Pijler participatie- Open Club
Uitgebreide toelichting aanvraag pijler participatie
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1. Aanleiding Open Club subsidie
De gemeente Putten zet Sport & Bewegen als middel in voor het beantwoorden van sociale
vraagstukken en het bestrijden van maatschappelijke opgaves. Dat doen wij samen met Puttense sportverenigingen. In 2018 is het subsidieprogramma Open Club van start gegaan in de
gemeente Putten. Eén van de pijlers is de pijler ‘participatie’ binnen het subsidieprogramma
Open Club. De Open Club gedachte kenmerkt zich door bijzondere vormen van samenwerking.
Bijvoorbeeld tussen verschillende sportaanbieders, welzijnswerk, zorginstellingen, culturele organisaties en het onderwijs. De Open Club activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen
met maatschappelijke relevantie en hebben een sociaal versterkend effect. Om deze sociaal
maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren stelt de gemeente de Open Club subsidie beschikbaar.

1.1 Inhoud Openclub subsidie
De Open Club subsidie betreft een stimuleringssubsidie waar resultaatgericht werken aan maatschappelijke opgave(s) door verenigingen van de Open Club de focus is. De Open Club subsidie beloont de extra inzet die verenigingen leveren. De Open Club subsidie overstijgt het
afzonderlijke beleidsterrein sport en draagt bij aan een leefbare Puttense samenleving. De verenigingen van de Open Club geven uitvoering aan de vier pijlers. Deze vier pijlers bestaan uit
participatie, preventie, evenementen en sportstimulering.

1.2 Beleidsdoelen
De gemeente Putten streeft met de Open Club subsidie verenigingen te stimuleren om activiteiten, evenementen en projecten te organiseren wat een bijdrage levert aan onderstaande maatschappelijke doelen: 1 Zie Meerjarenplan Samenleving
•

Inwoners doen mee in een inclusieve samenleving (preventieve werking)

•

Problemen zoveel mogelijk voorkomen of laagdrempelig oplossen (gerichte preventie)

•

Ondersteuning die aansluit bij eigen kracht van inwoners en hun omgeving(gerichte
ondersteuning/integratie)

•

Inwoners een vangnet bieden.

1.3. Pijler participatie
In 2018 is de Open Club in de gemeente Putten van start gegaan. Inmiddels is in samenwerking
met de Puttense Sport Federatie (PSF) de inhoud van de Open Club subsidie doorontwikkeld.
De verbetervoorstellen zullen vanaf het seizoen 2021-2022 van kracht zijn.
•

De doorontwikkeling biedt de verenigingen meer mogelijkheden om een Open Club activiteit te organiseren wat aansluit bij de verenigingen.

•

De doorontwikkeling is gericht op het verkrijgen van kwalitatieve informatie over het behalen van sociaal maatschappelijke opgaven door betrokken sportaanbieders. Bijvoorbeeld in samenwerking met de welzijnspartners.

1

Meerjarenplan Samenleving 2018-2022 -Gemeente Putten
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2. Pijler participatie
2.1. Inhoudelijke toelichting
De pijler participatie was sinds de start van de Open club gericht op het laten participeren van
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De pijler participatie is nu breder doorontwikkeld
naar de pijler participatie van kwetsbare doelgroepen. Hierdoor kan er nog beter worden samengewerkt aan meer maatschappelijke opgaves. Het biedt bovendien verenigingen meer mogelijkheden om Open Club activiteiten te organiseren die aansluiten bij de verenigingen.
De doorontwikkeling van de pijler participatie heeft geleid tot de volgende doelstelling:
•

Participatie van kwetsbare groepen met de volgende thema’s als voorbeelden: eenzaamheid, dementie, integratie van statushouders. En het bevorderen en stimuleren
van arbeidsparticipatie van mensen die hierbij beperkingen ondervinden.

