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Bijlage bij Voorjaarnota 2019: Ontwikkelingen Samen aan zet 

Bij besluitvorming over Samen aan zet is toegezegd dat monitoring van de voortgang van de dialoogvoorstellen 

plaatsvindt. Daarbij is aangegeven dat de gemeenteraad hiervan via de reguliere planning- en controlcyclus op de 

hoogte wordt gehouden. 

In deze bijlage is de stand van stand van zaken van alle voorstellen opgenomen (vanaf pagina 6). 
Globaal is de stand van zaken als volgt:  
 

Cluster Totaal aantal 
voorstellen 

Aantal dat 
loopt of 
afgerond is 

Aantal dat in 
ontwikkeling is 

Aantal dat 
stagneert 

Leefstijl 39 21 8 10 
Economie & bedrijfsomgeving 20 11 1 8 

Veiligheid & handhaving 5 3 1 1 

Wonen & Woonomgeving 15 10 1 4 

Sociaal Domein 5 3 1 1 

 

Een deel van de voorstellen is inmiddels afgerond en steeds meer voorstellen landen in het reguliere werk of 

beleid, zoals bedoeld. Een ander deel van de voorstellen is in ontwikkeling of uitvoering. Van deze voorstellen zijn 

voortgangsformulieren toegevoegd (vanaf pagina 10). 

Een deel van de voorstellen is inmiddels afgerond en steeds meer voorstellen landen in het reguliere werk of 

beleid, zoals bedoeld. Het gaat hier om de volgende voorstellen: 

Afgerond of geland in regulier beleid: 

• Belgroep (Leefstijl) 

• Opzetten mama-café (Leefstijl) 

• Ondersteuning Speel-o-theek Pinoccio (Leefstijl) 

• Buurtsportcoaches voor senioren (Leefstijl) 

• Gezonde lichaamshouding (Leefstijl) 

• Beheer over UIT in Nijkerk en UIT in Hoevelaken (Leefstijl) 

• Cultuureducatie (Leefstijl) 

• Nijkerk digitaal vaardig (Leefstijl) 

• Kleur in Nijkerk (Economie en bedrijfsomgeving) 

• Laaggeletterdheid (Economie en bedrijfsomgeving)  

• Horeca Leerwerkbedrijf (Economie en bedrijfsomgeving) 

• GRP: Water en klimaatadaptie (Wonen en woonomgeving) 

• Afvalbeleidsplan (Wonen en woonomgeving) 

• Digitale bereikbaarheid gemeente Nijkerk (Wonen en woonomgeving) 
 

Stoppen van stagnerende voorstellen 

Een aantal andere voorstellen komt niet van de grond. Sommige voorstellen stagneren in de uitvoering, andere 

voorstellen komen niet tot uitwerking of zijn al meerdere malen afgevallen bij een integrale afweging. Het kost 

onnodig energie vanuit de gemeente om voorstellen van de grond te krijgen, die niet worden opgepakt vanuit de 

samenleving, en het gewenste resultaat blijft uit.  
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Deze voorstellen zijn teruggelegd in de betreffende dialooggroepen om hen de kans te geven zelf of met anderen 

de voorstellen alsnog vervolg te geven. Hierop zijn diverse reacties binnengekomen. De meeste 

dialoogdeelnemers geven aan dat zij geen kans zien de voorstellen zelf verder op te pakken of hiervoor anderen 

aan te dragen. Zij kunnen zich erin vinden dat de meeste van deze voorstellen nu stoppen. 

Ten aanzien van drie voorstellen zijn de volgende reacties binnengekomen, te weten: 

Het voorstel Valpreventieprogramma (Leefstijl): De initiatiefnemers hebben dit voorstel zelf in de tussentijd 

doorgezet en hebben de financiële bijdrage die aan de gemeente wordt gevraagd aanzienlijk naar beneden bij 

kunnen stellen. Wij stellen voor in kader van het preventieprogramma voor Ouderen en Volwassenen dit voorstel 

alsnog af te wegen het komende jaar. Tot die tijd blijft dit voorstel op de lijst met dialoogvoorstellen. 

Het voorstel Risico’s werkgevers (Economie en bedrijfsomgeving): De initiatiefnemer heeft dit voorstel verder 

toegelicht. Extra budget is in zijn ogen niet nodig. Het idee is dat fors op uitkeringen bespaard kan worden met 

een regeling tussen werkgevers en de gemeente. Hierbij vangt de gemeente het risico op uitval van specifieke aan 

te nemen medewerkers op om werkgevers over de streep iemand uit een uitkeringssituatie werk te bieden. De 

verwachting is dat de gemeente initiatief neemt voor opzetten van de regeling, en dat er voldoende werkgevers 

zijn te vinden die mee willen doen aan zo’n regeling.  Het komende jaar krijgt in regionaal verband de uitwerking 

(actieplan) vorm van een breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. In kader 

van het actieplan zal ook dit voorstel op haalbaarheid getoetst en breed afgewogen worden. Waarna eventueel 

aanpassing van de re-integratieverordening plaatsvindt. We stellen voor dit dialoogvoorstel daarom voorlopig 

nog op de lijst te houden. 

Het voorstel Stimuleren innovatiekracht bedrijfsleven (Economie en bedrijfsomgeving): De initiatiefnemer pleit 

ervoor dit voorstel niet te stoppen, maar verder uit te werken. Hij biedt aan dit te doen tegen een vergoeding 

door de gemeente. Voor dit voorstel is nog geen budget beschikbaar, dus dit zou via een clusteroverstijgende 

afweging beschikbaar moeten komen. Gezien de huidige stand van zaken (geen inzet vanuit de samenleving, 

financiering geheel vanuit de gemeente, geen concreet idee) scoort dit voorstel te laag om daadwerkelijk 

financiering te krijgen. Daarom stellen we voor dit voorstel toch van de lijst af te voeren. 

Wij leggen u ter besluitvorming voor om de overige voorstellen – in lijn met de reacties vanuit de dialooggroepen 

- op dit moment geen vervolg meer te geven en deze te schrappen van de lijst met dialoogvoorstellen. De 

oorspronkelijke ideeën van deze voorstellen kunnen wel betrokken worden bij te ontwikkelen beleid of 

meegegeven worden als aandachtspunt bij activiteiten (bijvoorbeeld: bij activiteiten op het gebied van Inclusie, 

gezondheid en sport; te ontwikkelen Nota Volwassenen en Ouderen; activiteiten vanuit de Culturele raad; 

toekomstig duurzaamheidsbeleid; toekomstig economisch beleid; te ontwikkelen mobiliteitsvisie).  

Het betreft de volgende 24 voorstellen, die geen vervolg meer krijgen als Samen aan zet-project. 
 
Voorstellen die bestaan uit een globaal idee, en niet zijn uitgewerkt door de dialooggroep: 

• Kinderen met een ‘rugzak’ betrekken bij sportverenigingen (Leefstijl) 

• Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen (Leefstijl) 

• Nijkerk rookvrij (Leefstijl) 

• Promotie positieve gezondheid (Leefstijl) 

• Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea (Leefstijl) 

• Allochtonen en autochtonen verbinden (Leefstijl) 

• Wandel/bewegingsapp voor senioren en jongeren (Leefstijl) 

• Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad (Leefstijl) 

• Ontwikkelen/updaten stadsparken (Leefstijl) 

• Arbeidstoeleidingsinstrumenten (Economie en bedrijfsomgeving) 

• Stimuleren innovatiekracht bedrijfsleven (Economie en bedrijfsomgeving) 
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Voorstellen die wel concreter zijn uitgewerkt, maar waarvoor geen energie is bij de oorspronkelijke 
deelnemers van de dialooggroepen om deze verder op te pakken: 

• Beeldenroute (Leefstijl) 

• Verduurzamen woningen en bedrijven (Economie en bedrijfsomgeving) 

• Circulaire economie (Economie en bedrijfsomgeving) 

• Verbeteren Verkeersveiligheid Gemeente Nijkerk (Wonen en Woonomgeving) 

• Het buitengebied aangenaam en veilig voor alle verkeersdeelnemers (Wonen en Woonomgeving) 

• Ontdek en Doe! (Sociaal Domein) 

• Klimaatneutraal Nijkerk (Wonen en woonomgeving) 

• Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen (Wonen en woonomgeving) 

• Veiligheid is van ons allemaal! (Veiligheid en handhaving) 
 

Voorstellen die (meerdere keren) afgevallen zijn bij integrale afweging: 

• Onderzoeken verbinding Veluwemeer (Economie en bedrijfsomgeving) 

• Track the talent (Economie en bedrijfsomgeving) 

• Leegstand bedrijfsterreinen (Economie en bedrijfsomgeving) 

• Bereikbaarheid bedrijfsterreinen (Economie en bedrijfsomgeving) 
 

Financiële vrijval 

In beperkte mate zijn voor bovenstaande voorstellen financiële middelen toegekend. Deze middelen bedragen 

totaal € 315.500,- voor de jaren 2017 tot en met 2020, waarvan € 12.500,- is uitgegeven. In de onderstaande 

tabel is per dialoogvoorstel uitgesplitst welke toegekende bedragen niet zijn/worden benut. 

Nummer Voorstelnaam 2017 2018 2019 t/m 
2020 

Niet benut 2017 
t/m 2020  

Vrijval naar 
reserve 

E7 2B Horeca 
leerwerkbedrijf 

€ 12.500 
uitgegeven 

€   25.000  -- €    25.000 €    25.000 

E17 3D Verduurzamen 
woningen en bedrijven 

€  27.000 €     7.000 €    14.000 €    48.000 €    34.000 

E18 3E Circulaire economie -- €   25.000 € 34.000 
     +€  16.000 

€    75.000 €    59.000 

S3 Ontdek & Doe! € 30.000 € 100.000  -- € 130.000 € 130.000 

W1 1a Klimaatneutraal 
Nijkerk 

-- €     5.000  -- €     5.000 €     5.000 

W9 2a Verbeteren 
verkeersveiligheid 

-- €  20.000 -- €   20.000 €  20.000 

W10 2f Het buitengebied 
aangenaam en veilig 
voor alle verkeersdeel-
nemers 

-- €  28.000 €  28.000 €  56.000 €  28.000 

V4 Veiligheid is van ons 
allemaal! 

€   5.000 €     5.000 €   10.000 €   20.000 €   10.000 

  
Totaal 

    
€ 379.000  

 
€ 311.000 

Blauw: vrijval begroting 

De toegekende financiële middelen voor bovenstaande gestopte voorstellen zijn afkomstig uit de Algemene 

Reserve, de Reserve Sociaal Domein en vanuit de programmabegroting (‘oud voor nieuw’). Het voorstel is om de 

vrijgevallen middelen die afkomstig zijn uit de Algemene Reserve en de Reserve Sociaal Domein en de tot 2019 

nog niet gebruikte middelen terug te laten vloeien terug naar de Algemene Reserve, conform eerdere 

besluitvorming. De bedragen die afkomstig zijn uit de programmabegroting voor 2019 en 2020 voor 

duurzaamheid, verkeer en veiligheid kunnen voor deze programma’s beschikbaar blijven. 
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Financieel overzicht 

In de onderstaande tabellen is de totale financiële stand van zaken per cluster weergegeven. 

Cluster Budget voor 
voorstellen 
dialooggroep 
gevonden 
binnen de 
kaders 

Voor 
periode 

Toegekend 
bij 
clusterover-
stijgende 
afweging 
2018 

Voor 
periode 

Toegekend 
bij UP 
Januari 2019 

Voor 
periode 

Totaal 
toegekend 

Leefstijl € 70.000,- 2017 € 189.000 2018-
2020 

€169.000  2019-
2021 

€      428.000 

Economie & 
bedrijfsomgeving 

€ 520.000,- 2017- 
2018 

€ 596.000 2018-
2020 

--  €  1.116.000 

Veiligheid en 
handhaving 

€ 70.000,- 2017-
2020 

€ 25.000 2018 --  €        95.000 

Wonen en 
woonomgeving 

€ 1.030.000,- 2018-
2021 

--  --  €  1.030.000 

Sociaal Domein € 810.000,- 2017-
2019 

--  --  €     810.000 

Totaal € 2.500.000,-  € 810.000  € 169.000  

 
€ 3.479 .000 

 
 

 Cluster Uitgegeven in 
2017 en 2018 

Voorstel vrijval  
van middelen 

Totaal nog te besteden 
t/m 2021 (voorstel 
vrijval verwerkt) 

Leefstijl € 126.000 -- €       302.000 

Economie & bedrijfsomgeving € 357.000 € 148.000 €       611.000 

Veiligheid en handhaving -- € 20.000 €         75.000 

Wonen en woonomgeving €  31.000 € 81.000 €       918.000 

Sociaal Domein € 148.000 € 130.000 €       532.000 

Totaal € 662.000 € 379.000 €  2.438.000 

 

Aandachtspunten voor komende periode 

De bedoeling is ook de komende periode verder in te zetten op integratie van de dialoogvoorstellen in het 

reguliere werk. Daarbij lopen we tegen een aantal zaken aan die de komende tijd keuzes vragen van de 

gemeente. Dit betreft keuzes ten aanzien van: inzet van ambtelijke capaciteit voor het faciliteren van voorstellen; 

planning van besluitvorming over samenhangende voorstellen en ontwikkelingen; al dan niet voortzetten van 

voorstellen na een experimentfase. 

