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De uitdagingen waar Limburg en haar inwoners in de komende jaren voor staat vragen een 

voortgaande aandacht voor de brede agenda van economische structuurversterking en de daarbij 

behorende sociale agenda.” De eerste zin en tevens de rode draad van het coalitieakkoord 'In Limburg 

bereiken we méér!'. Immers: in Limburg kunnen we niet méér bereiken als we accepteren dat een deel 

van de Limburgers niet de kansen kan benutten die Limburg hen biedt! 

Op 18 maart 2016 werd de Sociale Agenda door Provinciale Staten vastgesteld. Een afronding van een 

fase waarin we samen met gemeenten, cliëntenraden, ondernemers, zorgpartijen, onderwijsinstellingen 

en -uiteraard- de Limburgers zélf op zoek zijn gegaan naar de concretisering van onze agenda. Maar 

ook de start van een langjarig proces, waarin we koers zetten naar een provincie waarin iedereen 

meetelt en meedoet. 

Het afgelopen jaar heeft de provincie met de uitvoering van de Sociale Agenda belangrijke stappen 

gezet op weg naar de trendbreuk in de gezondheid en participatie van Limburgers. Met een team van 

gedreven ambtenaren zijn we er in geslaagd invulling te geven aan de rol die 

wij hierin als provincie spelen: verbindend, stimulerend en 

ondersteunend. 

Met het 'Actiecentrum Positieve Gezondheid' hebben we een 

pijler neergezet in de transformatie van het brede sociale 

domein. Nog voor de officiële opening bruist het al van de 

activiteit en toont het aan te voorzien in een grote 

behoefte. 

Met de ‘Limburg Aanpak' gaan we een beweging 

inzetten om de kansen op een duurzaam werk voor 

iedere Limburger te vergroten in nauwe 

samenwerking met alle betrokken partijen. 

Met de 'Vereniging Limburg' brengen we een 

beweging op gang, bouwen we aan een 

kennisnetwerk en zetten we goede initiatieven -de 

'pareltjes'- in de hele provincie letterlijk op de kaart. 

In deze voortgangsrapportage zult u lezen dat we 

koersvast de weg naar een vitaler Limburg hebben 

ingezet. Een sociale agenda die de economische agenda 

versterkt en omgekeerd. We zijn op koers naar 2025, naar 

een provincie die iedere Limburger gelijkwaardige kansen 

kan bieden!

VOORWOORD

M A R L E E N  V A N   

R I J N S B E R G E N
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Zorg dragen voor de 

versterking van de sociale 

structuur. Dat is de 

hoofdopgave van de 

Sociale Agenda Limburg 

2025. Bouwen aan een 

samenleving waarin 

iedereen meedoet. Hierbij  

sluiten we aan op het 

coalitieakkoord “In Limburg 

bereiken we meer”. 

Versterking van de sociale 

structuur is een voorwaarde 

voor economische welvaart.  

De economische agenda 

kan niet zonder sociale 

agenda, en omgekeerd. 

Dat vraagt dus om actie.  Dat 

vraagt om een samenleving 

waarin iedereen meedoet. Om 

een trendbreuk. 

Om die trendbreuk te realiseren 

willen we de sociale kracht van 

Limburg versterken. Werk, sociale 

innovatie en participatie zijn 

daarom de thema’s die de 

hoofdrol spelen in de Sociale 

Agenda Limburg 2025. Inwoners, 

gemeenten, ondernemers en 

zorg- en kennisinstellingen zijn 

hiervoor aan zet. Juist in dit 

proces van sociale vernieuwing 

en verandering zijn wij van 

toegevoegde waarde. We 

bundelen expertise, dragen 

goede voorbeelden actief uit en 

verbinden partijen en domeinen 

met elkaar. We stimuleren en 

ondersteunen innovatieve 

concepten en staan onze 

partners bij.

De uitvoering van de Sociale Agenda is een dynamisch proces. Een beweging die ruimte 

vraagt voor innovatie en experimenten. Die laat zich niet vooraf inkaderen. In deze eerste 

voortgangsrapportage nemen we je mee in dat proces. We laten je zien welke beweging in 

gang is gezet en welke successen er al behaald zijn. In deze rapportage 

informeren we je over de inhoud en de uitvoering per actielijn van 

het uitvoeringsprogramma. Per actie is de voortgang in een 

oogopslag te lezen in een tabel. Elke actie kent zijn eigen tempo.

OM IN JE ACHTERHOOFD  
TE HOUDEN

H OOF DOPGAVE
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De Sociale Agenda is als 

strategisch kader 

richtinggevend voor deze 

hoofdopgave: het bereiken 

van de trendbreuk. Bij  die 

opgave wil len we alle 

Limburgers betrekken. Dat 

is ook noodzakeli jk.  Er zi jn 

tekorten en structurele 

veranderingen op de 

arbeidsmarkt. Het hebben 

van werk en meedoen in de 

maatschappij is van 

positieve waarde op de 

gezondheid en vitaliteit van  

de Limburgers. Daarom is 

het belangrijk om de 

sociale en de economische 

agenda aan elkaar te 

verbinden. In de huidige 

coalitieperiode worden de 

eerste stappen gezet zodat 

de achterstand van de 

Limburgers in 2025 

zichtbaar is ingelopen. 