2.2 Aan de slag met het projectplan
De uitbreiding van de pijler participatie van kwetsbare doelgroepen biedt de verenigingen meer
ruimte om activiteiten vorm te geven die aansluiten bij de verenigingen. Om de ruimte te bieden
aan de verenigingen zal er vanaf volgend seizoen gewerkt worden met een projectplan. De verenigingen hebben door middel van het projectplan de vrijheid om invulling te geven bij het werken aan maatschappelijke opgaves. Daarnaast levert het projectplan meer beschikbare
kwalitatieve informatie op. En stelt het de betrokkenen van de Open Club in staat de bijdrage
van verenigingen aan maatschappelijke opgaves te beoordelen en te evalueren.
•

Het is voor de verenigingen mogelijk om meerdere projectplannen vorm te gaan geven
en daarmee meerdere subsidieaanvragen in te dienen.

•

Er hoeft bij een samenwerking van meerdere verenigingen maar één subsidieaanvraag
worden ingediend. De vereniging die het initiatief neemt, om zowel de samenwerking
als het projectplan vorm te geven, dient de subsidieaanvraag in.

Bij vragen en of onduidelijkheden bij de opzet van het projectplan kunnen verenigingen in eerste instantie voor ondersteuning terecht bij JongPutten en of de gemeente Putten. Indien gewenst kan JongPutten en of de gemeente Putten de verenigingen vervolgens matchen met de
juiste maatschappelijke partner. Het is noodzakelijk dat het projectplan wordt uitgewerkt door de
vereniging(en) die het initiatief zijn gestart. Het projectplan bevat in ieder geval:
•

Een beschrijving van de inhoud van het plan, vereniging/organisatie, samenwerkingspartners, planning en doelstelling(en.

2.3 Toetsingscommissie
De pijler participatie legt de focus nadrukkelijker op de maatschappelijke opgaven en bijhorende
doelen. Het in beeld krijgen van het maatschappelijk rendement is voor de gemeente de reden
om binnen deze pijler te gaan werken met een projectplan. Om de onafhankelijkheid te borgen
bij de beoordeling is het wenselijk om een onafhankelijke commissie advies uit te laten brengen over de ingediende projectplannen.
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Deze commissie zal zowel de aanvragen als eindresultaten van de projecten uit de pijler participatie beoordelen. In deze commissie zitten personen die de Puttense samenleving goed kennen. De commissie bestaat uit vijf personen. In deze commissie zijn de sportverenigingen,
maatschappelijke partners en de gemeente vertegenwoordigd. De toetsingscommissie behandelt het projectplan aan de hand van het puntensysteem.

2.4 Puntensysteem
De verenigingen staan vrij om naar eigen invulling het projectplan vorm te geven en op deze
manier een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaves. Aan de hand van het puntensysteem wordt er beoordeeld in welke mate het projectplan een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaves. Het puntensysteem bevat de volgende elementen:
•

De beleidsdoelen, effectiviteit, creativiteit, samenwerking, looptijd (incidenteel/structureel), het effect op kwetsbare doelgroepen en leefbaarheid van de gemeente Putten.

De hoogte van dit potentiële subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van het puntensysteem. 2 Wanneer er aan deze elementen kan worden voldaan zal dit voor de verenigingen resulteren in het vooraf vastgestelde subsidiebedrag.
Nadere toelichting subsidiebedrag en puntensysteem
In de vorige paragrafen is aan bod gekomen dat er door de uitbreiding van de pijler participatie
naar participatie van kwetsbare doelgroepen er gewerkt gaat worden met een projectplan, toetsingscommissie en het puntensysteem. Het projectplan wordt middels het puntensysteem getoetst op:
•

De beleidsdoelen, effectiviteit, creativiteit, samenwerking, looptijd (incidenteel/structureel), het effect op kwetsbare doelgroepen en leefbaarheid van de gemeente Putten.
Verder dient er in het projectplan voldoende naar voren te komen welke doelgroep men
wilt bereiken.

•

De maximale score die kan worden behaald zijn 100 punten. Dit staat gelijk aan 1500,euro bij een volledige score van 100 punten. Er kan er dus 15,- euro per punt worden
behaald.