Mate van faciliteren door de gemeente 

Bij een aantal dialoogvoorstellen lopen we er tegenaan dat de verwachtingen van de samenleving over de mate 

waarin de gemeente de uitwerking/uitvoering faciliteert hoger zijn dan voorzien. Dit leidt soms tot capaciteits-

knelpunten en vertragingen.  In samenspraak met de initiatiefnemers verkennen we of de ambtelijke inzet bij 

deze voorstellen beperkt kan worden. Mocht dit niet kunnen dan wordt voorgesteld bij de actualisering van het 

Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord te bepalen of en zo ja, op welke termijn meer capaciteit hiervoor 

vrijgemaakt kan worden.  
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Verbinden van samenhangende voorstellen 

Vanuit de opdracht van uw raad is op verschillende manieren gepoogd verbinding te maken tussen 

initiatiefnemers van dialoogvoorstellen en vakspecialisten van de gemeente, die met samenhangende initiatieven 

bezig zijn. Daarbij blijkt dat het soms lastig is trajecten, die in ongelijk tempo ontwikkelen op een geschikt 

moment samen te brengen.  Zo zijn we op dit moment bijvoorbeeld bezig met voorstellen die te maken hebben 

met de transformatie in het Sociaal Domein (o.a. Eén Loket, Bruggenbouwers/IJsbrekers, Inclusieve Plus-team, 

Werkwarenhuis), en nu in een fase komen waarin keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij is het van belang dat 

de samenhang tussen deze voorstellen en de organisatie brede ontwikkelingen bij de gemeente, helder zijn en 

dat er inzicht is in de gevolgen van besluiten. De nieuw aan te stellen Transformatiemanager voor het Sociaal 

Domein zal de opdracht krijgen deze zaken verder te verbinden. 

Afweging voorstellen na experimentfase 

Aan het einde van dit jaar loopt voor een aantal dialoogvoorstellen de experimentfase af, waarvoor financiering is 

toegekend. Op grond van het bereik en de maatschappelijke meerwaarde zullen we moeten bepalen welke 

voorstellen na deze fase voortgezet worden, al dan niet met financiering van de gemeente, of stoppen.  
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Overzicht stand van zaken Voorstellen Samen aan Zet 

In onderstaand overzicht is de stand van zaken van de voorstellen vanuit Samen aan Zet weergegeven. De 

betekenis van de daarbij gehanteerde symbolen is: 

 Voorstel loopt en/of is geland in reguliere werk; of dat is afgerond 

Voorstel is in ontwikkelfase; of wordt mogelijk meegenomen in toekomstig beleid 

Voorstel stagneert; of wordt nu niet verder uitgewerkt en/of afgewogen; of is afgevallen bij  
         integrale afweging; of  komt niet van de grond (ideeën worden wel meegenomen bij reguliere  
         activiteiten of te ontwikkelen beleid)  
 
 

Nummer Voorstelnaam Stand van zaken 

L1 12. Promoten minder validensport 
 

L2 14. Kinderen met een “rugzak” betrekken bij sportverenigingen 
 

L3 27. Valpreventie programma 
 

L4 28. Schoolzwemmen 
 

L5 18. Renovatie sporthal Strijland 
 

L6 22. Alternatief model beheren van sportaccommodaties 
 

L7 23. Accommodatie in eigen beheer, sportvelden 
 

L8 2.   Belgroep 
 

L9 3.   Welzijn op recept 
 

L10 4.   Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen 
 

L11 5.   Dementievriendelijke gemeente 
 

L12 6.   Opzetten mama-café 
 

L13 7.   Ondersteuning Speel-o-theek Pinoccio 
 

L14 8.   Torenpas 
 

L15 11. Positieve gezondheid voor laaggeletterden 
 

L16 15. Buurt sportcoaches voor senioren 
 

L17 19. Gezonde sportkantine 
 

L18 20. Nijkerk rookvrij 
 

L19 21. Promotie positieve gezondheid 
 

L20 25. Gezondheids-en stresstest 
 

L21 26. Gezonde lichaamshouding 
 

L22 36. Preventie pluktuin + ontmoeting 
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Nummer Voorstelnaam Stand van zaken 

L23 38. Beheer over UIT in Nijkerk en UIT in Hoevelaken 
 

L24 47. Achterblijvende groepen betrekken bij cultuur en musea 
 

L25 29. Beeldenroute 
 

L26 30. Cultuureducatie 
 

L27 37. Allochtonen en autochtonen verbinden 
 

L28 40. Culturele raad 
 

L29 44. Cultuurdag Nijkerk 
 

L30 9.   Nijkerk digitaal vaardig 
 

L31 33. Huisvestingsbijdrage binnen de budgetsubsidie 
 

L32 34. Kunst en cultuur in Hoevelaken moet blijven 
 

L33 43. Jaarlijkse update van accommodaties, dus beschikbare ruimte 
 

L34 10. Platform 50+ 
 

L35 48. Creatieve oplossingen voor JOP’s 
 

L36 49. Sportvelden uit de wijk updaten 
 

L37 17. Wandel/bewegingsapp voor senioren en jongeren 
 

L38 24. Meer wandelmogelijkheden en groen in de binnenstad 
 

L39 39. Ontwikkelen/updaten stadsparken 
 

E1 1A Sterk merk Nijkerk 
 

E2 1B Informatiepunt voor toerisme en inwoners 
 

E3 1C Evenementen, Nijkerk landelijk op de kaart 
 

E4 1D Onderzoeken verbinding Veluwemeer en Havenkom 
 

E5 1E Kleur in Nijkerk 
 

E6 2A Arbeidsbureau Nieuwe Stijl 
 

E7 2B Horeca leerwerkbedrijf 
 

E8 2C Van zwerffiets tot toeristenfiets 
 

E9 2D Track the talent 
 

E10 2E De Nijkerkse uitdaging 
 

E11 2F Risico's werkgevers 
 

E12 2G Arbeidstoeleidingsinstrumenten 
 

E13 2H Laaggeletterdheid 
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Nummer Voorstelnaam Stand van zaken 

E14 3A Centrum Hoevelaken (inclusief Groene hartje Hoevelaken) 
 

E15 3B Leegstand bedrijventerreinen 
 

E16 3C Bereikbaarheid bedrijventerreinen 
 

E17 3D Verduurzamen woningen en bedrijven 
 

E18 3E Circulaire economie 
 

E19 3F Stimuleren innovatiekracht bedrijfsleven 
 

E20 4A en B Inspiratiesessies samenwerking en afstemming gemeente 
 

S1 Eén loket 
 

S2 Armoede Nijkerk uit fase 1 
 

S2a Armoede Nijkerk uit fase 2 
 

S3 Ontdek & Doe! 
 

S4 Ontmoetingspleinen 
 

S5 Bruggenbouwers en ijsbrekers 
 

W1 1a Klimaatneutraal Nijkerk 
 

W2 1b GRP: Water en Klimaatadaptie 
 

W3 1c Afvalbeleidsplan Nijkerk 
 

W4 1d Stuur de groei van de gemeente Nijkerk op basis van kwaliteit 
ipv kwantiteit 

 

W5 2a Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische 
landschappen 

 

W6 2b Doorontwikkeling Hoevelakense bos 
 

W7 2c Digitale bereikbaarheid gemeente Nijkerk 
 

W8 2d Toepassen beschermende maatregelen cultuurhistorisch 
erfgoed 

 

W9 2e Verbetering verkeersveiligheid gemeente Nijkerk 
 

W10 2f Het buitengebied aangenaam en veilig voor alle 
verkeersdeelnemers 

 

W11 3a Voorstel Landgoed Luxool 
 

W12 3b Iedereen mag weten dat je in Nijkerk buiten kan spelen (cluster 
1) 

 

W13 3c De Poorten van Nijkerk 
 

W14 3d Een Cultuur Platform (cluster 1) 
 

W15 3e Voorstel bloemrijke akkerranden 
 

V1 Optimaal meer generatie wonen 
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Nummer Voorstelnaam Stand van zaken 

V2 Het Nijkerks Inclusieve Plus Team (NIPT) 
 

V3 Samen op weg naar een nieuw evenementen beleid  

V4 Veiligheid is van ons allemaal!  

V5 Omgevingswet; Samen sterk voor de gemeente Nijkerk  
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Voortgangsformulieren voorstellen dialoog Samen aan Zet 

Zoals u ook is aangeboden met de raadsinformatiebrief van 13 juli 2018 en bij de bestuursrapportage in de 2e 

helft van 2018 hierbij opnieuw een aantal voortgangsformulieren van dialoogvoorstellen aan; en wel van de 

volgende voorstellen: 

 

In de formulieren is de ‘trekker’ vanuit de samenleving algemeen omschreven. Namen van contact-

personen/trekkers in de samenleving zijn bekend bij de gemeentelijke contactpersonen. Vanwege de AVG kunnen 

wij hier geen persoonsgegevens meer vermelden. 

  

Nummer Voorstelnaam Besluit Financien totaal 2017 

t/m 2021

L1 12. Promoten minder validensport Leefstijl en Clusteroverstijgend € 30.000

L4 28. Schoolzwemmen Clusteroverstijgend € 35.000

L11 5.   Dementievriendelijke gemeente Clusteroverstijgend € 50.000

L14 8.   Torenpas Clusteroverstijgend € 5.000

L15 11. Positieve gezondheid voor laaggeletterden Clusteroverstijgend € 21.500

L17 19. Gezonde sportkantine Leefstijl en Clusteroverstijgend € 3.000

L22 36. Preventie pluktuin + ontmoeting Leefstijl en Clusteroverstijgend € 10.500

L26 30. Cultuureducatie Clusteroverstijgend € 12.000

L28 40. Culturele raad Clusteroverstijgend € 15.000

L34 10. Platform 50+ Leefstijl en Clusteroverstijgend € 15.000

E1 1A Sterk merk Nijkerk E&B en Clusteroverstijgend € 450.100

E6 2A Arbeidsbureau Nieuwe Stijl E&B en Clusteroverstijgend € 153.000

E7 2B Horeca leerwerkbedrijf Economie & Bedrijfsomgeving € 37.500

E8 2C Van zwerffiets tot toeristenfiets E&B en Clusteroverstijgend € 130.000

E10 2E De Nijkerkse uitdaging E&B en Clusteroverstijgend € 87.000

E20 4A en B Inspiratiesessies samenwerking en 

afstemming gemeente

Economie & Bedrijfsomgeving € 25.000

S1 Eén loket Sociaal Domein € 50.000

S4 Ontmoetingspleinen Sociaal Domein € 107.000

S5 Bruggenbouwers en ijsbrekers Sociaal Domein € 380.000

W11 3a Voorstel Landgoed Luxool Wonen en Woonomgeving € 35.000

W14 3d Een Cultuur Platform (cluster 1) Wonen en Woonomgeving € 40.000

V1 Optimaal meer generatie wonen Veiligheid en Handhaving € 20.000

V2 Het Nijkerks Inclusieve Plus Team (NIPT) Veiligheid en Handhaving € 25.000
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen      Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 
L1 PROMOTEN MINDER VALIDESPORT 
 
Naam trekker(s) 

Nijkerk Sportief en Gezond 
Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Promotie positieve gezondheid / Welzijn op recept / beleid sport /JOGG / Buurtsportcoaches 
 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Opdracht bij clusteroverstijgende afweging: werkwijze inrichten op borgen door mindervalide-sport door 
vereniging zelf op te laten pakken. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
1. We willen groepen mensen die nu vanwege een beperking nog niet sporten in kaart brengen en 

hun vraag inventariseren. Hiervoor onderhouden en vergroten we ons netwerk met o.a. 
(speciaal) onderwijs, doelgroep-organisaties en gebiedsteams.      

2. We registreren beweegvragen en zoeken een passend(e) aanbod/aanbieder. Vaak is dat laatste 
een knelpunt. We helpen daarom aanbieders, bijv. verenigingen om hun aanbod passend te 
maken voor andere dan hun traditionele doelgroepen. Ook verwijzende instanties betrekken we 
hierbij. 

                                                                                                                                           
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
1. We hebben dankzij de landelijke Sportimpuls-regeling meerdere nieuwe groepen Special Sports 

opgezet.  
2. Het Beweegloket is ontwikkeld. We kunnen veel mensen doorverwijzen naar voor hen passend 

aanbod. Vaak levert dat ook extra werk op voor de individuele begeleiding van cliënt en 
aanbieder om ervoor te zorgen dat de cliënt structureel gaat bewegen.       

