binnen dit project wordt ingestoken op het vinden en binden van nieuwe, jonge vrijwilligers.
Hierbij komt werving, maar ook kritisch kijken naar de eigen cultuur aan de pas. De
projectresultaten worden verspreid onder de overige Utrechtse natuur en milieugroepen.

2. Toegekend op het thema Gezonde leefstijl (beschikbaar € 353.000,-)
Aanvragende
Projectnaam
projectomschrijving
organisatie
1. Gemeente
Amersfoort Fr!s
Dit alcoholpreventieproject is gericht op jongeren in de leeftijdscategorie 10-25 jaar. Er is
Amersfoort
(operatie Amersfoort
gekozen voor deze jonge startleeftijd omdat kinderen op de basisschool vaak al eens
Jong)
alcohol hebben gedronken.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de beschikbaarheid van alcohol een cruciale rol
speelt in de aanpak van de alcoholproblematiek onder jongeren. Het project is daarom niet
alleen gericht op de jongeren zelf, maar vooral op de omgeving van de jongeren
(bijvoorbeeld de ouders, school en horeca) die alcohol kunnen verstrekken aan de
jongeren.

€ 23.000,-

€ 23.000,-

aangevraagd

Toegekend

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 59.805,-

€ 47.844,-

Het project heeft een integrale aanpak met activiteiten op het gebied van regelgeving,
handhaving en voorlichting. Om dit te realiseren wordt er samengewerkt met de politie,
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), GGD Midden-Nederland en Centrum Maliebaan en
STAP. Daarnaast zijn er natuurlijk de stakeholders zoals scholen, ouders, jongerenwerk,
horeca, supermarkten, sportclubs etc. die op verschillende manieren bij het project worden
betrokken.

2. Stichting
Voorkom!

Verslavingspreventie
Voortgezet Onderwijs

Dit project heeft een bovenlokale uitstraling. Er wordt samengewerkt met de regiogemeenten, en met de vallei-gemeenten, waar een vergelijkbaar project loopt. Een aantal
gemeenten in de provincie Utrecht hebben de initiatiefnemers benaderd voor informatie
over het project. Alle besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en staan onder de noemer
Amersfoort Fr!s op de gemeentelijke website.
De gemeente Amersfoort investeert aanzienlijk in dit project.
Stichting Voorkom! geeft voorlichting aan jongeren (en hun ouders) over de gevaren van
alcohol en drugs. In dit project worden er preventielessen gegeven op scholen (klas 1 van
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verslavingspreventie

voortgezet onderwijs). Naast dat de preventielessen bijdragen aan de meningsvorming van
jongeren over het gebruik van verslavende middelen, krijgen de scholen bagage
aangeleverd om zelf actief te zijn in de omgang met deze problematiek en de signalering
van probleemgedrag. ook levert de stichting voorkom hun medewerking aan
ouderavonden, om ook ouders in de problematiek te betrekken. De gemeente Nieuwegein
draagt zelf 20% van de subsidiabele kosten bij. Voor eventuele verslavingszorg is Centrum
Maliebaan beschikbaar.
De initiatiefnemers van Verslavingspreventie Voortgezet Onderwijs en van Nuchter
verstand (4) onderhouden actief contact en delen onderling kennis uit. De uitkomsten van
dit project worden uitgedragen naar andere organisaties in de provincie.
Overleg heeft geleid tot co-financiering door de gemeente Nieuwegein.

3. Sportservice
Midden Nederland

Gezond gedrag

Veel kinderen vertonen ongezond gedrag. Zij bewegen te weinig en eten teveel calorierijk € 90.000,voedsel. Veel organisaties zetten zich in om het tij te keren. Maar de vraag is op welke
manier samen het meeste effect kan worden bereikt. Hoe kunnen gemeenten, scholen en
gezondheidszorg elkaar versterken en aanvullen om een gezond gedrag onder de jeugd te
bevorderen? Hoe kan de omgeving van de jeugd gezond gedrag stimuleren? Sportservice
Midden Nederland adviseert gemeenten over het stimuleren van bewegen en de GGDen
adviseren gemeenten over gezondheidspreventie.
Er zijn veel losse initiatieven, maar het ontbreekt aan evaluatie en monitoring om het effect
van deze activiteiten te kunnen bepalen, en aan begeleiding voor structurele inbedding.
Binnen dit project wordt de provinciaal beschikbare kennis over dit onderwerp gebundeld,
en wordt deze informatie aangereikt aan organisaties die gezonde leefstijl willen
stimuleren. Er vindt kennisuitwisseling en samenwerking plaats met UMC Utrecht (zie
project 4 hieronder).