•

Er hoeft bij een samenwerking van meerdere verenigingen maar één subsidieaanvraag
worden ingediend. De vereniging die het initiatief neemt, om zowel de samenwerking
als het projectplan vorm te geven, dient de subsidieaanvraag in.

•

Om de samenwerkingen tussen verenigingen te stimuleren wordt het subsidiebedrag bij
een totaal van 75 punten of meer verdubbeld. De vereniging die de subsidie aanvraag
indient is zelf verantwoordelijk om het subsidiebedrag te verdelen met de verenigingen
waarmee wordt samengewerkt binnen het project.

2

Bijlage- puntensysteem.
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3.Bijlage
3.1 Puntensysteem
De projectplannen worden beoordeelt op basis van de onderstaande uitgangspunten:
•

Investeren met als rendement een maatschappelijke opbrengst op de volgende onderdelen:
Wat is de bijdrage aan de leefbaarheid van Putten?
o

Wordt er samengewerkt met maatschappelijke partners en wordt het projectplan
getoetst bij de maatschappelijke partners?

•

Wat is het bereik van de activiteit?
o

•

Heeft het project ook een gunstig effect op kwetsbare doelgroepen?

In hoeverre is het ondersteunend aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.
o

Ondersteund het de doelen van het Meerjarenplan Samenleving?
Ondersteund het de doelen uit de daaronder liggende beleidsnotities?

Puntentoekenning
Project algemeen
Het project bestaat nog niet in
Putten

maximaal
aantal
punten
1 tot 3

Het project heeft elders (buiten
Putten) al gedraaid

1 tot 3

Er wordt samengewerkt met
meerdere sportverenigingen

1 tot 3

Er wordt samengewerkt met
meerdere maatschappelijke organisaties

0 tot 6

Er wordt samengewerkt met
(een groep) inwoners

0 tot 6

Toelichting
21

1 = Bestaat al
2 = Bestaat al, maar nog niet in deze vorm/doelgroep.
3 = Het project is volledig nieuw / vernieuwend
1 = Draait nog nergens / onbekend
2 = Het project draait al elders, maar het effect is nog
niet bewezen
3 = Het project draait al elders, en kent daar een positief effect
1 = Nee, er is geen enkele samenwerking
2 = Samenwerking met één andere sportvereniging
3 = Samenwerking met twee of meer andere sportverenigingen
0 = Nee, er is geen enkele samenwerking
3 = Samenwerking met één maatschappelijke organisatie
6 = Samenwerking met minimaal twee maatschappelijke organisatie
0 = geen enkele samenwerking
6 = Een samenwerking met een groep inwoners waarbij het project een bijdrage levert aan de bevordering
van ontmoeting en waar het omzien naar elkaar
voorop staat

Effectiviteit
Uit het plan blijkt de praktische
uitvoerbaarheid (Wel beoordelen
maar niet meenemen in puntentelling)
Het project functioneert incidenteel of structureel

9

2 tot 9

2 = de uitvoer van het project focust zich op 1
dag(deel)
4 = de uitvoer van het project focust zich op 2 t/m 4
dagen
6 = de uitvoer van het project focust zich op 5 t/m 7
dagen
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9 = de uitvoer van het project focust zich op 8 dagen
of meer

Maatschappelijke vraag
Het project heeft meerwaarde
voor de werkzaamheden van organisatie uit het voorliggend
veld.

0 tot 10

40

Elk lid van de beoordelingscommissie heeft hier maximaal 2 punten in te zetten. En beoordeelt op basis
van de aanvraag of er sprake is van een meerwaarde.

Het project geeft antwoord op
een maatschappelijke vraag of
hiaat in het aanbod

0 tot 10

Elk lid van de beoordelingscommissie heeft hier maximaal 2 punten in te zetten. En beoordeelt op basis
van de aanvraag of er sprake is van maatschappelijke
vraag of hiaat.