Limburgers zijn dan vitaler 

en ze participeren meer in 

de samenleving en op de 

arbeidsmarkt. 

De Sociale Agenda kent twee 

programmalijnen: het Limburg 

Werkt Akkoord dat zich richt op 

het vergroten van de instroom 

van mensen die nu nog niet 

participeren op de arbeidsmarkt 

en het programma Sociale 

Innovatie en Participatie dat de 

positieve gezondheid bevordert. 

Het uitvoeren van de Sociale 

Agenda is een dynamisch proces 

dat tijd nodig heeft. Het vraagt 

om een goede samenwerking 

tussen de partners en de 

Provincie Limburg. Om 

vertrouwen in de veerkracht van 

al onze samenwerkingspartners. 

Werken aan de positieve gezondheid van de Limburgers – de kern van de Sociale 

Agenda – is een proces dat tijd nodig heeft. Resultaten zijn niet allemaal meteen 

zichtbaar. Daarom is een goede monitoring van belang. Naast de jaarlijkse 

voortgangsrapportage en een update van het uitvoeringsprogramma die in het 

najaar verschijnt, vindt er ook een tweejaarlijkse integrale effectmeting plaats. Deze 

tweejaarlijkse effectrapportages zijn ons kompas. De eerste 

effectrapportage verschijnt in april 2018. Daarnaast wordt de 

uitvoering van de Sociale Agenda Limburg 2025 jaarlijks 

meegenomen in de reguliere planning- en controlcyclus van 

jaarbegroting en jaarverantwoording.  

SCOPE

MONITORING VAN HET PROCES
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In Koers voor een vitaler Limburg - De Sociale Agenda van Limburg 2025 staat dat we tot 2025 

20.000 leerwerkplekken willen creëren. Teruggerekend naar deze coalitieperiode gaat het om 

8.000 leerwerkplekken. Dit aantal wordt gemonitord door op projectniveau via de 

subsidiebeschikkingen en de toepassing van SROI bij aanbestedingen het aantal te realiseren 

leerwerkplekken bij te houden. Met de tot nu toe ingezette acties gaan we ruim 7000 

leerwerkplekken realiseren. Hiermee liggen we op koers om de doelstellingen van deze coalitie te 

bereiken!

MONITORING VAN HET PROCES

De economie in Limburg groeit. Het aantal vacatures neemt toe, zowel in het MKB als bij de grote 

bedrijven. Voor een deel van deze banen is het echter lastig om de juiste mensen te krijgen. In 

sommige sectoren is er geen of nauwelijks voldoende geschoold personeel voorhanden. Op termijn 

remt dat de economische groei. Onze economische agenda is er dan ook bij gebaat dat mensen 

aan de slag komen. Dat iedereen meetelt en meedoet. En dat biedt dan weer volop kansen voor de 

Sociale Agenda en het Limburg Werkt Akkoord (LWA) in het bijzonder. Tegen deze achtergrond 

hebben we in 2016 samen met onder meer de arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en het 

bedrijfsleven diverse initiatieven ontwikkeld, opgestart en ondersteunt. We kunnen concluderen dat 

op alle acties goede voortuitgang is geboekt. We liggen op koers met de doelen en afspraken zoals 

die in het uitvoeringsprogramma voor de periode 2016 tot en met 2017 zijn beschreven.  De acties 

die we vanuit het Limburg Werkt Akkoord faciliteren en ondersteunen richten zich op het verhogen 

van de arbeidsparticipatie. We werken vanuit de overtuiging dat het hebben van werk een 

belangrijke factor is voor het welbevinden en daarmee gezondheid van mensen. Anderzijds is het 

verhogen van de arbeidsparticipatie noodzakelijk voor het realiseren van de economische ambities 

van Limburg.

INLEIDING
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De gemeenten en het UWV 

geven het 

arbeidsmarktbeleid 

regionaal vorm. Het ri jk 

heeft hiervoor 

arbeidsmarktregio’s 

ingesteld. Limburg telt 3 

arbeidsmarktregio’s met elk 

een trekkende gemeente: 

Noord-Limburg met Venlo, 

Midden-Limburg met 

Roermond en Zuid-Limburg 

met Heerlen. Zaken als 

werkgevers- en 

werknemersdienstverlening 

worden binnen deze regio’s 

geregeld. Vaak werken 

andere parti jen zoals de 

Sociale Werkvoorziening of 

het onderwijs mee om dit 

beleid vorm te geven. 

Het Limburg Werkt Akkoord richt 

zich onder andere op de 

ondersteuning van deze 

arbeidsmarktregio’s. Dit hebben 

we vertaald in een 

afsprakenkader met de drie 

regio’s. Het belangrijkste thema 

van het afsprakenkader is 

sectorale mobiliteit. Dat betekent 

dat we in gesprek gaan met 

sectoren met een groeiende 

vraag naar arbeid. Samen met 

deze sector bepalen we welke 

competenties er nodig zijn om 

werk te krijgen én te houden. 

Samen met de 

arbeidsmarktregio’s zorgen we 

ervoor dat werkzoekenden de 

mogelijkheid krijgen om deze 

competenties te ontwikkelen. Dit 

doen we door te investeren in 

scholing en begeleiding. 