3. We hebben veel contacten met partners binnen de gemeente. Het in stand houden en 
uitbreiden van deze contacten kost de nodige tijd.                                                                                                                                                                

 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
1. We willen de Special Sports groepen behouden.                   
2. Opzetten Bewegen Op Recept (BOR) als onderdeel van Welzijn op recept 
3. We willen Aangepast Sporten beter op de kaart zetten in Nijkerk. Ook letterlijk zichtbaar 

worden. 
4. Verbeterde opzet van de Sportkanjerclub, waarbij (basisschool)kinderen die extra aandacht 

nodig hebben een passend aanbod zullen krijgen; 

5. Het aanvullen van Sjors Sportief voor kinderen met een beperking 
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Wat is er al gedaan? 
1. De Special Sports groepen zijn behouden, uitgebreid en beter geborgd.                   
2. Er is een (regionale) website voor aangepast sporten (unieksporten.nl) 
3. De Sportkanjerclub is verbeterd. 
4. Sjors Sportief is aangevuld met het “aangepaste” aanbod. 

 

Financiële informatie L1 PROMOTEN MINDER VALIDESPORT 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    
 

2017: €  10.000   2017: €  10.000 

2018: €   
 

2018: €  10.000   2018: €  10.000 

2019: €    
 

2019: €  10.000   2019: €    

2020: €    
 

2020: €      2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen      Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

L4 Schoolzwemmen 
 
Naam trekker(s) 

directeur Rehobothschool 
Contactpersoon vanuit gemeente: Veerle Scherders 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Zwemvaardigheden / zwembad / sport 
Zwemcultuur: In een waterrijk land als Nederland vormt “kunnen zwemmen” een noodzakelijke 
vaardigheid om te kunnen deelnemen aan het sociale verkeer. Zwemmen is een integraal onderdeel van 
onze vaderlandse beweegcultuur. 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Monitoren hoeveel animo er is en andere financieringsmogelijkheden onderzoeken. Financiering 
relateren aan aantal scholen dat meedoet. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Zwemvaardigheden van kinderen bevorderen (nieuwe vorm van schoolzwemmen). 
 
De eerste zorg is dat twee op de drie kinderen niet het C diploma haalt, het diploma dat door de sector 
als minimum niveau wordt benoemd om veilig in open water te kunnen zwemmen. Bovendien lijken 
steeds minder kinderen ‘voor C te gaan’. Een tweede punt van zorg betreft de constatering dat steeds 
minder mensen blijven zwemmen. De zwemvaardigheid wordt minder goed onderhouden, wat het risico 
op verdrinking doet toenemen. Een derde punt van zorg is dat etnische minderheden minder bekend zijn 
met de gevaren van water en met het Nederlandse systeem van zwemles. Kinderen uit etnische 
minderheden halen om die reden minder vaak een zwemdiploma 1, 2 en lopen daarmee een grotere 
kans op verdrinking. Omdat die groep in omvang toeneemt, waarschuwt het RIVM voor een oplopend 
aantal verdrinkingen. 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Door het schoolzwemmen hebben we verschillende kinderen door kunnen sturen naar de reguliere 
lessen die leiden naar een zwemdiploma. Verder wordt door het schoolzwemmen de zwemvaardigheid 
goed onderhouden. 
 
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
Er wordt een gevarieerd aanbod van zwemactiviteiten gegeven. Veel vaardigheden komen hier aan bod. 
Duiken, uithouding vermogen, doorzetten en ook spel  
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Wat is er al gedaan? 
Er zijn 4 scholen die meedoen aan het schoolzwemmen en die zeer enthousiast zijn. Vervoer wordt 
geregeld door ouders, de leerkracht is de extra zwemdocent en het zwembad zorgt (naast de 
zweminstructeur) voor het rooster en de contacten met de scholen. De school betaalt de extra kosten 
t.a.v. de facturen van het zwembad. 

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    
 

2017: €  0 2017:   2017: €  0 

2018: €   
 

2018: €  17.500 2018:   2018: €  17.500 

2019: €    
 

2019: €  17.500 2019:   2019: €    

2020: €    
 

2020: €    2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
Dan zullen we wellicht moeten stoppen met schoolzwemmen 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen      Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

L11 Dementievriendelijke gemeente 
 
Naam trekker(s) 

Sigma 
Contactpersoon vanuit gemeente: Agnes Reitsma 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Positieve gezondheid / gebiedsteams / doorontwikkeling Lokaal Netwerk Dementie  Nijkerk.  Op dit 
moment wordt gesprek gevoerd hoe het project dementievriendelijke gemeente staat in relatie tot het 
netwerk. 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Bij besluit clusteroverstijgende afweging meegegeven: Starten met vervolg op pilot. Ook op zoek naar 
cofinanciering. Vanaf 2020 meenemen in inkooptafel AT. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Doel is dat mensen met dementie zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde 
omgeving. De omgeving bewust laten worden van mogelijke signalen van dementie en informeren wat 
zij kunnen doen en wat zij kunnen betekenen.  
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Dementievriendelijke gemeente is vervolg op pilot dementievriendelijk Hoevelaken 
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe het lokaal netwerk dementie zich verhoudt tot het project 
dementievriendelijke gemeente.  Hierbij wordt ook gekeken hoe het lokaal netwerk dementie zich 
verhoudt tot het strategisch overleg kwetsbare ouderen i.o. van de gezondheidscentra.  
 

Wat is er al gedaan? 
Er zijn gesprekken gevoerd met de deelnemers van lokaal netwerk dementie om bovenstaande 
vraagstelling in kaart te brengen.  

 

  



16 
 

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    
 

2017: €  Pilot 
gefinancierd uit 
reguliere budgetten 

2017:   2017: €    

2018: €   
 

2018: €  25.000 2018:   2018: €    

2019: €    
 

2019: €  25.000 2019:   2019: €    

2020: €    
 

2020: €     2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-04-2019 

Naam voorstel 

L14 Torenpas 
 
Naam trekker(s) 

Directeur namens de Bibliotheek Nijkerk  
Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Kan als kapstok dienen (en dus in verbinding zijn met) andere dialoogvoorstellen: Achterblijvende 
groepen betrekken bij cultuur en musea; Activiteiten voor mensen die buiten de boot vallen. Verbinding 
met bestaande activiteiten: o.a. kindpakket en regeling Meedoen, Jeugdfonds Sport en Cultuur 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Indien initiatief vanuit de samenleving komt ontwikkelbudget beschikbaar stellen. Bij uitwerking 
toegevoegde waarde op andere bestaande voorzieningen onderzoeken. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Een Torenpas die via een breed gedragen regeling met een breed aanbod voor iedereen toegankelijk 
wordt maar specifiek voor inwoners met een laag inkomen. 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)?  
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
Er is een onderzoek uitgevoerd om te kijken of er draagvlak is om een Torenpas in te voeren.  
 

Wat is er al gedaan? 
Samen met de initiatiefnemer is er een onderzoeksbureau gevonden die voor ons dit onderzoek gaat 
uitvoeren. Begin 2019 is rapport  “Onderzoek naar de draagvlak en haalbaarheid van de invoering van de 
Torenpas” opgeleverd. 

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €  0 
 

2017: €  0 2017:   2017: €  0 

2018: €   
 

2018: €  5.000 2018:   2018: €    

2019: €    
 

2019: €    2019:   2019: €    

2020: €    
 

2020: €    2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-04-2019 

Naam voorstel 

L15 Positieve gezondheid voor laaggeletterden 
 
Naam trekker(s) 

Bibliotheek 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Dialoogvoorstel Promotie positieve gezondheid / inclusie, volksgezondheid en onderwijsbeleid. 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Opdracht bij besluit clusteroverstijgende afweging: Pilot starten. Uitdaging om op zoek te gaan naar 
alternatieve financiering en participatie. Vanaf 2020 meenemen in inkooptafel Algemeen Toegankelijk. 
  

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Doel is om inwoners een stap te laten maken naar een betere gezondheid en welbevinden, ongeacht hun 
niveau van laaggeletterdheid. Ook wordt beoogt dat professionals hun informatie beter afstemmen op 
mensen die laaggeletterd zijn. En geleerd wordt hoe ‘schotten’ tussen zorg en sociaal domein kunnen 
worden weggenomen. 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
In maart 2018 was de thema maand over slaap. Centraal stond  ‘ Wat kunt u zelf doen om uw slaap te 
verbeteren’. Circa 200 inwoners hebben de activiteiten in deze maand bezocht. De bibliotheek en 
gezondheidscentra vonden dit succesvol. Daarom wordt deze samenwerking voortgezet door jaarlijks 1-
2 thema maanden te organiseren. In november 2018 was het thema voeding en het voornemen is om in 
het voorjaar 2019 een themamaand te organiseren rondom rouw/verlies. Andere partijen uit het sociaal 
domein / voorveld als Sigma en Nijkerk Sportief en Gezond of ouderenbond aanhaken in de uitvoering.  

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
1. In het jaar 2019 worden twee onderwerpen behandeld (thema’s geselecteerd, materiaal 

ontwikkeld, activiteiten georganiseerd en kennis/middelen gedeeld); 
2. Er staat een verbindingsstructuur tussen de bibliotheek, gezondheidscentra, Sigma, de gemeente 

en eventuele andere logische partners per thema 
 

Wat is er al gedaan? 
Thema maand in maart 2018 over Slaap en in november 2018  over voeding. Deze zijn georganiseerd 
door bibliotheek i.s.m. gezondheidscentra. Lokale partijen als NSG, Sigma, Voedselbank, diëtisten uit 
Nijkerk en Hoevelaken zijn betrokken. Het stichting Lezen en Schrijven wordt gekeken hoe de groep 
mensen die laaggeletterd zijn, beter bereikt kunnen worden.  
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Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2018: €   
 

2018: €  10.750 2018: Rijnbrink-bibliotheek 
innovatiegelden 

2018: €  alle gegevens 
zijn nog niet binnen 

2019: €    
 

2019: €  10.750 2019: Rijnbrink-bibliotheek 
innovatiegelden 

2019: €  alle gegevens 
zijn nog niet binnen 

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
Vanaf 2020 wordt dit meegenomen in de inkooptafel Algemeen Toegankelijk 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-04-2019 

Naam voorstel 

L17 Gezonde sportkantine 
 
Naam trekker(s) 

JOGG-regiseur, Nijkerk Sportief en Gezond 
Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Promotie positieve gezondheid / Nijkerk Rookvrij /  JOGG / Nijkerk Sportief en Gezond / Jeugdprogramma 
Nijkerk 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Voorwaarde bij besluitvorming clusteroverstijgende afweging: borgen dat vereniging hier zelf aandacht voor 
houden. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Samen met de sportvereniging bekijken of en hoe er meer aandacht besteed kan worden aan een gezonde 
sportkantine.· Via thematische sportcafé’s willen we verenigingen en anderen uit het sportveld met elkaar 
verbinden en oplossingen voor lokale sportvraagstukken laten bedenken. 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Er is bij meerdere vereniging al aandacht voor het gezondere ´alternatief”. 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
Per verenigingsjaar worden twee bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders, vrijwilligers en 
professionals van de sportverenigingen. De onderwerpen vallen onder de pijler gezonde kantine. In het 
reguliere uitvoeringsprogramma van het buurtsportteam zal opvolging aan de bijeenkomsten worden 
gegeven 
  

Wat is er al gedaan? 
Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. 

 

  



21 
 

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu toe 
gekost 

2017: €    
 

2017: €  1.500 2017:   2017: €  1.500 

2018: €   
 

2018: €  1.500 2018:   2018: €  1.500 

2019: €   
 

2019: €  1.500 2019:   2019: €    

2020: €   
 

2020: €  1.500 2020:   2020: €    

2021: €   
 

2021: €  1.500 2021:   2021: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
nnb 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen           Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel  

L22 Preventie pluktuin + ontmoeting  
  
Naam trekker(s)  
Stichting Aeres 
Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes  
  
Heeft verbinding met:    
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)   
Onderwijs, voedselbank, vluchtelingenwerk, Unie van Vrijwilligers en andere inwoners van Nijkerk  
  
  

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):  Geen.  

  

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)  
  

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?  
De pluktuin biedt aan sociaal economisch zwakkere inwoners de gelegenheid om gezonde voeding te kweken.  
Door het zelf kweken van eigen voeding ontstaan er meer variatie in voeding, is sprake van het leggen van 
andere sociale contacten en kan er meer sturing op het eigen leven worden genomen.   
Het werken in de Pluktuin biedt:   

• structuur, door het opbouwen van een werkritme.   

• Het verzetten van gedacht van denken in problemen naar denken in het zelf opbouwen van mogelijkheden.   

