Addendum Uitvoeringsplan 2021
subsidietafel Betrokken & Inclusief
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Voorwoord
Het coronavirus waart rond, en de lange termijn effecten ervan zijn nog onduidelijk.
Maatschappelijke, culturele-, zorg en onderwijspartners zijn plots voor andere
uitdagingen komen te staan. Sommige aanbieders hebben zorgen over de
toenemende behoefte van inwoners aan ondersteuning, andere partners hebben hun
activiteiten moeten staken en/of aangepast uitgevoerd. Er is nu nog geen volledig
zicht op hoe de behoeften van inwoners er ‘na corona’ uitzien en voorlopig zijn we
nog niet van het virus af.
Voor subsidiejaar 2021 is gepoogd een uitvoeringsplan op te stellen waarbij er zoveel
mogelijk rekening kan worden gehouden aan de actualiteit, de mogelijkheden van
partners en vooral de behoefte van onze inwoners en partners. De spelregels zijn
daarom voor subsidietafels aangepast. Intentie is om het uitvoeringsplan 2020 met
één jaar te verlengen en middels een addendum eventuele aanpassingen te
realiseren om een passend aanbod aan inwoners te bieden. Dit biedt elke
subsidietafel de gelegenheid om, daar waar noodzakelijk, het uitvoeringsplan van
2020 te actualiseren vanwege nieuwe toetreders, wijzigingen in budget en/of
accentverschuivingen. Door de keuze om de uitvoeringsplannen van 2020 als
uitgangspunt te nemen, is ervoor gekozen om de plannen op te stellen als deeltafel.
Hierdoor is de subsidietafel Betrokken & Inclusief opgebouwd uit de deeltafel
Betrokken (voorheen Sociale Cohesie) en de deeltafel Inclusief (voorheen Ruimte
voor Verschillen).

Initiatiefvraag 2021
De initiatiefvraag 2021 is gewijzigd, omdat corona ervoor gezorgd dat het plan 2021
voor 1 jaar wordt in plaats van 2 jaar. Inhoudelijk is de initiatiefvraag niet veranderd.

Activiteiten 2021
Voor beide deeltafels hebben de uitvoeringsplannen 2020 het uitgangspunt gevormd
voor het uitvoeringsplan 2021. Op basis van de gesprekken aan tafel hebben er wel
verschillende veranderingen plaatsgevonden. Deze staan per deeltafel in de tabel
weergegeven. Voor beide tafels geldt dat de partners het afgelopen halfjaar hard
gewerkt hebben om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM om toch zo veel
mogelijk activiteiten te hervatten. Met de tweede golf aan coronabesmettingen is het
nog onduidelijk of er nieuwe richtlijnen bijkomen. Voor alle activiteiten geldt dat deze
indien mogelijk worden aangepast aan de richtlijnen of dat er een gewijzigde invulling
nodig kan zijn. Dit zal onderdeel van gesprek blijven aan de tafel in 2021.

3

Deeltafel Betrokken
Het beschikbaar bedrag voor deze deeltafel bedraagt voor 2021 is € 1.584.228,-. Aan
deze tafel hebben twee nieuwe partners zitting genomen: Stichting Fenomeen
Bovenveen en Voor je Buurt. Vanaf het voorjaar hebben zij zitting aan tafel en
hebben ze meegepraat over het plan van 2021. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe
activiteiten en een aantal wijzigingen bij bestaande partners.
Organisatie

Activiteit

Nieuw of gewijzigd

Bibliotheek aan de
Vliet
SenW

Programmering en
Ondersteuning
Beheer en Exploitatie

Geen veranderingen

SenW

Participatie

SenW

Ontmoetingsfunctie /
verbinding met de
wijk

Woej

Wijk- en
dienstencentra en
Opbouwwerk van
Woej

Woej/Vrijwilligerspunt

Beursvloer aan de
Vliet
Inzet Vrijwilligerspunt

Woej/Vrijwilligerspunt

Stichting Fenomeen
Bovenveen

Wijkgerichte
activiteiten in
Bovenveen

Er blijft ingezet worden om een nog betere
bezetting, maar dit zit ook bijna aan zijn
max. Daarnaast wordt de samenwerking
met Woej nog verder aangehaald.
Aandacht hierop vergroten na de
coronacrisis
Buurtkamer krijgt extra impuls.
Aantal activiteiten en ontmoeting in De
Prinsenhof verhogen. Zowel buiten rondom
als binnen in het gebouw.
In de wijk Bovenveen verzorgd Fenomeen
Bovenveen een deel van de activiteiten ter
bevordering van de sociale cohesie
hierdoor hoeft Woej minder in te zetten op
activiteiten in deze wijk. Zij krijgen daarom
minder activiteiten- en docentenbudget dan
aangevraagd.
De signaleringsfunctie binnen dit aanbod
wordt versterkt en buurtbewoners worden
meer betrokken en eigenaar gemaakt van
initiatieven
Gaat vooralsnog door in 2021, wellicht
aangepast i.v.m. corona.
Door corona willen meer mensen zich
inzetten. Hiertoe wordt LV Voor Elkaar op
gezet. Hier komt hulp en aanbod direct
samen. Ook zal de begeleiding en
advisering worden uitgebreid om
organisaties in staat te stellen goed met
deze trend om te gaan en daarmee
toekomstbestendig te worden.
Nieuwe activiteit:
Wijkgerichte sport- en spelactiviteiten om
contact in de wijk te vergroten en gezond
leven te stimuleren.
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Kosten
€ 6.000,00
€ 239.260,35