ANDERS LEREN KIJKEN 

De groeiende vraag naar arbeid 

dwingt bedrijven om anders te 

kijken. Arbeid wordt schaarser en 

de competenties van de 

medewerkers zijn steeds meer 

leidend. Dit dwingt de werkgever 

om verder te kijken dan het 

direct bemiddelbare 

arbeidsaanbod. Ook zal er 

gekeken moeten worden naar 

mensen met een wat grotere 

afstand tot het werk. Dit heeft 

maatschappelijke én 

economische meerwaarde!  Door 

anders naar functies te kijken, kan 

er efficiënter omgegaan worden 

met personeel en wordt de wens 

om maatschappelijk verantwoord 

te ondernemen vertaald naar 

personeelsbeleid. Dit vraagt een 

behoorlijke omslag in de manier 

van werken van zowel overheid 

als bedrijfsleven. Deze omslag 

ondersteunen wij actief en met 

succes. 

Actie 1.1:  
trendbreuk met de limburgse 
arbeidsmarktregio’s 

Actie 1.2:  
aanpak sectorale mobiliteit

L I M B U R G  W E R K T   

A K K O O R D  10



 

VOORTGANG 

UITVOERINGSPROGRAMMA 

We liggen op koers met de 

doelen die we gesteld hebben in 

het uitvoeringsprogramma. Er is 

een nieuwe tranche van de 

45plus regeling van start 

gegaan die inmiddels volledig 

besteed is. Er zijn nieuwe 

middelen beschikbaar gesteld 

voor scholing van niet 

werkende werkzoekenden 

(mensen zonder werk die hier 

wel actief naar op zoek zijn). 

Hiermee investeren we direct in 

de scholing en bemiddeling van 

mensen die nu nog niet     

  participeren op de arbeidsmarkt. 

Op 23 juni 2016 is het 

afsprakenkader met de drie 

arbeidsmarktregio’s ondertekend.  

Dit is de aftrap geweest om aan 

de slag te gaan met het thema 

‘sectorale mobiliteit’. We zien op 

verschillende plekken hiervoor 

initiatieven ontstaan. Een initiatief 

dat we ondersteunen is het 

‘mobility and talent centre’ in 

Zuid-Limburg. Dit project is 

gericht op duurzame sectorale 

bemiddeling van mensen met een  

beperkt arbeidsvermogen. Bij dit 

initiatief zien we ook 

moeilijkheden ontstaan. Deze 

bestaan zowel aan de kant van 

het aanbod (de mensen) als de 

kant van de vraag (het werk). 

Aan de aanbodkant is het moeilijk 

om op regionaal niveau afspraken 

te maken over arrangementen 

voor werkzoekenden. Dit is 

namelijk gemeentelijk beleid. We 

zien nog niet bij elke gemeente 

de urgentie om op regionale 

schaal samen te werken. Ook aan 

de vraagkant, de werkgevers, is 

deze urgentie nog niet altijd 

aanwezig. Werkgevers merken 

wel langzaam dat arbeid schaars 

wordt, ze voelen nog niet de 

noodzaak om hier 

verantwoordelijkheid in te nemen.   

Wij willen als Provincie zorgen 

dat deze urgentie wel gevoeld 

wordt. Dit doen we bijvoorbeeld 

op bestuurlijk niveau in een 

overleg tussen de drie 

arbeidsmarktregio’s. Deze krijgen 

zo de mogelijkheid om met elkaar 

te delen wat er goed gaat en 

waar ze tegenaan lopen.

L I M B U R G  W E R K T   

A K K O O R D  

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

vernieuwing 45+ regeling

voortzetting scholingsvoucher

ondertekening afsprakenkader

mobility and talent centre van start

bestuurlijk overleg tussen de drie 
limburgse arbeidsmarktregio’s

verschillende sectorale initiatieven zijn in 
kaart gebracht

2 pilots sectorale mobiliteit zijn van start 
gegaan
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Nog niet iedereen profiteert van de aantrekkende arbeidsmarkt. Nog steeds is het aandeel 

werkzoekenden van 45 jaar en ouder erg groot. Ook is deze groep veel vaker langdurig werkloos. 

En dat terwijl ze beschikken over enorm waardevolle competenties.  

Met de ‘45plus regeling’  investeren we in het opleiden, ontwikkelen en bemiddelen van deze groep. 

Inmiddels heeft dit geleid tot trajecten voor 1300 niet werkende werkzoekende 45plussers. Dit moet 

leiden tot de 1100 werkhervattingen.  

Naast projecten die zich direct richten op scholing en bemiddeling geven we ook experimenten een 

kans. Een voorbeeld hiervan is de netwerkgroep “Toptalent 45plus”. Deze groep werkzoekende 

45plussers onderneemt zelf activiteiten om aan het werk te komen. Zo organiseren ze evenementen 

en benaderen ze zelf werkgevers. Ook is er nu een tweede editie van de ‘toptalentwaaier’ 

uitgebracht: een waaier met profielen van de deelnemers.  

Zo stimuleren we werkzoekenden om anders te kijken naar arbeidsbemiddeling: niet wachten tot er 

een vacature voorbij komt en hierop reageren maar actief netwerken en zelf zorgen dat je 

gevonden wordt. Als Provincie vinden we het belangrijk dat deze projecten een kans krijgen zodat 

anderen hierdoor geïnspireerd kunnen worden.

