Voorwaarden projectvoorstel
De resultaten van het actieplan kunnen alleen behaald worden in samenwerking met andere
organisaties. Daarvoor is nodig dat andere sectoren uitgedaagd worden en ruimte krijgen om zelf
met initiatieven te komen. Het transformatiefonds biedt de mogelijkheid om buiten het primaire
proces extra activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de transformatie. Het is van belang dat we
helder met elkaar afspreken aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Hieronder
wordt dit verder toegelicht.
Het moet een initiatief zijn:
§ waarin samengewerkt wordt met andere aanbieders, ook van voorliggende voorzieningen,
en/of bijvoorbeeld met woningcorporaties, welzijns- of onderwijsinstellingen;
§ die de gekozen actielijnen versterkt;
§ die direct invloed heeft op het zorgaanbod;
§ waarvan kennisdeling een onderdeel is;
§ die een nieuwe ontwikkeling is voor de regio of voor een individuele gemeente of een
versnelling van een reeds toepaste werkwijze;
§ die praktijk gericht is en direct baat heeft voor cliënten;
§ met een vernieuwende aanpak en gericht op co-creatie.
Randvoorwaarden
§ Initiatief kan in een looptijd van 2 jaar ontwikkeld zijn.
§ Een SMART doelstelling die bijdraagt aan één van de regionaal gekozen actielijnen en een
duidelijk omschreven resultaat.
§ Er is aantoonbaar behoefte aan het initiatief.
§ Er is sprake van cofinanciering, de organisatie investeert zelf ook (financieel of in tijd)
§ Het initiatief leidt tot een structurele werkwijze die uiteindelijk in de reguliere financiering
een plek krijgt.
§ De opbrengst moet gedeeld worden met andere aanbieders en regio’s.
§ In het projectvoorstel wordt beschreven hoe gemeenten/ regio wordt betrokken.
Waar mag het geld aan besteed worden?
§ Investering in productontwikkeling.
§ Kennisdeling.
§ Onderzoek om een methodiek te onderbouwen.
§ Uitvoering van concrete hulpverlening, mits die vorm van hulpverlening niet onder de
raamovereenkomst valt.
Streven is dat 15% van het budget wordt besteed aan uren projectbegeleiding/-ondersteuning.
Beoordelingscommissie
De ingediende plannen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie waar
vertegenwoordigers van gemeenten, ervaringsdeskundige, zorgaanbieder, de jeugdregio en
ondersteuningsteam VNG in participeren.