• Samenwerken en met verschillende groepen burgers uit Nijkerk  

• Betekenis geven aan de samenleving van Nijkerk  

Wat hebben we (al) bereikt (successen)?  
Afgelopen jaar is de tuin aangelegd en de eerste oogst heeft plaatsgevonden. Ook is de Pluktuin in een volgende 
fase terecht gekomen. Sinds januari 2019 is de naam veranderd in de “moespluktuin Luxool” en is de 
samenwerking gezocht met de UVV om een grote groep vrijwilligers te werven.  
  

  

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)  
  

Wat wordt er gedaan?  
De tuin wordt onderhouden en uitgebreid. Ook wordt er nadrukkelijk samenwerking gezocht met 
vrijwilligersorganisaties. 

Wat is er al gedaan?  
1. Het budget voor 2017 is gebruikt om de grond beplanting klaar te maken, het realiseren van een 

werkschuur en het “bestraten” van de paden. Het geld is uitgegeven aan materialen voor de werkschuur 
en het huren van het werkmateriaal als sjofels en graafmachines. De meeste mensuren is op vrijwillige 
basis en door leerlingen van Aeres gerealiseerd.  

2. Met het budget in 2018 zijn de benodigde voorzieningen verzorgd en de zaden en planten worden 
gekocht.  

3. De eerste oogst heeft plaatsgevonden 
4. Met het budget voor 2019 worden de benodigde voorzieningen verzorgd en de zaden en planten worden 

gekocht. 

1  
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Financiële informatie L22 Preventie pluktuin + ontmoeting   
  

Totale geschatte 
kosten  

Bijdrage gemeente  Cofinanciering door:  
  

Wat heeft het tot nu toe 
gekost  

2017: €     
  

2017: €  7.500  2017: particuliere sponsoring. 
Sponsoring door zaden en plantjes 
te geven. Gezamenlijk ter waarde 
van €500,00   

2017: €  7.500  

2018: €    
  

2018: €  1.000  2018: particuliere sponsoring. 
Sponsoring door zaden en plantjes 
te geven. Gezamenlijk ter waarde 
van €300,00  

2018: €  € 1.000  

2019: €     
  

2019: €  1.000  2019:   Nog niet alle gegevens zijn 
bekend 

2019: €    Nog niet alle 
gegevens zijn bekend 

2020: €     
  

2020: €  1.000  2020:    2020: €     

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:  
Uitgangspunt is dat als de Pluktuin werkt, de tuin zich financieel moet kunnen handhaven door opbrengsten van 
de oogst.  
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen      Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

L26 Cultuureducatie 
 
Naam trekker(s) 
Meerdere vertegenwoordigers vanuit Dialooggroep Leefstijl 
Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Culturele raad, Onderwijs, Cultuurmakelaar, Coalitieakkoord, LEA 
 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Aanvullende voorwaarde bij besluitvorming clusteroverstijgende afweging: starten met pilot met 3 
scholen en het jaar erna kijken of er meer animo is en uitbouwen. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Bundelen van diverse partijen op het gebied van cultuur (muziek, kunst, drama) om cultuureducatie op 
scholen te bevorderen. 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Onlangs is er een intentieverklaring door de gemeente ondertekend dat wij streven naar een 
gemeentelijk convenant cultuur en onderwijs. Deze zal in juni 2019 worden ondertekent. 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
1. Door de Fanfare wordt er nu gewerkt aan een aanbod voor de scholen; 
2. De cultuurmakelaar is op dit moment aan het inventariseren waar er behoefte aan is bij de 

scholen; 
3. Er wordt gewerkt aan een convenant voor het cultuuronderwijs. 

 

Wat is er al gedaan? 
1. Verschillende verkennende gesprekken zijn gevoerd. 

 

Financiële informatie L26 Cultuureducatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2018: €   
 

2018: €  3.000 2018:   2018: €    

2019: €    
 

2019: €  9.000 2019:   2019: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
Scholen krijgen jaarlijks een bijdrage per leerling voor cultuuronderwijs vanuit de Lumpsum. Dit zou hier 
ook voor ingezet kunnen gaan worden. 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen      Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

L28 Culturele raad + W14 Een Cultuur Platform 
 
Naam trekker(s) 
Cultuurmakelaar 
Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Cultuurdag Nijkerk, Cultuureducatie, Cultuurmakelaar, Coalitieakkoord  
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Voorwaarde bij besluitvorming clusteroverstijgende afweging: is al gestart met de opzet (in 2017). 
Verder uitbouwen van opzet en activiteiten. Wel in verbinding met andere voorstellen. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
De Culturele Raad heeft drie hoofdtaken: 

1. Verbinding: Omdat de Culturele Raad iedereen in beeld heeft, kunnen zij gemakkelijk partijen 
met elkaar verbinden; 

2. Organiseren: Ook kan de Culturele Raad nieuwe gewenste culturele activiteiten initiëren en 
organiseren en hiervoor de juiste partijen inzetten; 

3. Advies: De Culturele Raad kan de gemeente (op verzoek) adviseren, omdat deze raad exact weet 
wat er speelt binnen de gemeente.  

 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
1. Er zijn een 5-tal onafhankelijke personen gevonden die samen de raad willen vormen. 
2. Onlangs heeft een eerste vergadering plaatsgevonden 

 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
1. De Culturele Raad moet opgericht worden 

2. De Culturele Raad moet met een activiteitenprogramma gaan opstellen. 

 

Wat is er al gedaan? 
1. Er zijn een 5-tal onafhankelijke personen gevonden die samen de raad willen vormen. 

2. Onlangs heeft een eerste vergadering plaatsgevonden 
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Financiële informatie L28 Culturele raad + W14 Een Cultuur Platform 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    2017: €  0 2017:   2017: €  0 

2018: €   2018: €  15.000 + € 
10.000 

2018:   2018: €   15.000 

2019: €    2019: €  € 10.000 2019:   2019: €    

2020: €    2020: €  € 10.000 2020:   2020: €    

2021: €    2021: €  € 10.000 2021:   2021: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

L34 Platform 50+ 
 
Naam trekker(s) 

Deelnemer dialoogcluster Leefstijl 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Activiteiten die als doel hebben inwoners (in het bijzonder 50-plussers) te informeren en activeren. Zoals 
de digitale sociale kaart De Wegwijzer, de papieren Wegwijzer(s) van Sigma en UitinNijkerk (bibliotheek). 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Voorwaarde bij besluit clusteroverstijgende afweging: Uitgaan van maximaal 3 jaar financieren. Inzetten 
om naast gemeentelijke subsidie andere financieringsbronnen aan te boren. Aanvullende verplichtingen 
vanuit de subsidieverlening:  uitvoering door vrijwilligers, nauwe samenwerking met partners waaronder 
dialoogdeelnemers en inzetten op vergroten bekendheid. 
 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Doel is om “jonge senioren” (50-65 jaar) uit alle kernen van de gemeente Nijkerk, on air (eigen 
radiozender) en online (website), te informeren over (lokale) activiteiten om hen zo meer te betrekken 
bij de Nijkerkse samenleving.  
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Radiozender is in de lucht (www.differentradio.nl) en website is on air (www.Nijkerk50.nl). De promotie 
gaat goed en de samenwerking en informatieverzameling ook. 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
2019 staat in het teken van de verdere uitrol / continuïteit van de zender en website. In het bijzonder om 
de bekendheid over de verschillende kernen te vergroten. Ook wordt nog steeds ingezet op het 
verkrijgen van cofinanciering. 
 

Wat is er al gedaan? 
2017 en 2018 stond in het teken van de oprichting van het platform en de radiozender en website. Zo 
zijn vrijwilligers geworven en materialen/ licenties aangeschaft.  

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €  10.000 
 

2017: €  7.500 2017: € 2.500 eigen middelen  2017: €  10.000 

2018: € 5.300 2018: €  2.500 2018: sponsoring 2018: €  2.500 



28 
 

 

2019: €  5.300 
 

2019: €  2.500 2019: sponsoring 2019: €  - 
 

2020: €  5.300 
 

2020: €  2.500 2020: sponsoring 2020: €  - 

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
Dit is nog in onderzoek. Sponsoren en fondsen worden aangeschreven. 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen      Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

E1 Sterk Merk Nijkerk 
 
Naam trekker(s)  

Deelnemer cluster E&B 
Contactpersoon vanuit gemeente: Thea Kraaij 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Informatiepunt voor toerisme en inwoners / Evenementen Nijkerk landelijk op de kaart/Platform 
Binnenstad Nijkerk. 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Opdracht meegegeven: werven cofinanciering en vergroten inzet van samenleving. Borgen effecten / 
voortgang na 2020. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Ontwikkelen van een positionering voor Nijkerk, de creatieve omzetting van die positionering, en het 
definiëren en uitvoeren van een specifiek Marketing Plan voor Nijkerk.  
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Alle doelstellingen zijn gehaald (voor details zie onder Prestaties) 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
Momenteel is de Stichting Citymarketing Nijkerk, op basis van duidelijk gedefinieerde doelstellingen en 
strategieën, bezig met de omzetting van het marketingplan voor 2019. Belangrijke elementen in dit plan 
zijn o.a. de opbouw van een sterke online presentie voor ons merk “Lekker Nijkerk – Stad vol Smaak”, de 
opbouw van een naamsbekendheid d.m.v. offline signage, het betrekken van een verscheidenheid aan 
belanghebbenden bij marketingactiviteiten (bijv. scholen, sportclubs, ondernemers, bewoners), de 
coördinatie. Het zoveel mogelijk in lijn met de positionering brengen van de vele activiteiten die in 
Nijkerk georganiseerd worden. En een gerichte media campagne voor het merk “Lekker Nijkerk” op 
inwoners van Nijkerk en van plaatsen in een straal van 20 km rondom Nijkerk, alsmede op toeristen, met 
als doel meer bezoek naar Nijkerk te genereren. De website lekkernijkerk.nl is een centraal instrument in 
de marketingcampagne en registreert een maandelijks stijgend bezoekersaantal.  
In het marketingplan zijn ook meetpunten en criteria opgenomen aan de hand waarvan de resultaten 
gemeten zullen worden.   
 

Wat is er al gedaan? 
Na het voorbereidende werk van de werkgroep Sterk Merk Nijkerk (ophalen van feedback en creëren 
van draagvlak en betrokkenheid bij de belanghebbenden/inwoners, de ontwikkeling van een 
positionering, logo, slogan en een social mediacampagne) is midden 2018 de Stichting Citymarketing 
Nijkerk opgericht. Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit Nijkerkse ondernemers uit de branches 
detailhandel, supermarkt, horeca en dienstverlening. Het grootste deel van het werk wordt gedaan door 
een (parttime) Citymarketeer en een (parttime) Marketingcommunicatiemedewerker. Voorbeelden van 
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reeds gerealiseerde projecten zijn de social mediacampagne op Facebook, YouTube en Instagram, de 
geheel nieuwe website lekkernijkerk.nl, de evenementenkalender, het pop-up diner, logo op de 
toegangswegen naar Nijkerk en op de deuren van ondernemers, en een sterke presentie van het merk 
Nijkerk in de lokale en regionale pers. 

 

Financiële informatie E1 Sterk Merk Nijkerk 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    2017: €  40.000 2017:   2017: €  40.000 

2018: €   2018: €  150.000 2018:   2018: €  150.000 

2019: €    2019: €  150.000 2019:   2019: €   

2020: €    2020: €   150.000 2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
De initiatiefnemer geeft het volgende aan: Citymarketing zal ook in de toekomst voor het grootste deel 
van gemeentelijke subsidie afhangen. Het plan was dat de BIZ een financiële bijdrage aan de Stichting 
Citymarketing zou leveren, maar helaas heeft de BIZ het ook in tweede stemming niet gehaald.  Er zullen 
wel pogingen ondernomen worden om cofinanciering uit het bedrijfsleven te realiseren, maar het is 
realistisch om aan te nemen dat, als dit al lukt, deze bijdrage(n) geenszins voldoende zullen zijn om het 
werk na 2020 op de huidige wijze voort te zetten. Het bestuur van de Stichting Citymarketing Nijkerk zal 
derhalve alles in het werk zetten om d.m.v. concrete resultaten aan te tonen dat Citymarketing een 
essentieel middel is om ervoor te zorgen dat Nijkerk lokaal en regionaal herkend wordt als een 
aantrekkelijke en gastvrije stad waar het lekker verblijven, recreëren, wonen en werken is. Door het 
gemeentebestuur regelmatig bij de activiteiten te betrekken en over de voortgang en de resultaten te 
informeren zal op deze manier de business case opgebouwd worden om de subsidie ook na 2020 voort 
te zetten. In tijden van groeiende online commercie en leegstand in detailhandelsland kan geen enkele 
kleine stad het zich veroorloven om zich niet op de kaart te zetten en actief bezoekers en bedrijvigheid 
aan te trekken. Daarvoor is het risico te groot dat Nijkerk verwordt tot een saaie en onaantrekkelijke plek 
waar niemand wil komen, met alle gevolgen voor de lokale economie en de leefbaarheid van dien.   
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel  

E6 Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (werkwarenhuis)  
  
Naam trekker(s)  

Deelnemers dialoogcluster E&B 
  
Heeft verbinding met:    
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)   
horeca leerwerkbedrijf / De Nijkerkse uitdaging / Werkgevers Service Punt/Team Werk/van weesfiets tot 
toerfiets/diverse ondernemers/maatschappelijk 
veld/onderwijs/ontmoetingsplein/ondernemersverenigingen/Foodvalley/Veluweportaal  
  
De naam van dit project is inmiddels gewijzigd in: Werkwarenhuis Nijkerk.   
  