€ 58.574,40
€ 81.871,13

€ 925.158,00
€ 915.158,00

€ 12.754,00
€ 260.639,00

€ 15.000
€ 10.000

Er is een nieuwe activiteitenbeschrijving voor het aanbod van Fenomeen Bovenveen
toegevoegd aan de activiteitenbeschrijvingen uit 2020 voor de subsidietafel Sociale
Cohesie (nu deeltafel Betrokken). De bedragen daaruit zijn vervangen door de
bovenstaande bedragen, ook terug te vinden in het financieel overzicht Betrokken en
Inclusief 2021.
Stichting Fenomeen Bovenveen
Stichting Fenomeen Bovenveen is een nieuwe partner met een nieuwe activiteit. De
stichting bestaat uit wijkbewoners die activiteiten in Bovenveen organiseren voor
andere wijkbewoners. Ze willen met hun aanbod de sociale cohesie vergroten.
Daarbij focussen zij zich op een doelgroep die lastig te bereiken is voor de gemeente,
maar omdat zij wijk- en straatgericht werken lukt het Fenomeen Bovenveen om in
contact te komen met deze mensen. Dit doen ze op een laagdrempelige manier door
onder andere activiteiten aan te bieden, hiermee dragen ze direct bij aan het
vergroten van het bereik in de wijk, een van de tafeldoelen die vorig jaar samen
vanuit de OGSM-methode is opgesteld. Vanuit de subsidietafel worden drie sport- en
spelactiviteiten bekostigd, maar het doel van de stichting is door middel van en het
zoeken naar andere financiële bronnen fondswerving (in samenwerking met de
andere subsidietafelpartners) om in 2021 vijf activiteiten neer te zetten. Hierdoor moet
het aantal contacten in de wijk vergroot worden en het aantal mensen dat zich
vrijwillig inzet voor een ander groter worden. Stichting Fenomeen Bovenveen is nog
een jonge en lerende stichting, de huidige partners aan tafel (Woej, SenW en de
Bibliotheek) gaan daarom hun expertise inzetten om Fenomeen Bovenveen te
ondersteunen waar dit kan. Hiervoor stellen ze gezamenlijk een plan op en deze
wordt in maart gedeeld met de volledige subsidietafel.
Speerpunt Fondsenwerving / inzet Voor je buurt
Het Uitvoeringsplan 2020 voor de subsidietafel Sociale Cohesie (nu de deeltafel
Betrokken) voorzag maar voor een heel klein deel in activiteitenbudget. Het overgrote
deel van de inzet van de beschikbare financiële middelen betrof het (sociaal) beheer
en de exploitatie van wijkcentra en ureninzet van professionals, zoals het
opbouwwerk, bij de ondersteuning vrijwilligers, coördinatie tussen activiteiten etc.
Deze inzet is niet alleen ondersteunend aan de doelen van de subsidietafel
Betrokken en Inclusief, maar ook van belang voor een deel van de afspraken tussen
de partners van de andere subsidietafels. Het gaat dan om het gebruik maken van
ruimten, de afstemming tussen activiteiten en de signalerende functie die
professionals ook hebben.
Aan de deeltafel Betrokken is erkend, mede door het aanschuiven van de organisatie
Voor je Buurt, dat er om meer activiteiten mogelijk te maken, met name van
bewonersinitiatieven, een grotere kennis van en inzet voor fondsenwerving
noodzakelijk is. Dat gebeurt uiteraard ten dele al, maar de samenwerking op dit
gebied zal bijdragen aan een effectievere inzet en, hopelijk, een groter aandeel van
deze middelen voor het ondersteunen van (bewoner)initiatieven, naast bijvoorbeeld
de inzet van expertisepartner Vlietwensen. Daarom willen de partners aan tafel in
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2021 onderzoeken hoe de bestaande dienstverlening verbeterd kan worden op dit
punt.
Een organisatie als Voor je buurt zou hierbij ondersteunend kunnen zijn. Zij hebben
zich gemeld bij de subsidietafel om met hun kennis en ervaring op het gebied van de
inzet van crowdfunding bij te dragen aan de doelen uit de initiatiefvraag. Hun
definitieve aanbod betreft kennisoverdracht rondom het coachen van inwoners in het
creëren van een community rondom hun initiatief, m.b.v. campagnevoering.
Daarnaast was het aanbod om in rondetafelgesprekken bij te dragen aan hoe een
structuur voor ondersteuning van initiatieven met betrekking tot matching,
matchfunding en het opzetten van efficiënte doorverwijzingen en samenwerkingen
eruit kan zien in Leidschendam Voorburg en een kennissessie voor mogelijke
partners buiten de subsidietafel.
Omdat deze dienstverlening eerder als wenselijke innovatie (zie ook het hierboven
beschreven speerpunt) in de huidige dienstverlening van Woej, SenW en de
Bibliotheek aan de Vliet wordt gezien en niet als een vervanging of zelfstandige
activiteit is ervoor gekozen geen financiële middelen vrij te maken voor deze inzet
van Voor je buurt.