45PLUS: TOPTALENT

“TOPTALENT LIMBURG 45PLUS IS 

EEN GROEP MENSEN WAARBIJ IK ME 

THUIS VOEL. EEN GROEP MET VEEL 

ERVARING EN CREATIEVE IDEEEN. 

WE DELEN  

KENNIS VANUIT ONS VAKGEBIED EN 

GEVEN  

ELKAAR NIEUWE ENERGIE OM 

SAMEN OP EEN OPVALLENDE 

MANIER ONDER AANDACHT VAN 

(VAAK JONGE) RECRUITERS TE 

KOMEN” 

Ingrid Buchem, denktank toptalent 

limburg 45plus
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De Publiek Private Samenwerking BeYond biedt bedrijven uit de Limburgse medical devices-

branche vraaggestuurd onderwijs. Hierdoor blijven medewerkers over de juiste competenties 

voor hun werk beschikken en kunnen zij-instromers de benodigde vaardigheden en 

competenties ontwikkelen. Deze PPS hebben wij vanuit de Human Capital Agenda Logistiek 

financieel ondersteund en ook het ministerie van OCW heeft een financiële bijdrage gegeven. 

BeYond helpt de betrokken bedrijven Medtronic, Boston, Abbott en Docmorris bij het 

ontwikkelen van een interne professionaliserings-organisatie en stelt bedrijven in staat 

medewerkers te boeien en aan zich te binden. Hierdoor verbetert het imago van de sector, 

en wordt de logistiek een aantrekkelijke sector om in te werken. Ook voor jongeren. Vanuit 

BeYond is in nauw overleg met de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg een voorportaal en een 

arrangement voor zij-instroom ingericht. Tijdens dit arrangement krijgen potentiële 

werknemers werknemersvaardigheden en beroeps-specifieke vaardigheden (mbo-niveau 1) 

in een praktijkomgeving – het voorportaal - geleerd. Na 3 maanden gaan de kandidaten over 

naar Medtronic, Boston, Abbott of DocMorris. Ondersteund door de trainers van de Medtech-

bedrijven kunnen ze hier de niveau 1 opleiding afronden en later instromen in de succesvolle 

niveau 2 opleiding. Na de 3 maanden in het bedrijf dat als voorportaalbedrijf optreedt, krijgen 

de kandidaten een arbeidsovereenkomst voor 15 maanden bij een uitzendbureau. 

In maart 2017 zijn de eerste 5 mensen gestart en zijn er 20 kandidaten voor het arrangement 

geselecteerd. Voor de scholing die kandidaten gedurende het zij-instroom traject krijgen, 

worden de provinciale scholingsvouchers ingezet.

Een goed voorbeeld van sectorale mobiliteit is de toeleiding van werkzoekenden naar werk bij 

VDL Nedcar. Ruim 800 mensen hebben vanuit een uitkeringssituatie een arbeidscontract 

gekregen. Om dit voor elkaar te krijgen is er door alle deelnemers aan dit project geïnvesteerd 

in scholing. Samen met VDL Nedcar, onderwijsinstellingen, uitkeringsinstanties en de 

Provincie is er een scholingstraject opgezet dat leidt tot een mbo-certificering. Deze 

certificering moet leiden tot duurzame inzetbaarheid in deze sector. 

Ook op andere plekken in Limburg zien we een toenemend aantal moeilijk in te vullen 

vacatures. Dat biedt volop kansen voor mensen die nu nog niet participeren op de 

arbeidsmarkt. Daarom hebben het initiatief genomen om samen met de gemeenten, het UWV, 

het Ministerie van SZW en VDL Nedcar onderzoek te doen naar de succesfactoren en 

aandachtspunten van de aanpak bij Nedcar. Deze evaluatie zal uitgevoerd worden door TNO.  

Door de ervaringen die we hebben opgedaan te onderzoeken en te evalueren kunnen we ze 

toepassen bij arbeidsvraagstukken in andere sectoren of bedrijven. Deze manier van sectorale 

mobiliteit noemen we de Limburg Aanpak. We verwachten in de tweede helft van 2017 de 

eerste resultaten van deze aanpak.

DE LIMBURG AANPAK

BEYOND
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Ook binnen ons eigen 

provinciale beleid wil len we 

de economische en sociale 

structuurversterking 

optimaal verbinden. Dat 

doen we door met parti jen 

waarmee de Provincie 

langdurige relaties heeft 

door PPS constructies, 

deelnemingen of vaste 

subsidierelaties afspraken 

te maken over het creëren 

van stage-  en 

leerwerkplekken voor 

mensen met een kwetsbare 

positie op de arbeidsmarkt.   

Rond VDL Nedcar is in 2016 een 

succesvolle PPS ontwikkeld waar 

economische en sociale 

structuurversterking hand in hand 

gaan. In  2016 zijn in totaal 1251 

mensen vanuit de WW of bijstand 

ingestroomd in de praktijkschool 

van VDL Nedcar. Hiervan hebben 

848 mensen een contact 

gekregen. Deze cijfers overtreffen 

ruim de ambities van zowel de 

publieke partijen als die van VDL 

Nedcar. De Provincie heeft 

bijgedragen aan de 

projectorganisatie, het inrichten 

van een gemeentelijk voorportaal 

en de scholingskosten. Dergelijke 

succesvolle  PPS arrangementen 

willen we breder delen (zie 

Limburg aanpak actielijn 1). 