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming in 2017):  
-  

  

Oorspronkelijke doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)  
  

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?  
Een locatie waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor advies op gebied van participatie en werk 
en/of beroepsscholing. Trainingen kunnen er worden gegeven, professionals kunnen elkaar ontmoeten, er 
worden werkervaringsplaatsen gecreëerd, uiteindelijk doel: Heel Nijkerk Werkt!  
  

Wat hebben we (al) bereikt (successen)?  
Er is betrokkenheid en draagvlak ontstaan voor het Werkwarenhuis door bijeenkomsten te organiseren en 
gesprekken te voeren met diverse mensen en partijen uit Nijkerk.   
  
Er is een projectplan gereed, waarin de dialoogwerkgroep adviseert om in een door de gemeente 
beschikbaar te stellen passende locatie een Werkwarenhuis op te richten, waarin (potentiële) werknemers 
en werkgevers elkaar kunnen vinden en tal van activiteiten plaatsvinden om de inwoner naar (betaald) 
werk te ontwikkelen. Er wordt een kwartiermaker/projectleider gevraagd en een inkoopverplichting bij dit 
Werkwarenhuis voor de gemeente.  

  

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)  
  

Wat wordt er gedaan?  
Over het opgeleverde projectplan is gesproken met de indieners vanuit de dialooggroep. Er zijn een aantal 
richtlijnen meegegeven. Samengevat zijn deze:  
- de door de raad gestelde budgettaire kaders zijn leidend;  
- de activiteiten van een Werkwarenhuis zijn aanvullend op reeds bestaande activiteiten van gemeente en 
het Werkgeversservicepunt Amersfoort; het is niet de bedoeling dat er dubbelingen ontstaan;  
- subsidieverlening dan wel inkoop van de kant van de gemeente moet rechtmatig zijn;  
-er is (ook bij de gemeente) ruimte om dingen anders te gaan doen;   
- de gemeente ondersteunt in de rol van faciliteren en besluitvorming.  
Als denkrichtingen voor aanpassingen van het projectplan, zodat een besluit genomen kan worden door de 
gemeente over de vervolgfinanciering, zijn onder andere genoemd samenwerking met arbeidsmarktregio 
Amersfoort, de verbinding zoeken met andere ondernemers, Woningstichting Nijkerk, maatschappelijke 
instellingen (GGZ), Wel-kom, Voedselbank en Kringloopwinkel. Geadviseerd is om kleinschalig onderdelen 
op te starten.   
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Wat is er al gedaan?  
Een aangepaste versie van het projectplan is eind maart 2019 binnengekomen. Dit plan is besproken en zal 
nog aangepast worden. In mei wordt een herzien plan verwacht. Daarna vindt besluitvorming plaats. 

  

Financiële informatie  
  

Totale geschatte 
kosten  

Bijdrage gemeente  Cofinanciering door:  
  

Wat heeft het tot nu toe 
gekost  

2017: €  30.000  
  

2017: €  30.000  2017: -   2017: €  27.873  

2018: €  
  

2018: €  51.000  2018: 2018: €  

2019: €     
  

2019: €  36.000  2019:  2019: €    

2020: €    
  

2020: €  36.000  2020:  2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:  
Er wordt onderzocht op welke wijze het Werkwarenhuis kan bestaan op basis van co-financiering.  
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen      Datum: 30-4-2019 

Naam voorstel 

E7 Horeca Leerwerkbedrijf 
 
Naam trekker(s) 

Deelnemers dialoogcluster E&B 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Arbeidsbureau nieuwe stijl /team Werk  
 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming in 2017): 
Onderzoeken of ook financiering te verkrijgen is vanuit UWV omdat de kostenbesparing ook grotendeels 
bij UWV landt. 

 

Oorspronkelijke doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Stage- en leerwerkplekken bevorderen voor leerlingen uit praktijkonderwijs, schoolverlaters zonder 
uitzicht op vast werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Bevordering van uitstroom naar 
reguliere / deel gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Bespaart op jobcoaches en uitkeringen. Motto is “heel 
Nijkerk werkt”. 
 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 

• Er is draagvlak ontstaan om dit project op te gaan zetten bij diverse groepen mensen.  

• Er is draagvlak bij de horeca voor dit project.  

• Er is een geschikte training geselecteerd. 

• Er zijn geschikte trainers bij Accent beschikbaar voor dit project 

• Er is een geschikte opleidingsruimte.  
 
Er is een projectplan ingediend. Het advies in het projectplan is de start van een pilot om inwoners op te 
leiden middels een combinatie van leren en werken voor een baan in de horeca, waarbij er maatwerk 
geleverd wordt voor elke inwoner. 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
In gesprekken met de dialoogwerkgroep zijn nadere kaders meegegeven om het projectplan aan te 
scherpen. Deze kaders zijn, samengevat: 

− de budgettaire kaders zijn leidend 

− activiteiten zijn aanvullend en onderscheidend ten opzichte van de taken van de gemeente en het 
aanbod van het Werkgeversservicepunt; 

− er is in het traject een aantoonbare professionele begeleider beschikbaar. Deze begeleider begeleidt 
op inhoud en weet hoe hij/zij effectief kan communiceren met de specifieke doelgroepen; 

− subsidieverlening dan wel inkoop van de kant van de gemeente is rechtmatig; 

− de gemeente ondersteunt in de rol van faciliteren en besluitvorming. 
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 Als denkrichtingen voor aanpassingen van het projectplan, zodat een besluit genomen kan worden door 
de gemeente over de vervolgfinanciering, is genoemd het onderbrengen als leerwerklijn bij het 
leerwerkloket van het WSP (arbeidsmarktregio Amersfoort) met als doel het voorkomen van een dubbel 
aanbod voor dezelfde doelgroep. Daarnaast is de vraag gesteld hoe de leerwerklijn geschikt kan worden 
gemaakt voor meer inwoners (fit door werk) 
 

De dialooggroep heeft nader onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van het project. Gebleken 
is namelijk dat een vergelijkbare leerwerklijn op poten is gezet vanuit het werkgeverservicepunt A’foort.  
De vraag is welke onderscheidende elementen het Nijkerkse project heeft en of deze goed in te passen 
zijn in de regionale leerwerklijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat het aanbod vanuit het 
werkgeversservicepunt Amersfoort toereikend is en dat het Nijkerkse project geen specifieke 
toegevoegde waarde meer heeft. Daarom is dit project beëindigd en valt het budget voor 2018 ad € 
25.000 vrij.  
  

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    
 

2017: €  12.500 2017: Inzet vrijwillige 
stuurgroep 

2017: €  11.544 

2018: € 40.000 
(voorlopige 
schatting)(kosten 
docent, locatie, 
training en examen en 
materiaal, Jobcoach, 
begeleiding, 
coordinatie, etc) 
 

2018: €  25.000 2018: Inzet ontwikkelbudget 
per cliënt.  Bijdrage van UWV 

2018: €    

2019: €  40.000 zie 
boven 
 

2019: € 0 2019: Inzet ontwikkelbudget 
per cliënt.  Bijdrage van UWV 

2019: €    

2020: €  40.000 zie 
boven 
 

2020: € 0 2020: Inzet ontwikkelbudget 
per cliënt.  Bijdrage van UWV 

2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
N.v.t. 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel  

E8 Van Zwerffiets tot toeristenfiets  
  
Naam trekker(s)  

Deelnemers dialooggroep E&B 
Contactpersoon vanuit gemeente:  Gerard Gijtenbeek  
  
Heeft verbinding met:    
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)   
Onderwijs, bedrijfsleven (fietsenmakers), toerisme, Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, team Werk  
  
  

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming in 2017):  
Opdracht: zoeken naar slimme verbindingen om kosten omlaag te brengen.  

  

Oorspronkelijke doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)  

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?  
Zwerffietsen die op locaties in Nijkerk staan verzamelen en opknappen tot toeristenfiets. Samenwerking 
met onderwijs en  fietsenmakers. Arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt met als doel dat mensen uit de bijstand kunnen doorstromen naar regulier werk. Daarnaast 
creëren we ook werkplekken voor cliënten vanuit de dagbesteding.  
  

Wat hebben we (al) bereikt (successen)?  

• Er is draagvlak ontstaan om dit project op te gaan zetten bij diverse groepen mensen. Men is over dit 
initiatief in gesprek gegaan met zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, alle 
fietsenmakers van Nijkerk, beleidsmedewerkers van de gemeente Nijkerk en mensen van de NS. In alle 
gesprekken is positief gereageerd op het initiatief.   

• Ook in de media is aandacht gegenereerd voor dit initiatief en ook hier blijkt een hoge gunfactor voor 
dit initiatief. (bijvoorbeeld een interview met Maranka Pater voor de krant in maart en in augustus een 
hele uitzending bij omroep Nijkerk).   

• Er is contact met soortgelijke initiatieven in de omgeving zoals de fietswerkplaats in Amersfoort, 
Fietsgewoon in Ermelo en Re-CYCLE in Amsterdam. Ook zijn beide trekkers van dit project aangesloten 
bij de Impact-academie waar met de Universiteit van Rotterdam 13 sociale ondernemingen worden 
gecoacht en begeleid.    

• Er is animo van derde partijen om dit initiatief te helpen. De NS is één van die partijen, alsmede 
Stichting Leergeld, en bedrijven die hebben toegezegd fietsen af te willen nemen. Ook fietsenmaker 
Brouwer denkt mee over mogelijke samenwerking.    

• Gemeente wil het budget voor het ruimen van fietsen bij beide stations onder voorwaarden 
beschikbaar stellen.  

• Gemeente wil de geruimde fietsen onder voorbehoud beschikbaar stellen aan dit initiatief.   
  
Er is een projectplan ingediend door de dialoogwerkgroep. De dialoogwerkgroep doet de aanbeveling aan 
om een stichting op te richten die de zwerffietsen ruimt, opknapt en verkoopt in een locatie in het NS-
station. Aan de gemeente wordt onder andere een garantstelling voor exploitatietekorten en 
medefinanciering van de inrichting gevraagd.  
  

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)  

Wat wordt er gedaan?  
In gesprekken met de dialooggroep over het projectplan zijn een aantal richtlijnen meegegeven. 
Samengevat zijn deze:  

− de door de raad gestelde budgettaire kaders zijn leidend;  
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− de activiteiten van een  zijn aanvullend op reeds bestaande activiteiten van gemeente;  

− vanuit het traject is een aantoonbare professionele begeleider beschikbaar. Deze begeleider begeleidt 
op inhoud en weet hoe hij/zij effectief kan communiceren met de specifieke doelgroepen;   

− subsidieverlening dan wel inkoop van de kant van de gemeente is rechtmatig;  

− de gemeente ondersteunt in de rol van faciliteren en besluitvorming.  
  
Als denkrichtingen voor aanpassingen van het projectplan, zodat een besluit genomen kan worden door de 
gemeente over de vervolgfinanciering, zijn onder andere genoemd om fondsen te werven voor 
aanvullende budgetten, zorginstellingen en/of een reguliere fietsenmaker te betrekken en de 
samenwerking met het WSP (arbeidsmarktregio Amersfoort) te zoeken.  
  

De dialoogwerkgroep is momenteel bezig om op basis van de kaders de begroting sluitend te maken. Een 
bijeenkomst op 25 maart met zorginstellingen speelt daarin ook een rol.   

  

Financiële informatie E8 Van Zwerffiets tot toeristenfiets  
  

Totale geschatte 
kosten  

Bijdrage gemeente  Cofinanciering door:  
  

Wat heeft het tot nu toe 
gekost  

2017: €  20:000  
  

2017: €  20.000  2017: Inzet vrijwillige 
stuurgroep   

2017: €  19.833  

2018: € 120.000 
(voorlopige schatting)  
(Huisvesting, Jobcoach, 
begeleiding, scholing, 
docent, ruimen fietsen, 
opslag, etc.)  

2018: €  40.000  2018: Mogelijk: NS, stuurgroep, 
verdienmodel (klanten), inzet 
vergoedingen cliënten per 
dagdeel.  

2018: €    

2019: €  120.000 zie 
boven  

2019: €  35.000  2019: zie boven  2019: €    

2020: €  120.000 zie 
boven  

2020: €  35.000  2020: zie boven  2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:  
We gaan onderzoeken wat het verdienmodel kan zijn voor dit project.   