Het project is ondersteunend
aan de doelen van het Meerjarenplan Samenleving

0 tot 20

10 = bijdrage aan doelstelling 1: inwoners doen mee
in een inclusieve samenleving (zie meerjarenplan)
5 = bijdrage aan doelstelling 2: problemen zoveel mogelijk voorkomen of laagdrempelig oplossen (zie meerjarenplan)

5 = bijdrage aan doelstelling 3: Ondersteuning die
aansluit bij eigen kracht van inwoners en hun omgeving (zie meerjarenplan)
Kwetsbare doelgroep
Het projectplan maakt voldoende duidelijk dat er gestreefd
wordt naar het ondersteunen
van kwetsbare personen

0 tot 10

Dit project heeft een streven om
meer dan 5 kwetsbare personen
te ondersteunen.

0 tot 10

Dit project draagt bij aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van
leven van de deelnemende personen wordt verbeterd. (tevredenheidsmeting moet vooraf en
achteraf plaats vinden)

0 tot 10

30

100
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0 = geen doelgroep (gericht op alle inwoners)
5 = een algemene doelgroep (bijv. gericht op 50 plusser)
10= specifieke afgebakende kwetsbare doelgroep
(bijv. gericht op alleenstaande 70 plussers)
Verrekening achteraf.
5 = als achteraf blijkt dat er meer dan vijf personen
zijn bereikt binnen de algemene doelgroep.
10 = als achteraf blijkt dat er meer dan vijf personen
zijn bereikt binnen de specifieke afgebakende kwetsbare doelgroep
10 = Indien er uit de tevredenheidsmeting onder de
deelnemers blijkt dat hun zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven gedurende het project vooruit gegaan
is.
•

Per punt kan er 15,- euro worden behaald.
De maximale score die kan worden behaald
zijn 100 punten. Dit staat gelijk aan een subsidiebedrag van 1500,- euro bij een volledige
score van 100 punten. De verenigingen zijn
vrij om te bepalen welke elementen zij opnemen in hun projectplan. Op deze manier
kunnen de verenigingen met hun projectplan
voor hen de maximale score bepalen.

•

Om de samenwerkingen tussen verenigingen te stimuleren wordt het subsidiebedrag
bij een totaal van 75 punten of meer verdubbeld. De vereniging die de subsidie aanvraag indient is zelf verantwoordelijk om het
subsidiebedrag te verdelen met de verenigingen waarmee wordt samengewerkt binnen het project.

3.2 Toelichting
•

Algemeen maatschappelijk belang

Belangen of behoeften die het individuele niveau overstijgen en op maatschappelijk vlak moeten worden aangepakt, al dan niet met betrokkenheid van de overheid.
•

Maatschappelijk effect/maatschappelijke waarde

De impact of het effect van de uitvoering van de activiteit op de samenleving.
•

Maatschappelijke samenwerking en betrokkenheid

Het betrokken zijn bij de belangen van inwoners en hieraan een bijdrage leveren.
•

Evenement

Incidenteel of structureel durende openbare activiteit die de doelgroep trekt. Er is hierbij geen
sprake van commerciële activiteiten.
•

Kwetsbare inwoners

Er bestaat geen overzicht van groepen die als kwetsbaar kunnen worden aangemerkt. Daarvoor zijn de omschrijvingen te algemeen en zijn de factoren die kwetsbaarheid veroorzaken te
divers. Binnen de Open Club verstaan wij het volgende onder kwetsbare inwoners: Inwoners
die niet zonder hun naasten en voorzieningen mee kunnen doen in de samenleving.
•

Maatschappelijke partners

Dit zijn de maatschappelijke organisaties waar professionals welzijnsdiensten aanbieden. Op
deze manier staat de maatschappelijke organisatie in dienst van de inwoner(s) met als opdracht
iedere inwoner in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat voldoet aan menselijke
waardigheid. Dit zijn maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken, scholen en welzijnspartners (SWP, Jongputten, Stimenz).
•

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie beoordeelt zowel de aanvragen als de eindresultaten van de projecten
in pijler participatie en het onderdeel van eigen evenementen. De toetsing vindt plaats aan de
hand van een vooraf opgesteld puntensysteem en toekenning van punten.