Ingegeven door het 

succes en de nieuwe 

uitbreidingsvraag bij 

VDL Nedcar zijn de 

publieke partijen 

momenteel bezig om 

de aanpak voort te 

zetten en te verbreden 

naar andere 

bedrijfsarrangementen/ 

bedrijven, onder andere bij 

Action, Medtronic en een aantal 

logistieke bedrijven. Daarnaast 

zijn met de directies van de 

Brightland Campussen diverse 

verkennende gesprekken 

gevoerd over de mogelijkheden 

om stage- en leerwerkplekken 

voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt te creëren en 

hebben drie campussen in dit 

kader het convenant Sociaal 

Verbond Limburg 2016-2019 

ondertekend (zie actie 2.3 SROI). 

Daarnaast is de Brightlands 

Smart Service Campus 

projectpartner in het 

grensoverschrijdend 

traineeship programma 

Train4SmartServices. In dit 

traineeprogramma werken 

bedrijven, 

onderwijsinstellingen en 

gemeenten nauw met elkaar 

samen om pas afgestudeerde 

jongeren enthousiast te maken 

voor een baan in de IT en 

smart services.  In een periode 

van drie jaar kunnen 75 

personen meedoen. Dit 

project is gefinancierd uit het 

Interreg Vlaanderen-

Nederland programma. 

Hierdoor is geen financiële 

provinciale bijdrage 

noodzakelijk.  

L I M B U R G  W E R K T   

A K K O O R D  

Actie 2.1:  
succesvolle PPS 
constructies faciliteren 
en uitrollen 
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Binnen andere provinciale 

beleidsregelingen zoals de 

monumentenregeling 

MONULISA en het 

Transitiefonds Limburgse 

Woning Markt wordt het 

creëren van stage- en 

leerwerkplekken als 

voorwaarde in 

beschikkingen opgenomen.   

Vanuit het Aanvalsplan Asbest & 

Energie wordt momenteel de 

haalbaarheid en realisatie van een 

asbestopleidingscentrum in 

Limburg onderzocht. Dit vanuit 

de noodzaak om het huidig 

asbestsaneringstempo te 

versnellen. Door het realiseren 

van een fysiek opleidingscentrum 

in Limburg kunnen mensen 

sneller en uitgebreider worden 

opleid en zijn ze daarmee 

inzetbaar als gecertificeerd 

asbestsaneerder. Hierbij wordt 

nauw samengewerkt met de  

Limburgse mbo-opleidingen en 

zoeken we optimaal de 

verbinding met de gemeenten en 

UVW om ook mogelijkheden te 

bieden voor werkzoekenden en 

mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.    

Mede ingegeven door het 

convenant Acquisitie in Limburg 

hebben we in 2016 diverse malen 

overleg gevoerd met de zeven 

grote Limburgse gemeenten over 

de wijze waarop we acquisitie en 

arbeidsmarkt beter met elkaar 

kunnen verbinden, zodat er 

sneller ingespeeld kan worden op 

vragen van bedrijven die zich hier 

willen vestigen of die uit willen 

breiden. Casussen en bevindingen 

die in dit overleg naar voren zijn 

gekomen nemen we mee in de 

Limburg aanpak (zie actie 1.1).  

L I M B U R G  W E R K T   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Actie 2.2:  
sociaal rendement binnen 

provinciaal mkb en 
acquisitiebeleid

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

PPS samenwerking VDL NedCar

Smart Service Campus: opzetten en 
aanbieden van omscholingstrajecten

uitvoering vernieuwde 
wervingsprocedure voor VDL NedCar

onderzoeken hoe SROI een plek krijgt 
binnen MKB en acquisitiebeleid

aanpassen MKB en acquisitiebeleid
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Actie 2.3: 
herijkte aanpak Social 
Return on Investment 
(SROI)

Om de arbeidsparticipatie 

te vergroten van mensen 

met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en om het 

behoud van vakmanschap 

te stimuleren voert de 

Provincie Limburg al enkele 

jaren een Social 

Returnbeleid. 

Opdrachtnemers van 

aanbestedingen en 

ontvangers van subsidie 

kri jgen verplichtingen 

opgelegd voor de inzet van 

mensen uit deze 

doelgroepen. Hierbij  

worden ze ondersteund 

door een vijftal regionale 

schakelfunctionarissen. 

Samen met alle relevante 

parti jen (UWV, onderwijs,  

gemeenten, 

brancheorganisaties) wordt 

steeds gezocht naar de 

meest effectieve inzet van 

het Social Return beleid. 

In het afgelopen half jaar is er 

ongeveer € 1.224.000,- ingevuld 

aan Social Return verplichtingen. 

Vanaf 2011 is nu bijna 8 miljoen 

ingezet. Concreet: 110 personen 

zijn in het afgelopen half jaar via 

de Social Return-verplichtingen 

ingezet op de verschillende 

projecten. Dit aantal ligt in 

werkelijkheid hoger 

omdat WSW’ers 

vooral zijn ingezet 

via het wegzetten 

van volledige 

opdrachten bij SW 

bedrijven, waardoor 

cijfers over de inzet 

van individuele 

WSW’ers vaak 

ontbreken. 