  
 

  
Pagina-einde  
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 30-7-2020 

Naam voorstel 

E10 De Nijkerkse uitdaging 
 
Naam trekker(s) 

Manager “De uitdaging” 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Arbeidsbureau nieuwe stijl / horeca leerwerkbedrijf/Van weesfiets tot 
toerfiets/ontmoetingspleinen/Nijkerks kadootje/diverse maatschappelijke organisaties/diverse bedrijven 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Geen 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
De Nijkerkse uitdaging is een netwerk van mensen uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die 
vanuit een persoonlijke betrokkenheid in een georganiseerd verband bemiddelt tussen maatschappelijke 
organisaties en bedrijven. Doel is om behoeften van maatschappelijke organisaties op het gebied van 
materialen, menskracht en kennis in te laten vullen door het bedrijfsleven. 
 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen) 
Meer dan 200 bedrijven die op enige wijze zijn betrokken/bijna 200 maatschappelijke organisaties in 
beeld/in 2018 meer dan 100 matches met een maatschappelijke waarde van meer dan 100.000 euro. 
Van de 100 matches ongeveer 40 matches via de werkbank van de Nijkerkse Uitdaging.  
  
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Bij het Nijkerks Kadootje zijn gemiddeld 20 vrijwilligers actief. Het grootste deel is afhankelijk van een  
(bijstands)uitkering. Dank zij het Nijkerks Kadootje hebben 4 deelnemers betaald werk gevonden, de 
anderen zijn sociaal actiever geworden. Bedrijven leverden hun bijdrage door materiaal te leveren twv 
€  40.000.  
We hebben een participatie- en banenbeurs georganiseerd met meer dan 40 stands en ruim 300 
bezoekers. Voor 2019 staat de beurs gepland op 9 mei. We zijn gestart met de voorbereidingen van een 
campagne tegen eenzaamheid in bedrijven. De Kenniscaravaan is gestart en ‘Een dag voor jou’ wordt 
voorbereid. 
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Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €  44.000 
 

2017: €  15.000 2017: rabobank, oranjefonds, 
diverse sponors 

2017: €  44.000 

2018: € 41.000 
 

2018: €  22.000 2018: rabobank, oranjefonds, 
diverse sponsors 

2018: €  20.000 

2019: €    
 

2019: €  24.000 2019:   2019: €  

2020: €    
 

2020: €  26.000 2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
Door met thema’s te werken willen wij via het bedrijfsleven meer sponsoring vragen en/of aan fondsen. 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum:  15-04-2019 

Naam voorstel 

E 20 Inspiratiesessies samenwerking en afstemming gemeente 
 
Naam trekker(s) 

Deelnemer dialoogcluster E&B 
Contactpersoon vanuit gemeente: Thea Kraaij 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):  geen. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Samenwerking tussen ondernemers onderling en gemeente verbeteren. Het doel is het verbinden  van 
mensen, het inspireren om nader tot elkaar te komen. Het motiveren om te zoeken naar elkaars 
standpunten.  Een begin  om zowel ondernemers onderling aan elkaar te koppelen en te verbinden als 
ook het verbinden van de gemeente ambtenaren met ondernemers. Gevolg hiervan moet zijn een 
verbetering van het ondernemersklimaat, woongenot en toename aantrekkingskracht van Nijkerk zijn.  
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Op 11 april is de eerste bijeenkomst georganiseerd. De opkomst was  goed. Dit geldt ook voor de sfeer. 
Ambtenaren en ondernemers zijn in gesprek met elkaar gegaan.  Op 10 december is een  tweede 
bijeenkomst op de IJsbaan georganiseerd.  De opkomst was goed. De conclusie was wel dat deze 
bijeenkomst wat verder van het omschreven doel afstond.  
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
Organiseren bijeenkomsten met ondernemers en/of ambtenaren. 
 

Wat is er al gedaan? 
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.  Tijdens de eerste bijeenkomst is veel aandacht geweest voor 
het thema samenwerken. Met name tussen verschillende organisaties, ondernemers en overheid. 
Tijdens de tweede bijeenkomst heeft een spreker ons gewezen op zg. verschillen die er lijken te bestaan 
tussen de genoemde doelgroepen die in de praktijk erg meevallen. Op 22 mei 2019 staat de derde 
bijeenkomst gepland.  
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Financiële informatie Inspiratiesessies samenwerking en afstemming gemeente 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    2017: €  12.500 2017:   2017: €    

2018: €   2018: €  12.500 2018:   2018: €  10.500 

2019: €    2019: €   12.500 2019:   2019: €    

2020: €    2020: €    2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel  

S1 Eén loket  
  
Naam trekker(s)  

Deelnemers dialoogcluster Sociaal Domein 

Contactpersoon vanuit gemeente: Gerard Gijtenbeek  
  
Heeft verbinding met:    
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)   
NIPT, IJsbreker en Bruggenbouwer, Innovatieteam, Armoede Nijkerk uit.  
  

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):  
1. Uitkomst van onderzoek gaat naar de Raad vóór uitvoering  
2. Uitvoering moet in lijn zijn met oorspronkelijke voorstellen van de dialooggroepen.  
3. Uitvoering past binnen gestelde kaders en beschikbaar budget.  
4. Uitvoering start als instrument  
Als aan een van deze voorwaarden niet kan worden voldaan, wordt een aangepast voorstel aan de Raad 
voorgelegd.  
Het college monitort dat de uitvoering binnen de gestelde voorwaarden blijft en houdt de Raad op de 
hoogte op relevante momenten, samen met de andere voorstellen  
Als er bij de uitvoering wordt afgeweken van de eerdere voorwaarden wordt opnieuw met de Raad 
overlegd.  
Het voorstel wordt ook meegenomen bij de integrale besluitvorming, samen met de voorstellen uit de 
andere clusters.  

  

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)  
  

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?  
Dit voorstel richt zich op alle inwoners van Nijkerk en is tweeledig. Bij het eerste deel gaat het om het 
opstarten van een onderzoek met als onderwerp in hoeverre inwoners met een vraag of probleem sneller 
en beter op de juiste plaats geholpen worden door de vraag vanuit 1 loket te behandelen. Vervolgens kan 
vanuit de resultaten worden bepaald hoe de inrichting van het loket er uit moet komen te zien en welk 
moment het meest geschikt is om te starten met de inrichting.  
  

Wat hebben we (al) bereikt (successen)?  
Het eindadvies geeft de aanbeveling om één loket in te richten door samenvoeging van het huidige MO-
loket, de Centrale BureauDienst van de Gebiedsteams, (roulerende) vakspecialisten van de gemeentelijke 
teams Sociale Dienstverlening en Handhaving, Leren en Werken en MO. Dit multidisciplinaire "loketteam" 
kan ook een deel van de informatie- en adviestaken van Sigma op zich nemen en een deel van de 
werkzaamheden die nu bij team Service en Informatie (het Klantcontactcentrum) liggen. Het advies bevat 
eveneens aanbevelingen over onder andere de werkwijze, het proces en de bereikbaarheid van Eén Loket. 
Ook sluit het advies aan op de wens vanuit de dialoog, bij de visie op het sociaal domein en bij de 
ervaringen in de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein van de afgelopen jaren. Voor meer 
gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het "Eindrapport Eén Loket voor het Sociaal Domein”.  
  

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)  
  

Wat wordt er gedaan?  
Bij de nadere besluitvorming over de eindrapportage betrekt het college ook de andere ontwikkelingen en 
projecten in het sociaal domein en de resultaten van de organisatieanalyse.   
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Wat is er al gedaan?  
Er is een onderzoek uitgevoerd dat een eindrapportage heeft opgeleverd.   

  

Financiële informatie S1 Eén loket  
  

Totale geschatte 
kosten  

Bijdrage gemeente  Cofinanciering door:  
  

Wat heeft het tot nu toe 
gekost  

2017: €    2017: €  50.000  2017: -  2017: € -   

2018: € -  2018: €  -  2018:-   2018: €  32.380  

2019: €  -  2019: €  -  2019: -   2019: €  -   

2020: €  -   2020: € -   2020: -  2020: €  -   

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:  
N.v.t.  
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

S4 Ontmoetingspleinen 
 
Naam trekker(s) 

St. 2B Youth Connection voor Ontmoetingsplein Paasbos 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Activiteiten die als doel hebben om de sociale cohesie te versterken, overlast/onveiligheid terug te 
dringen en eigenaarschap van inwoners bij hun wijk te vergroten. Zoals activiteiten van Jeugd- en 
Jongerenwerk, Unie van Vrijwilligers, Sigma en Gebiedsteams. Ook is er raakvlak met de (her)inrichting 
van dorpshuizen zoals in Hoevelaken en Nijkerkerveen en aanpak van jongerenoverlast (JOS). 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
1. Uitkomst van onderzoek gaat naar de Raad vóór uitvoering 
2. Uitvoering moet in lijn zijn met oorspronkelijke voorstellen van de dialooggroepen. 
3. Uitvoering past binnen gestelde kaders en beschikbaar budget. 
4. Uitvoering start als instrument 
Als aan een van deze voorwaarden niet kan worden voldaan, wordt een aangepast voorstel aan de Raad 
voorgelegd. 
Het college monitort dat de uitvoering binnen de gestelde voorwaarden blijft en houdt de Raad op de 
hoogte op relevante momenten., samen met de andere voorstellen 
Als er bij de uitvoering wordt afgeweken van de eerdere voorwaarden wordt opnieuw met de Raad 
overlegd. Het voorstel wordt ook meegenomen bij de integrale besluitvorming, samen met de 
voorstellen uit de andere clusters. 
  

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Doel van dit voorstel is om een verbindend plein(en) te realiseren in o.a. de wijk Paasbos, waar 
ontmoeting plaatsvindt voor en door wijkbewoners. Binnen het ontmoetingsplein is gelegenheid voor 
verbindende activiteiten, dwars door alle lagen en generaties van de buurtsamenleving heen. 
Uitgangspunt is niet het aanbod maar de vraag, door wijkbewoners ruimte te geven om (ad hoc) aanbod 
vorm te geven. Hiermee wordt beoogd de sociale cohesie te bevorderen, ervaren overlast/onveiligheid 
terug te dringen en eigenaarschap van inwoners bij hun wijk te vergroten.   
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Eind 2017 en eerste helft 2018 is ingezet op ontmoetingsplein in de wijk Paasbos (het “Paashuis”), omdat 
hier de behoefte het meest urgent was en al initiatieven liepen waarop ingespeeld kon worden. Hiervoor 
is gerealiseerd: een behoefteonderzoek (buurtenquête), werven van vrijwilligers, huisvesting en 
samenwerking (afstemming met ketenpartners). Rond de zomer zal het “Paashuis” open gaan en de 
activiteiten opgestart gaan worden (vraaggericht). Na de zomer zal ook gestart worden met verdere 
oriëntatie voor evt. andere ontmoetingspleinen, hiervoor is o.a. contact gezocht met de Bibliotheek.  
 
Vanuit de stichting is de verbouwing gecoördineerd en is er door vrijwilligers een grote bijdrage 
geleverd. Dit in de vorm van styling, het maken van tafels en aanrechtbladen en het meewerken aan 
sloop, verbouw, tuin en inrichtingsklussen. Ook is er een financiële bijdrage geleverd en zijn de 
administratieve en ICT-voorzieningen door vrijwilligers gerealiseerd. De gemeente Nijkerk heeft ons 
ondersteund middels een opstartbudget van € 45.000 voor het realiseren van de verbouwing en 
inrichting, waar we erg blij mee zijn. 
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Organisaties, betrokken bij het Samen aan Zet-traject Sociaal Domein, zijn uitgenodigd voor een 
bijeenkomst om geïnformeerd te worden over de voortgang van de realisatie van het Paashuis, waarbij 
gelegenheid werd geboden voor verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Diverse organisaties 
hebben hier gebruik van gemaakt en onder meer is hierdoor binnen het Paashuis informatie beschikbaar 
gekomen over allerlei organisaties, aanbod en voorzieningen voor de buurt. Ook zijn er diverse 
individuele contact en overlegmomenten geweest met betrokken organisaties en geïnteresseerden. 
 
In augustus is er een bijeenkomst geweest met de vrijwilligers om hen te informeren over het gebruik 
van de apparatuur en het invullen van de taak. 
 
11 september is er een druk bezochte en feestelijk opening geweest. De openingshandeling is uitgevoerd 
door de twee wethouders Aboyaakoub en Dijksterhuis.  
 