Deeltafel Inclusief
Het beschikbaar bedrag voor deze deeltafel bedraagt voor 2021 € 68.719.
Van dit bedrag zijn de volgende bedragen geoormerkt:
Voor de wettelijke taak antidiscriminatie is in 2021 € 22.447 beschikbaar.
€ 4.000 van het budget wordt gereserveerd voor innovatieve maatschappelijke
initiatieven.
Aan de deeltafel Inclusief werd een soepel proces gelopen. Het uitvoeringsplan 2020
vormde een goede basis voor het uitvoeringsplan 2021. Toch zijn er een aantal
wijzigingen gedaan en een nieuwe activiteit ontwikkeld.
Organisatie

Activiteit

Stichting iDb

Uitvoering wet antidiscriminatievoorziening
Educatief aanbod jeugd
onder 12 jaar met als
thema ‘Respect’ tijdens
de Week van Respect
Educatief aanbod jeugd
12+ met als thema
‘Ruimte voor Verschillen’
Beheer online platform

Stichting iDb

Stichting iDb

Stichting iDb

Nieuw of gewijzigd

Kosten
€ 23.108,00
€ 3.480,00

€ 3.480,00

Nieuwe activiteit. Eerdere afspraken betroffen
een fysieke manier om inwoners op een
uitnodigende en toegankelijke wijze te
informeren m.b.t. uitvoering van antidiscriminatie en over initiatieven van burgers,
scholen en bedrijfsleven, die (in)direct bijdragen
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€ 3.480,00

Woej

Vervolg pilot ‘oudere
LHBTQI’ers in LV’

Woej

Ondersteuning en
begeleiding ‘Roze Plus
Soos’.
Borging 'Respect'
voorlichting scholen PO

SenW

SenW
COC
Haaglanden

COC
Haaglanden

COC
Haaglanden
COC
Haaglanden
Alle
organisaties
(trekker
SenW)

Campagne ‘Sport is voor
iedereen!’
Ondersteuning van
scholen voor voortgezet
en middelbaar
beroepsonderwijs bij de
educatie over seksuele en
genderdiversiteit.
Ondersteuning scholen in
het voortgezet onderwijs
bij het opzetten en
uitvoeren van een GSA
(Gender & Sexuality
Alliance).
Gespecialiseerd
Maatschappelijk Werk van
COC Haaglanden
Organisatie regionale
Coming Out Dag
Prijsvraag

aan inclusie en non-discriminatie. Dit is omgezet
naar een digitaal platform: Exclusief voor
Inclusief.
Uit de enquête in kader van de pilot in 2020
kwam sterk naar voren dat het onderwerp
LHBTQ + ouderen onder veel zorgprofessionals
niet leeft en er dus ook geen oog voor is. Met
een aanbodgerichte oplossing (informeren/
scholen / verdiepen) willen de partijen meer
bewustwording creëren bij professionals en
vrijwilligers die bij mensen thuis komen.
Ondersteuning passend bij de behoefte Roze
Plus soos, o.a. werving van een diverser publiek
Naschoolse lessen kunnen naar verwachting
doorgaan, maar eindvoorstellingen wellicht in
een andere vorm.

€ 5813,58

€ 618,00

€ 4.400,00

€ 5.950,00
€ 5.341,60

€ 2.924,80

€ 3.836,00

De inzet van het COC Haaglanden wordt in
2021 meer lokaal ingezet.

€ 2.000,00

Eind 2020 wordt bepaald of de vorm van een
prijsvraag de vorm blijft om innovatie samen met
inwoners opgang te helpen n.a.v. de resultaten
van de prijsvraag 2020.

€ 4.000,00

€ 68.431,98

Totaal
Er zijn activiteitenbeschrijvingen voor de nieuwe activiteit “Beheer van het online
platform” (stichting iDb) en de wijzigde activiteiten “Vervolg pilot oudere LHBTQI-ers
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in LV” (Woej) en “Organisatie regionale coming out day” (COC Haaglanden)
toegevoegd. De overige activiteitenbeschrijvingen kunt u vinden in het uitvoeringsplan
2020 voor de subsidietafel Ruimte voor verschillen (nu deeltafel Inclusief). De
bedragen daaruit zijn vervangen door de bovenstaande bedragen, ook terug te
vinden in het financieel overzicht Betrokken en Inclusief 2021.

Bijlagen
1. Bijlage Financieel overzicht subsidietafel B&I 2021
2. Bijlage Activiteitenbeschrijving BenI 2021 (nieuw en gewijzigd)
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