In het afgelopen jaar 

zijn veel meer 

mensen met een 

grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt 

ingezet. De inzet 

van mensen met 

WW, de doelgroep die meestal 

het makkelijkst naar de 

arbeidsmarkt is toe te leiden, is 

nu 35%. Die was bij de vorige 

rapportage nog circa 50% van de 

totale inzet. 

Naast het inzicht in de doelgroep 

is het is het belangrijk om te zien 

onder welke voorwaarden deze 

kandidaten werkzaam zijn 

(geweest). Het is positief dat in 

het afgelopen half jaar de grote 

meerderheid (61%) van de 

ingezette personen een reguliere, 

volwaardige arbeidsplaats 

vervuld. 

110
mensen ingezet 
in Social Return 
projecten

61%naar een 
reguliere baan

15%
naar een BOL  
of BBL 
praktijkplaats

24%
naar een 
werkervaring-
plaats

L I M B U R G  W E R K T   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VERPLICHTINGEN IN 

AANBESTEDINGEN EN 

SUBSIDIES 

De concrete resultaten die 

voortkomen uit de 

verplichtingen in aanbestedingen 

en subsidies zijn positief. Een 

belangrijk aandachtspunt is de 

verduurzaming van deze 

resultaten.  

Hiervoor volgen we twee sporen: 

Bevorderen van de regionale 

samenwerking - Op 16 

november 2016 is het convenant 

‘Social Return - duurzaam 

opleiden’ ondertekend door 

gemeenten in Midden-Limburg, 

Wonen Limburg, Bouwend 

Nederland, Bouwmensen 

Limburg en de Provincie. Kern 

hiervan is dat verschillende 

bouwopdrachten met een SROI-

verplichting worden gebundeld. 

Vooraf wordt er in opleiding 

geïnvesteerd om zo een 

duurzamere werkhervatting voor 

de kandidaat te realiseren. Op 

deze manier moeten 50-75 

kandidaten door Bouwmensen 

Limburg worden opgeleid. Om 

het convenant een extra impuls 

te geven is er door de Provincie 

ook een subsidie verleend van  

€ 50.000 voor de inzet van een 

Sociale Coach. 

Mogelijkheden toepassing Social 

Return vergroten - Op 13 april 

ondertekenden 13 structurele 

subsidierelaties van de Provincie 

het convenant Sociaal Verbond 

Limburg 2016-2019. Deze partijen 

gaan zich inspannen voor mensen 

uit de Social Return-doelgroep. 

Inmiddels hebben ook zes aan de 

Provincie verbonden partijen het 

convenant ondertekend en wordt 

bij nieuwe partijen de toepassing 

van Social Return aan de 

voorkant onderzocht.

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

ondertekenen convenant

uitbreiding convenant

duurzame SROi aanpak in minimaal 1 
arbeidsmarktregio

eerste voortgangsmonitor uitvoeren

themabijeenkomst convenantpartners
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Actie 2.4:  
bevorderen werkend leren voor 
(kwetsbare) jongeren 

Binnen actieli jn 2.4 is er 

speciale aandacht voor de 

doelgroep (kwetsbare) 

jongeren en jongeren met 

een kwetsbare positie op 

de arbeidsmarkt. Het gaat 

hier om een groep jongeren 

met een verhoogd risico om 

voorti jdig de school te 

verlaten en daardoor geen 

startkwalif icatie behalen 

en/of een duurzame plek 

op de arbeidsmarkt vinden.  

Buiten dat we deze 

jongeren een 

perspectiefvolle toekomst 

wil len bieden, hebben we 

de participatie van deze 

doelgroep heel hard nodig 

om de economische 

ambities te realiseren. De 

krapte op de arbeidsmarkt 

wordt in verschil lende 

sectoren al goed merkbaar. 

Vanaf 2016 zij we nauw 

betrokken geweest bij de 

voorbereidingen van twee 

regionale initiatieven die in de 

komende jaren gezamenlijk tot 

een sluitende aanpak voor de 

kwetsbare jongeren/doelgroepen 

in Limburg moeten gaan leiden.  

TALENT IN BEDRIJF 

Met het project Talent in Bedrijf 

wil de initiatiefnemer Gilde 

Opleidingen en de Noord- en 

Midden-Limburgse 

onderwijsinstellingen samen met 

de arbeidsmarktregio’s en het 

bedrijfsleven een aanpak 

ontwikkelen om het perspectief 

voor kwetsbare jongeren 

structureel te vergroten. De 

samenwerking dient ook een 

oplossing te zijn voor andere 

kwetsbare doelgroepen in de 

regio, zoals 

uitkeringsgerechtigden, 

inactieven en anderstaligen.  

Wij hebben medio 2016 dit 

project ondersteund met 

cofinanciering van € 0,7 miljoen. 

In september 2016 heeft het 

Ministerie van OCW (€ 1,4 

miljoen) de aanvraag ook 

gehonoreerd. De totale omvang 

van het project is € 4,1 miljoen. 

Het project is eind vorig jaar 

gestart en zal in de komende 4 

jaar ca. 1.400 deelnemers uit de 

kwetsbare doelgroepen moeten 

bedienen. 