Voor 2019 hebben we de volgende speerpunten gedefinieerd: 

• Verder uitbouwen activiteiten Paashuis: 

o verbreden door meer aansluitende activiteiten aan te bieden, zoveel mogelijk 

vraaggericht 

o verdiepen door de huidige bezoekers vast te houden, vaker te spreken, hun 

zelfredzaamheid te vergroten (bijv. door workshop van Buurtzorg) 

• In contact komen met jongeren uit de wijk 

• Samenwerken met partners (Sigma, gebiedsteam, gemeente Nijkerk, J&JW) intensiveren 

• Samenspreken met vergelijkbare initiatieven in de regio, om van elkaar te leren 
 
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Activiteiten na opening Paashuis 
Binnen het Paashuis zijn 30 vrijwilligers actief. Naast de vrijwilligers zijn er geen betaalde krachten actief 
(niet binnen de stichting 2B en ook niet binnen Paashuis). 
 De activiteiten die na de opening in september 2018 hebben plaatsgevonden zijn: 
• Spreekuren wijkagent 
• Samen haken 
• Vrouwenochtenden 
• Knutselactiviteit voor kinderen 
• Klaverjasmiddagen 
• High tea voor kinderen 
• Kaarten maken 
• Buurtmaaltijden 
• Buurtlunches 
• Sinterklaas Lunch 
• Verhuur ruimten aan derden 
 
In een gemiddelde week komen er zo’n 60 mensen over de vloer. Jongeren en ouderen. Het is prachtig 
om deze mensen met elkaar te verbinden, eenzaamheid te verminderen, cohesie in de wijk te vergroten 
en de wijk een beetje mooier te maken. 
 

 

  



45 
 

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €  0 
 

2017: €  0 2017: 0 2017: €  0 

2018: € 93.000 
 

2018: €  93.000 2018: sponsoring, fondsen en 
eigen opbrengsten  

2018: €  60.000 

2019: €  34.000 
 

2019: €  34.000 2019: sponsoring, fondsen en 
eigen opbrengsten   

2019: €    

2020: €  34.000  
 

2020: €  34.000 2020: sponsoring, fondsen en 
eigen opbrengsten 

2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
De ruimte in het Paashuis is te huur voor derden (activiteiten binnen de doelstelling in principe geen 
huur, alleen consumpties betaald), zoals vergaderingen, teamoverleggen etc. Op die manier doen we 
zoveel mogelijk om financieel duurzaam te kunnen zijn.  In onze exploitatie zullen we op termijn naar 
verwachting ca. 40% van ons budget zelf kunnen realiseren. We willen in komend jaar (voor boekjaar 
2020) een aantal externe bronnen (fondsen, lokale stichtingen) aanboren voor financiële ondersteuning. 
Dat betekent dat de ondersteuning vanuit de gemeente wel deels nodig blijft. In het destijds door de 
raad geaccordeerde document is genoemd dat ‘bij gebleken succes’ de bijdrage vanuit de gemeente 
structureel van aard kan worden. 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

S5 Bruggenbouwers en IJsbrekers 
 
Naam trekker(s) 

Deelnemers vanuit cluster Sociaal Domein SAZ 
Contactpersoon vanuit gemeente: Annelies Kooiman / Vinita Simonse – per maart 2019 Stefan Staartjes 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
1 loket , wegwijzer, doorontwikkeling gebiedsteams en ontmoetingsplannen 
 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Bij besluitvorming voorstellen Sociaal Domein is met amendement vastgesteld dat de uitkomsten van de 
uitwerkingsstap ter informatie gepresenteerd worden aan de raad alvorens tot uitvoering over te gaan. 
Dat de uitvoering van voorstellen start als experiment, moeten passen binnen de kaders en binnen de 
huidige kostraming realiseerbaar zijn en inhoudelijk in lijn zijn met de oorspronkelijke voorstellen van de 
dialooggroep.   Als bij de Uitwerkingsstap wijzigingen optreden die strijdig zijn met de kaders, een 
voorstel niet meer realiseerbaar is binnen de huidige kostenraming of inhoudelijk niet meer in lijn is met 
het oorspronkelijke voorstel, wordt dit voorstel opnieuw aan de raad voorgelegd. Het college monitort 
gedurende de uitvoering van de Uitwerkingsstap en toetst in hoeverre de voorstellen aan de kaders 
blijven voldoen. De gemeenteraad zal op de hoogte worden gehouden op de geëigende 
terugkoppelingsmomenten van de P&C-cyclus over de voortgang van de Uitwerkingsstop en de 
eventuele uitvoering van voorstellen. Mocht blijken dat gedurende de Uitwerkingsstop wijzigingen 
optreden die strijdig zijn met de kaders, een voorstel niet meer realiseerbaar is binnen de huidige 
kostenraming of inhoudelijk niet meer in lijn is met het oorspronkelijke voorstel, wordt dit voorstel 
opnieuw aan de raad voorgelegd. Het voorstel zal worden ingebracht bij de gefaseerde integrale 
besluitvorming tezamen met voorstellen uit de andere clusters. Bij een integrale afweging kan een 
compleet beeld worden gevormd van het totaal aan voorstellen en de inhoud hiervan.  Naar aanleiding 
hiervan kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt om de samenleving zo goed mogelijk te 
faciliteren. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Met dit voorstel wordt extra aandacht gegeven aan de aandachtspunten die momenteel spelen in het 
sociale domein in Nijkerk. Denk hierbij aan verbinding, regie en daadkracht. Daarnaast zet het voorstel in 
op preventie, met als insteek het verlagen van de intensiviteit en tijdsduur van ondersteuning aan 
inwoners. Het voorstel bestaat uit twee ideeën/lijnen. Een thema bruggenbouwer die de focus heeft op 
preventie, het leggen van dwarsverbanden tussen organisaties en het vinden van oplossingen en een 
thema ijsbreker die de focus heeft op snel handelen, het leggen van dwarsverbanden 
tussenuitvoerenden en het vinden van oplossingen. Na de transitie in het sociale domen is er door de 
gemeente ingezet op een centrale toegang door middel van vier gebiedsteams. Een bruggenbouwer zal 
zich richten op het inzichtelijk krijgen van hoe de centrale toegang zich verhoudt tot de 
basisinfrastructuur (voorliggende veld). Een laagdrempelige sterke sociale basisinfrastructuur levert een 
basis voor preventie en vroeg signalering. Op korte termijn Is hier een Investering voor benodigd en op 
langere termijn worden lagere zorgkosten verwacht, door de hoge mate van preventie en snelle 
hulpverlening. Tevens is de verwachting dat er een mandaat qua regie kan worden belegd. Samenstelling 
werkgroep Bruggenbouwers en IJsbrekers. Binnen de dialooggroep zijn de diverse disciplines uit het 
sociaal domein vertegenwoordigd, onder andere het maatschappelijk werk, onderwijs, kinderopvang, 
vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen.  
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Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Een actie onderzoeker is aangesteld (Mark van Dam) die zowel onderzoek heeft uitgevoerd naar wat we 
verstaan onder  voorliggende voorzieningen en gezocht heeft (a la dialoog) om met de partijen uit de 
sociale basisinfrastructuur te komen tot oplossingen van bestaande vraagstukken. Hij is met alle 
stakeholders gekomen tot een nieuwe definiëring die passender was (namelijk ipv voorliggende 
voorzieningen gebruik maken van de term sociale basisinfrastructuur). Een gemeenschappelijke taal is 
daarmee tot stand gekomen en daarmee ook een versterkte verbinding met de opdracht.  Deze andere 
indeling (clusters en knooppunt overleggen) maakte inzichtelijk  wie daartoe behoren (organisaties en 
diensten), wat de verschillende rollen zijn van betrokken partijen en wat de hiaten en verbeteringen 
kunnen zijn al werkende wijs. Het maakte intern inzichtelijk dat wij ambtelijk te winnen hebben bij het 
duiden van ons rol (nieuwe rol coach). Bij actiegericht onderzoek staat theorie en praktijk, begrijpen en 
mede-veranderen van deze praktijk en samen met de praktijk vorm geven aan deze verandering en het 
duiden van de verandering in voortdurende proces plaats. Hierdoor sluit de actie-onderzoeker goed aan 
bij de praktijk en zitten de mede-veranderaars aan het stuur van het zelfde proces (eigenaar). De 
plannen voor een goed overzicht en betere verbindingen zijn besproken met de stuurgroep en daarna 
met sleutelfiguren besproken zodat actiegericht de andere werkwijze vorm kon krijgen volgens de 
voorstellen. Toegewerkt is naar een vorm (cluster en knooppunt-overleggen) die gepresenteerd is op 6 
december 2018 ter toetsing. De vertegenwoordigers uit de verschillende clusters (onderwijs, 
gezondheidszorg, sport en cultuur, informele hulp, wonen en veiligheid, maatschappelijke participatie) 
hebben sindsdien verder geïnvesteerd in de afstemming en samenwerking zodat bepaalde overleggen 
efficiënter zijn ingericht of opgeheven. Door een overzicht te creëren werd inzichtelijk waar goede (LEA 
en gezondheidszorg) en minder goede of overlappende  (ouderen/demente) verbindingen waren of 
hiaten (sport en cultuur). Om de verbindingen tussen de basisvoorzieningen  goed te organiseren is een 
goede rolverdeling nodig die gemeenschappelijk gedragen wordt vanuit een eenduidige visie. Voor de 
trekkers van deze dialooggroep werd duidelijk dat de ondersteunende condities ambtelijk nog verder 
onderzocht en versterkt mochten worden. De betekenis van ‘Samen aan Zet’ serieus nemen en de 
betekenis daarvan operationaliseren in een opdracht aan beleid en uitvoering gezamenlijk. Eind 2018 is 
duidelijk geworden wie de rol van clustervertegenwoordiger en knooppuntvertegenwoordiger aanneemt 
(naturel proces). Tevens is beschreven hoe de rol van gemeentelijke coach is (kaderstellend op inhoud 
en stimulerend en faciliterend op proces).  De gepresenteerde structuur van  knooppunt en 
clusteroverleg biedt tevens de mogelijkheid om binnen het sociaal domein op strategisch verbinding te 
leggen en een agenda met prioriteiten. In de eerste fase van Bruggenbouwen heeft de actie-onderzoeker 
de functie gehad van verbinder. Geadviseerd is om via de clustervertegenwoordigers te komen tot 
strategische bruggenbouwers als verbinders tussen de verschillende clusters. In januari is een overzicht 
gemaakt (naam en rugnummers) van coaches en clustervertegenwoordigers. Zij zijn vastgesteld (en 
hebben zichzelf voorgedragen) op basis van betrokkenheid bij de thema’s zoals voorgesteld in 
rapportage Bruggenbouwers eerste fase. Tevens is duidelijk geworden bij de afronding van de eerste 
fase dat we nieuwe mensen wilden aantrekken (is ook gelukt) gezien dat we ook afscheid hebben 
genomen van mensen die vanaf het eerste uur betrokken waren. Het is gelukt om op elk cluster een 
clustervertegenwoordiger ‘aangesteld’ te krijgen.  In tussentijd werkt men al op deze manier zo (er 
wordt ervaring opgedaan) in de diverse overlegvormen (vb opgavegericht werken -> drugsproblematiek 
(ambtelijk met betrokken partijen en ouders), jeugdnota is dialoogwijze opgemaakt  en wordt zo 
vormgegeven/uitgevoerd met betrokken stakeholders, vb Ambtenaar met ouderen en dementie -> uit 
de dialoog is aan de hand van een externe partij vergelijkbaar opgepakt, vb Ambtenaar vwb Meldcode -> 
zorgen dat partijen bij wet verplicht verleid worden, vergroten draagvlak via directie- daarna direct 
betrokkenen zoals IB-ers en progressiegericht vervolgstappen zetten. 
Begin april is een vervolgoverleg gepland waarin we met elkaar gaan ophalen; gemeente wat de 
successen zijn in andere manier van werken en ook de organisaties bevragen wat volgens hen de 
bereikte progressie is en gaat zijn. Dit zodat we blijven werken aan het verstevigen van het 
eigenaarschap – samen werken aan de maatschappelijke opgave.  
Intern werkt ambtenaar als de IJsbreker – waarmee we als gemeente laten zien dat we breed (namelijk 
0-100) casuïstiek oppakken die gestagneerd is en waar vaak gebiedsteam bij betrokken is maar niet altijd 
(5 van de 23 gevallen).  
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Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

In april/mei/juni bespreken op welke wijze we strategisch overleg kunnen gaan inrichten en welke 
ideeën de stuurgroep heeft over de focus qua thema 
Realitycheck 
Cijfers uitvraag; via bedrijfsvoering (verzoek aan stuurgroep) data analyse (ism privacy officer), bouwen 
inrichting kost ongeveer 20.000,- 
Inzet IJsbreker; voorbeeld Hannah – wat levert het nu op en wat kost dat-  
Wat vraagt deze inzet nog meer en hoe kunnen we dat uitbouwen 
Onderzoek (moet nog starten) waar moet een goede IJsbreker aan voldoen (ervaring Hannah gebruiken) 
Inzet IPW (Instituut voor publieke waarden ism VWS) willen zij Nijkerk gebruiken om op locatie gericht 
hun manier van werken aan ons over te dragen en ons te ondersteunen bij het actiegericht onderzoeken 
en handelen tbv inwoner 0-100 
Wat is er ambtelijk nodig – om in deze regie coach rol – dat proces te faciliteren? 
 