€ 90.000,-

4. UMC Utrecht

Gezonde school:
invloed van leefstijl,
welzijn en
schoolprestaties op
Middelbare scholen

In dit project wordt de effectiviteit van de Gezonde school benadering geëvalueerd in acht
scholen die verschillen in de mate waarin aandacht wordt besteed aan
gezondheidseducatie. De gezonde school benadering richt zich op het gebruik van alcohol
en drugs, overgewicht en sport, lichamelijk en psychosociale problematiek en slechte
schoolprestaties. Belangrijkste vragen in de studie zijn: Wat zijn de effecten van een
Gezonde School Benadering op het welzijn, gezonde leefgewoonten en schoolprestaties
van middelbare scholieren.
Vele preventieve interventies tot nu toe richten zich maar op één bepaalde leefstijl, binnen
dit onderzoek vindt clustering plaats. De resultaten worden overgedragen aan andere
organisaties in de provincie Utrecht. Er vindt kennisuitwisseling en samenwerking plaats
met Sportservice Midden Nederland (zie project 3 hierboven).

€ 69.757,-

€ 123.576,-
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5. Gemeente De
Ronde Venen

Nuchter Verstand

Het betreft een voorlichtingsproject over alcohol- en drugsmisbruik, en het voorkomen van € 45.399,overlast. Het project richt zich op leerlingen van basisscholen, voortgezet onderwijs, en
jongeren die niet meer op school zitten. De initiatiefnemers van Nuchter verstand en van
Verslavingspreventie Voortgezet Onderwijs (2) onderhouden actief contact en delen
onderling kennis uit.
De uitkomsten van dit project worden uitgedragen naar andere organisaties in de provincie.
De gemeente De Ronde Venen investeert aanzienlijk in dit project.

3. Toegekend op het thema Good practices (beschikbaar € 354.000,-)
Aanvragende
Projectnaam
projectomschrijving
aangevraagd
organisatie
1. Zonnehuizen
Zonnemaatjes De clienten van Zonnehuizen zijn kinderen met psychische en licht verstandelijke beperkingen. De
€ 144.500,00
Kind en Jeugd
kinderen wonen in een woongroep in de instelling. Dit brengt met zich mee dat ze weinig privacy
ervaren en weinig één op één contacten kennen. Het project richt zich ook op jongeren uit de
ambulante zorg. Deze kinderen hebben weinig tot geen sociale contacten. Binnen het project worden
vrijwillige maatjes ingezet die persoonlijke aandacht geven aan de doelgroep. De maatjes ondernemen
activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling en activering op laagdrempelig niveau. De maatjes
worden opgeleid en begeleid door de professionals van Zonnehuizen. Stevige begeleiding is nodig
vanwege de zware problematiek van de kinderen.
2. Alleato, CMO (Ont)sporen
Uit gegevens van het openbaar ministerie komt naar voren dat meisjes in de leeftijd van 12-18 vaker
€ 93.360,van meiden
crimineel gedrag vertonen. Middels dit project wil Alleato meer inzicht krijgen in de aard en omvang
van de problematiek. Het project wordt uitgevoerd in 5 gemeenten. Alleato stelt aanbevelingen op
over de aanpak van de problematiek.De uitkomsten van het onderzoek worden overgedragen aan alle
Utrechtse gemeenten.
3. Alleato, CMO

Leren is doen

Naar verwachting worden de maatschappelijke stages vanaf 2011 verplicht gesteld voor het
hele secundaire onderwijs. Dit betekent dat er een zeer groot aantal maatschappelijke stages
beschikbaar zal moeten zijn. Dit project beoogt het dreigende tekort aan maatschappelijke
stageplekken te helpen oplossen. Niet zozeer door in te zetten op een groter aantal
stageplekken in de gebruikelijke sectoren, maar vooral meer kwantiteit te creëren door
stageplekken in andere maatschappelijke sectoren te ontwikkelen. Er wordt een handleiding
opgesteld waarmee scholen het potentieel aan stageplekken kunnen uitbreiden. Het project
gaat lopen in 3 voorbeeld gemeenten. De opgedane kennis wordt provinciebreed verspreid.

€ 56.109,-

€ 45.399,-

toegekend
€ 144.500,00

€ 65.796,-

€ 56.109,-

4

4. Stichting
Present
Nederland

Present in de
provincie
Utrecht

€ 243.000,00
Stichting present richt zich op het opbouwen van netwerken waar vrijwilligers,
hulpontvangers en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen vinden. In 2008 heeft de
Provincie Utrecht vanuit deze stimuleringsregeling ‘Verbreding en verdieping’ gestimuleerd,
gericht op stad Utrecht en omliggende gemeenten. Nu gaat stichting present het aantal
gemeenten met 10 uitbreiden, zodat de stichting in 2010 in 14 gemeenten actief is.

€ 87.595,-
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