VOORDEEL EN VERVOLG 

Via het project VOORdeel & 

VERVOLG van de initiatiefnemer 

Arcus College willen alle Zuid-

Limburgse onderwijsinstellingen 

(PrO, VsO, vmbo-basis en mbo), 

samen met de arbeidsmarktregio 

en het bedrijfsleven een aanpak 

ontwikkelen om het perspectief 

voor de kwetsbare jongeren, 

uitkeringsgerechtigden, zittende 

werknemers en anderstaligen. 

structureel te vergroten. De 

doorlopende leerlijn VOORdeel 

(basisgedeelte entreeopleiding) 

en VERVOLG (profieldeel 

entreeopleiding) is bedoeld om 

toekomstige werknemers voor 

wie een startkwalificatie 

waarschijnlijk niet haalbaar is, zo 

ver mogelijk in de richting van 

een startkwalificatie te brengen. 

4600
leerlingen worden bediend in 
de projecten binnen deze 
actielijn
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Maatwerk en persoonlijke 

begeleiding zijn hierbij de 

sleutelwoorden. 

In januari van dit jaar hebben we 

ingestemd met een provinciale 

bijdrage van € 1,2 miljoen. voor 

het project VOORdeel en 

VERVOLG. Momenteel ligt de 

aanvraag van Arcus ook voor bij 

het Ministerie van OCW (€ 2 

miljoen). De totale omvang van 

het project is € 7,9 miljoen. De 

start van het project is medio 

2017 voorzien. Gedurende de 

projectperiode van 4 jaar worden 

vanuit de verschillende 

doelgroepen circa 3.200 

deelnemers bediend. 

Door arbeidsmarkt- en 

toekomstgericht onderwijs op 

maat voor doelgroep én 

arbeidsmarkt wil VOORdeel en 

VERVOLG (V&V) de 

arbeidsparticipatie van de 

doelgroep verhogen en de 

doelgroep tot duurzaam 

arbeidspotentieel ontwikkelen 

voor de regio Zuid-Limburg. De 

pilot met 800 trajecten vormt 

de basis van het project. Een 

gerealiseerd en beproefd 

gezamenlijk toekomstbestendig 

onderwijsmodel voor de 

kwetsbare doelgroep in Zuid-

Limburg; een op de Zuid-

Limburgse arbeidsmarkt 

afgestemd gezamenlijk aanbod 

van cursorische trajecten 

waaraan branchecertificering 

verbonden is; gezamenlijke 

toeleiding en matching door 

middel van gezamenlijke 

diagnosemethoden en -

instrumenten en een 

toekomstbestendig uitvoerings- 

en begeleidingsmodel V&V voor 

kwetsbare doelgroepen; een 

doorontwikkeld en op maat in te 

zetten 

professionaliseringsmodel / 

programma voor alle 

uitvoerenden van V&V en een 

uitgevoerd onderzoek naar de 

werking van het V&V model in 

relatie tot arbeidsparticipatie en 

terugdringen VSV zullen de 

resultaten zijn van het project. 

Met deze twee RIF aanvragen 

hebben we invulling gegeven aan 

de Limburgse vertaling van de 

landelijke Werkakkoorden. Deze 

werkakkoorden zijn bedoeld om 

de samenwerking tussen 

onderwijs en bedrijfsleven te 

verbeteren. 

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

aansluiting onderwijs en limburg werkt 
akkoord verder uitwerken

regio’s werken plannen uit

cofinanciering RIF aanvragen

Limburgse invulling geven aan landelijke 
werkakkoorden 
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DOORKIJK  NAAR HET  
U ITVOERINGSPROGRAMMA 

2017 -2018

Ingegeven door het succes van de VDL NedCar aanpak in 2016 blijven we in 2017- 2019 publieke partijen 

stimuleren en zo nodig ondersteunen om de aanpak voort te zetten en te verbreden naar andere 

bedrijven (onder andere Action of Medtronic samen met een aantal andere logistieke bedrijven).  

Daarnaast houden we aandacht voor de mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt bij de Brightlands campussen en willen we de Limburg Aanpak inzetten bij 

acquisitietrajecten en bedrijfsuitbreidingen. De komende periode ligt de focus op het vergroten  van de 

duurzame effecten van SROI. Dit gebeurt door de voortgang van het convenant ‘Social Return - 

duurzaam opleiden’ nauw te volgen en de door meerdere regio’s en/of partijen, woningcorporaties 

bijvoorbeeld, aan te haken en eventueel naar andere sectoren uit te breiden. 

Tenslotte kijken we op het gebied van werkend leren samen met alle Limburgse mbo-instellingen of het 

mogelijk is om een aanpak  voor leerlingen op mbo 2 niveau te ontwikkelen. Deze aanpak, Limburgs 

Offensief, moet zich richten op het vergroten van het arbeidsmarktperspectief van de ruim 4.000 

Limburgse jongeren in de mbo 2 opleidingen. Want door de vergaande robotisering en digitalisering van 

werk krijgen jongeren, maar ook mensen die nu op dit niveau werkzaam, zijn een steeds kwetsbaardere 

positie op de arbeidsmarkt.