Wat is er al gedaan? 
Gesprekken over coachrol, gesprek IPW over dat wij mogelijk al een goede bodem zijn voor deze extra 
impuls, gesprek met bedrijfsvoering over de inrichting van de data analyse, gesprek met de werkgever 
van Hannah over mogelijke toekomstscenario 

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    
 

2017: €  200.000 2017:   2017: €   0 

2018: €   
 

2018: €  185.000 2018:   2018: €   39.670 

2019: €    
 

2019: €    2019:   2019: €    

2020: €    
 

2020: €    2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 9-5-2019 

Naam voorstel 

W11 Voorstel Landgoed Luxool 
 
Naam trekker(s) 

Directeur Aeres 
Contactpersoon vanuit gemeente: Erwin Donga 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Dialoogvoorstel Pluktuin / Ontwikkeling gebied Luxool  
 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):- 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Wij van Groenhorst Nijkerk geloven in een groene toekomst. Wij zijn een leerbedrijf waarin we onze 
leerlingen in de gelegenheid stellen om hun eigen duurzame, groene en gezonde toekomst vorm te leren 
geven. Wij zijn een openbare en verbonden leergemeenschap waaraan alle partijen uit onze lokale 
samenleving deel kunnen nemen en aan bij kunnen dragen, iedereen is hier welkom. Wij willen een 
inspirerende omgeving zijn, een verbindende schakel tussen een duurzame en gezonde samenleving en 
onze school. 
 2,5 Hectare land: Groenhorst Nijkerk stelt 2,5 Hectare grond ter beschikking voor een grote pionier, leer, 
speel en werkplaats om te ontdekken hoe we een duurzame, groene en gezonde toekomst kunnen 
vormgeven. Dit terrein zal de komende jaren worden ontwikkeld tot Landgoed Luxool, een leerdomein 
voor een groene toekomst. 
Voor en door leerlingen: Landgoed Luxool i.o. wordt door leerlingen van Groenhorst Nijkerk bestuurd, 
ontworpen, ontwikkeld, bewerkt en doorontwikkeld. Dat doen zij in nauwe samenwerking met 
docenten, de Nijkerkse bevolking en het bedrijfsleven, want het verwezenlijken van een duurzame 
groene toekomst is een leerproces dat iedereen aangaat. Hoe Landgoed Luxool er uit gaat zien zal 
worden bepaald door de (oud)leerlingen van Groenhorst Nijkerk in nauw overleg met docenten en top 
professionals. Er zijn al ideeën voor een kinderboerderij van de toekomst, een ecologisch outdoor circuit 
en een voedselbos/pluktuin in samenwerking met de voedselbank. 
Voor en door Nijkerk: Landgoed Luxool zal openbaar toegankelijk zijn, zodat de Nijkerkse gemeenschap 
er gebruik van kan maken en er aan kan bijdragen. Landgoed Luxool zal een centrale plaats gaan 
innemen in het onderwijs van Groenhorst Nijkerk, waarbij de leerlingen elkaar en de Nijkerkers gaan 
leren hoe onze groene toekomst in al haar facetten vorm kan krijgen. 
Toekomst: Over 5 jaar zien wij een terrein, waar het bruist van de activiteiten.  
Basisschool kinderen komen op woensdagmiddag om aan diverse activiteiten deel te nemen. Onder 
leiding van onze MBO studenten kunnen zij natuuronderzoek doen, outdoor activiteiten ondernemen, 
dieren verzorgen, een volkstuintje onderhouden, leren bijen te houden, noem maar op. 
Buurtbewoners kunnen op gezette tijden een kopje koffie drinken onder het genot van een, door onze 
vmbo-ers,  gebakken taartje. Of bijvoorbeeld een eenvoudige lunch nuttigen. Maar ook helpen bij het 
onderhouden en verzorgen van ons terrein. Belangrijke natuur- en milieu organisaties participeren in het 
landgoed en vervullen een rol binnen de educatie en/ of het onderhoud. 
Directe omwonenden hebben een volkstuintje op het terrein en onderhouden dit of zijn betrokken bij de 
dierhouderij. De directe buur, Manege Luxool, heeft een intensieve samenwerking met Groenhorst. 
Leerlingen van de school kunnen onder leiding van Groenhorst docenten gebruik maken van de 
faciliteiten van de manege. 
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Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Tijdens Dutch Agri Foodweek diner en activiteiten georganiseerd op het landgoed met leerlingen vmbo 
voor cliënten en vrijwilligers van de Pol en de pluktuin, met ingrediënten van de pluktuin. Aeres heeft 
deelgenomen aan het Pop-up diner met ingrediënten van de pluktuin. 2 maal een voorjaarsfair 
gehouden met producten en materialen van het landgoed voor de inwoners van Nijkerk. Opbrengsten 
daarvan zijn voor Kika en Spieren voor spieren. Er zijn vrijwilligers geworven voor de pluktuin, in totaal is 
er een groep van ongeveer 10 mensen actief. 
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
De vrijwilligers zijn nu in samenwerking met de school actief op de pluktuin. De werkgroep bestaande uit 
2 vrijwilligers, 3 docenten, 1 teamleider en directeur van de school komt ongeveer eens per maand 
bijeen voor overleg en afstemming. Omdat de pluktuin als uitgangspunt permacultuur heeft, wordt 
daarop aansluitend het terrein omgevormd naar een groener terrein. De stenen verdwijnen, er komt een 
Wadi, een vijver en een buitenlokaal. Dit doen studenten samen met een hovenier. Alles als voorbeeld 
van ontstening en duurzaamheid (afwatering). De volière wordt afgemaakt en de vogels worden 
geplaatst. Komend jaar wordt de participatie in de Dutch agrifood week weer gerealiseerd door middel 
van een evenement in samenwerking met de pluktuin en de leerlingen van Aeres VMBO Nijkerk. Komend 
schooljaar willen we de basisschool kinderen gaan betrekken bij het landgoed, door activiteiten te gaan 
organiseren. Voor onze ‘eigen’ leerlingen gaat een natuurklas van start. 
 
 

Wat is er al gedaan? 
Het hele terrein is in 2018 ontgonnen om de pluktuin op te starten. Er is een schuurtje gemaakt voor de 
vrijwilligers (samen met het hele college burgemeester en wethouders van Nijkerk), een ‘milieustraat’, 
een volière (met eigen middelen). De beek aan de achterzijde van de school is in samenwerking met het 
Waterschap gereed gemaakt om te meanderen, zodat er meer diversiteit aan vegetatie ontstaat. De 
bijenkasten worden gevuld met bijen van de plaatselijke imker, die participeert in het hele project. De 
kasten zijn geplaatst en voorzien van een ‘huisje’. Er is een waterpomp geïnstalleerd, die water uit de 
beek omhoog pompt, te gebruiken voor de pluktuin. 

 

Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2018: € 50.000 
 

2018: €  15.000 2018: Aeres €30.000 2018: €  50.000 

2019: €  47.000 
 

2019: €  10.000 2019: provincie Gelderland 
€19.500 Waterschap Vallei en 
Veluwe €12.500 Aeres €5000 

2019: €  ntb 

2020: €  10.000 
 

2020: €  5.000 2020: €5000 door Aeres, 
sponsors in natura 

2020: €  ntb 

2021: €  10.000 
 

2020: €  5.000 2020: €5000 door Aeres, 
sponsors in natura 

2020: €  ntb 

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
Er zullen andere subsidie potjes aangeboord moeten worden. Aeres is ook op zoek naar sponsors. 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

V1 Optimaal meer generatie wonen 
 
Naam trekker(s) 

 Deelnemers dialoogcluster Veiligheid en andere belangstellenden 
Contactpersoon vanuit gemeente: Agnes Reitsma 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
  
 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Voor dit voorstel de noodzakelijke uitwerkingsstap te doen op verzoek van de dialooggroep. Na de 
noodzakelijke uitwerkingsstap en tussentijdse toetsing door het college te starten met de uitvoering van 
het voorstel, onder voorwaarde dat dit past binnen de kaders, nog in lijn is met de oorspronkelijke 
inhoud van het voorstel en past binnen de gegeven kostenraming. Indien blijkt dat na de uitwerkingsstap 
niet aan de genoemde toetsingsvoorwaarden is voldaan opnieuw aan de raad voor te leggen bij de 
periodieke afweging. 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
Er bestaan intussen vele woongroepen/woongemeenschappen in Nederland die wonen in wat vaak 
genoemd wordt een meer-generatie woonomgeving. Voor de mensen die er wonen is de kwaliteit van 
leven, met name met elkaar, belangrijk. De meeste zijn er in de Randstad om dat daar eerder de 
behoefte aan woningen/appartementen voor 1 á 2 persoonshuishoudens is ontstaan van bewoners die 
wat voor elkaar willen betekenen.  Intussen zijn er ook in onze regio maar nog niet in Nijkerk. Dit 
voorstel wil daar de weg voor effenen. Als doelstelling en maatschappelijk effect kunnen genoemd 
worden het verhogen en bevorderen van de saamhorigheid, meer voor elkaar betekenen, minder 
beroep op maatschappelijke en professionele zorgorganisaties, verbeteren van de veiligheid en leef 
kwaliteit van met name de ouder deelnemers waaronder de vereenzaming, ouderen die langer ‘thuis’ 
kunnen blijven wonen, een ontmoetingspunt voor de gehele wijk, minder criminaliteit, etc. 
 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Er hebben diverse ontmoetingen plaatsgevonden, waarbij de groep heeft gesproken over (gezamenlijke) 
doelen. 
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Wat wordt er gedaan? 
 Er is gewerkt aan een haalbaarheidsstudie. 
 
 

Er ligt een concept rapportage van de haalbaarheidsstudie.  
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Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €    
 

2017: €  5.000 2017:   2017: €    

2018: €   
 

2018: €  15.000 2018:   2018: €    

2019: €    
 

2019: €  0 2019:   2019: €    

2020: €    
 

2020: €  0 2020:   2020: €    

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
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Formulier voortgang dialoogvoorstellen     Datum: 15-4-2019 

Naam voorstel 

Het (Nijkerks) Inclusieve Plus Team (IP-Team, voorheen “NIPT”) 
 
Naam trekker(s) 

Buurtbemiddeling Nijkerk i.s.m. Gemeente Nijkerk 
 
Heeft verbinding met:   
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)  
Activiteiten die als doel hebben om inwoners met vragen de weg te wijzen in het brede sociale domein. 
Heeft raakvlak met bestaande activiteiten op het gebied van informatie, vraagverheldering advies, zoals 
de onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociale domein en het dialoogvoorstel “één loket”.  
 

Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming): 
Voorwaarde bij besluit cluster-overstijgende afweging: gefaseerde financiering om eerst meer zekerheid 
te krijgen over haalbaarheid van experiment (o.a. beschikbaarheid van vrijwilligers). Oppakken in relatie 
met andere dialoogvoorstellen (zoals “Eén loket”). 

 

Doelstellingen  (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen) 
 

Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)? 
In dit voorstel staat centraal: vraagverheldering van vragen, meldingen, opmerkingen of ideeën van 
inwoners die complex zijn of meer tijd nodig hebben (bijv. vraag achter de vraag) en bewoners de weg te 
wijzen. Dit d.m.v. een laagdrempelige werkwijze en contact van burger tot burger (inzet van vrijwilligers).  
 
 

Wat hebben we (al) bereikt (successen)? 
Er is vooral ingezet op verbinding met bestaande activiteiten/andere stakeholders die raakvlakken 
hebben met dit voorstel. In het bijzonder de onafhankelijke cliëntondersteuning (wettelijke taak vanuit 
de Wmo) waarvoor lokaal o.a. MEE, Sigma, Vluchtelingenwerk en Jeugd- en Jongerenwerk actief zijn. Dit 
heeft geleid tot een gezamenlijk beeld van het probleem/vraagstuk. In het begin van 2019 is de 
werkgroep onder leiding van MEE en SIGMA gestart met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke 
visie en  model voor onafhankelijke cliëntondersteuning waarin advisering door vrijwilligers en rol 
hebben. Na de zomer 2019 zal dit plan nader worden uitgewerkt tot een gezamenlijk actieplan.  
 
 

 

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten) 
 

Werkgroep onafhankelijke cliëntondersteuning onder leiding van MEE en Sigma gestart. 
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Financiële informatie 
 

Totale geschatte 
kosten 

Bijdrage gemeente Cofinanciering door: 
 

Wat heeft het tot nu 
toe gekost 

2017: €  0 
 

2017: €  0 2017: €   0 2017: €  0 

2018: €  25.000 
 

2017: €  25.000 2017: €   0 2017: €  0 

2019: €    
 

2019: €    2019:   2019: €    

2020: €    
 

2020: €    2020:   2020: €     

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt: 
De activiteit is nog niet gestart, zie doelstelling. 

 