3.3 Definities puntensysteem
Project algemeen
•

Het project bestaat nog niet in putten

Het project is vernieuwend voor de gemeente Putten. Dus het heeft nog niet eerder plaats gevonden in Putten.
•

Het project heeft elders (buiten Putten) al gedraaid

Het puntensysteem project benut mogelijk best practices van andere verenigingen/organisaties
buiten putten.
•

Er wordt samengewerkt met meerdere sportverenigingen

Het project dient in ieder geval in samenwerking met minimaal 1 sportvereniging worden opgezet en tot uitvoering gebracht.
•

Er wordt samengewerkt met meerdere maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties dragen bij aan een goed leefklimaat waarin burgers veilig, gezond en vertrouwd kunnen leven. Dit zijn maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken,
scholen en welzijnspartners. Eventueel andere organisaties worden vooraf getoetst door toetsingscommissie
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•

Er wordt samengewerkt met (een groep) inwoners

Het projectplan toont maatschappelijk betrokkenheid en maatschappelijk verantwoordelijkheid.
Kortom, het projectplan dient betrokken te zijn bij de belangen van burgers waaraan het project
een bijdrage levert ter bevordering van de sociale leefbaarheid in een specifieke buurt of wijk.
•

Het project functioneert incidenteel of structureel

Een eenmalig projectplan wat zich focust op 1 dag(deel). Of en een projectplan wat zich uitstrekt over meerdere dagen (vanaf 2 dagen tot en met 8 dagen of meer).
•

Het project heeft meerwaarde voor de werkzaamheden van organisaties uit het
voorliggend veld

Organisaties uit het voorliggend veld wordt gedoeld op onze welzijnspartners die zich bevinden
in een netwerk van vrijwilligers en professionals die vrij toegankelijk beschikbaar zijn in de gemeente Putten (WelzijnPutten, Stimenz, JongPutten). Welzijnspartners kunnen ondersteuning
bieden bij de opzet van het projectplan.
•

Het project geeft antwoord op een maatschappelijke vraag of hiaat in aanbod

Het projectplan heeft een maatschappelijk effect en heeft een meerwaarde ten opzichte van
het huidige aanbod van de maatschappelijke partners.
•

Het project is ondersteunend aan de doelen van het Meerjarenplan Samenleving

Uit het projectplan moet blijken dat het project een bijdragen levert aan één of meerdere doelen.
De doelen zijn:
1. Inwoners doen mee in een inclusieve samenleving (preventieve werking)
2. Problemen zoveel mogelijk voorkomen of laagdrempelig oplossen (gerichte preventie)
3. Ondersteuning die aansluit bij eigen kracht van inwoners en hun omgeving (gerichte ondersteuning/integratie)
•

Het projectplan maakt voldoende duidelijk dat er gestreefd wordt naar het ondersteunen van kwetsbare inwoners

Het projectplan bereikt kwetsbare inwoners die niet zonder hun naasten en voorzieningen mee
kunnen doen in de samenleving.
•

Dit project heeft een streven om meer dan 5 kwetsbare personen te ondersteunen.

Indien uit het projectplan blijkt dat er sprake is van een algemene doelgroep of sprake is van
een specifieke afgebakende kwetsbare doelgroep en achteraf blijkt uit de eindrapportage dat de
vereniging meer dan 5 personen heeft bereikt vindt er bij de definitieve vaststelling nog een verrekening van de subsidie plaats.
•

Dit project draagt bij aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van de
deelnemende personen wordt verbeterd. (tevredenheidsmeting moet vooraf en
achteraf plaats vinden)

Indien er uit de tevredenheidsmeting onder de deelnemers blijkt dat hun zelfredzaamheid en de
kwaliteit van leven gedurende het project vooruit gegaan is vindt er bij de definitieve vaststelling
nog een verrekening van de subsidie plaats.
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