ACTIE 2.1: SUCCESVOLLE PPS CONSTRUCTIES FACILITEREN EN 
UITROLLEN / ACTIE 2.2 SOCIAAL RENDEMENT BINNEN PROVINCIAAL 

MKB EN ACQUISITIEBELEID

In 2017- 2019 blijven we de arbeidsmarktregio's ondersteunen. Om de arbeidsparticipatie duurzaam te 

verbeteren moet de begeleiding en toeleiding van mensen die nu nog aan de kant staan, verder gaan dan nu 

nog vaak het geval is. De acties en initiatieven die we afgelopen periode samen met partijen in de 

arbeidsmarktregio’s hebben ontwikkeld en ondersteund, zijn hiertoe een goede aanzet, maar er zijn nog meer 

vernieuwende aanpakken nodig om arbeidsparticipatie structureel te verhogen. De groeiende economie kan 

deze processen versnellen. Nu is het moment om stappen te zetten.  De focus ligt daarbij op vernieuwende 

projecten gericht op het bevorderen van (inter)sectorale mobiliteit en het uitrollen van de Limburg Aanpak. 

Daarnaast willen we kennisinstellingen (nog) meer koppelen aan de lopende praktijkvoorbeelden. Enerzijds 

om zo meer zicht te krijgen op welke aanpakken wel en welke niet werken, anderzijds om de 

arbeidsmarktregio’s te ondersteunen en vernieuwing te versnellen.

ACTIELIJN 1: AANJAGEN POSITIEVE TRENDBREUK 
SAMEN MET DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKTREGIO’S
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In het komende jaar zal de focus vooral blijven uitgaan naar het vergroten van de duurzame 

effecten van het instrument. Dit zal gebeuren door de voortgang van het convenant Social 

Return - duurzaam opleiden nauw te volgen en de mogelijkheden te onderzoeken om het 

convenant uit te breiden door meerdere regio’s en/of partijen, woningcorporaties 

bijvoorbeeld, aan te haken. Daarnaast wordt bekeken of de werkwijze ook binnen andere 

sectoren toegepast kan worden. 

In de komende periode zal enerzijds ingezet worden op het verbinden van beide initiatieven, 

er zit immers overlap in de inhoudelijke doelstellingen die nagestreefd worden. Anderzijds 

wordt samen met alle Limburgse mbo-instellingen gekeken of het mogelijk is om een 

soortgelijke aanpak voor leerlingen op mbo 2 niveau te ontwikkelen. Deze aanpak, Limburgs 

Offensief, moet zich richten op het vergroten van het arbeidsmarktperspectief van de ruim 

4.000 Limburgse jongeren in de mbo 2 opleidingen.

ACTIE 2.3: HERIJKTE AANPAK SOCIAL RETURN ON 
INVESTMENT (SROI)

ACTIE 2.4: BEVORDEREND WERKEND LEREN VOOR 
(KWETSBARE ) JONGEREN
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S O C I A L E  

I N N O V A T I E  

E N  

P A R T I C I P A T I E

Sociale participatie van mensen draagt op een positieve manier bij aan de gezondheid. Mensen 

functioneren beter, voelen zich veiliger en minder eenzaam als ze meedoen en ertoe doen. Wij 

willen bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen Limburgers en het 

vergroten van de zorg voor elkaar. Wij zien steeds meer dat burgers eigen verantwoordelijkheid 

nemen en zich organiseren. Ze proberen dan alledaagse problemen zelf op te lossen. Ze doen dit 

omdat ze zich realiseren dat eigen initiatieven beter aansluiten bij hun wensen en behoeften en 

beter passen bij de eigen leefomgeving. Wij willen daarin vooral faciliteren. En ruimte bieden om 

oplossingen die uit die initiatieven voortkomen uit te proberen. Ook willen we belemmeringen in 

regels wegnemen als dat het resultaat in de weg staat. Dit is een inspirerende zoektocht waarin we 

pionieren, uitproberen en experimenteren om uiteindelijk een beweging te krijgen waarin mensen 

een verbetering ervaren in de kwaliteit van leven. 

INLEIDING



 

LIMBURGSE PROEFTUINEN VOOR POSITIEVE 

GEZONDHEID

VEILIG OPGROEIEN EN OPVOEDEN

GEZONDE BASISSCHOOL VOOR DE TOEKOMST

HERIJKEN PROVINCIALE BASISSTRUCTUUR

WIJKGERICHTE AANPAK

PROVINCIAAL KENNISNETWERK

EXPERIMENTEERREGELING

7 ACTIES
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Actie 3.1: 
limburgse proeftuinen  
positieve gezondheid

Voor een gezonde regio 

zijn gezonde inwoners 

nodig. Gezonde mensen 

hebben meer grip op hun 

leven en kunnen 

maatschappeli jk meer 

bijdragen. Gezonde en 

actieve burgers kloppen 

minder aan bij  de overheid 

voor ondersteuning en 

voorzieningen. Gezondheid 

is een middel om 

zelfredzaamheid en 

participatie van mensen te 

vergroten. Dit raakt de 

domeinen zorg en welzijn, 

opvoeding, onderwijs en 

arbeidsparticipatie. 

Doordat Limburg op deze 

onderdelen een achterstand 

heeft op de rest van 

Nederland, wil len wij daarin 

verbeteringen aanbrengen. 

Dat doen we samen met 

veel andere parti jen. 

Het zoeken naar 

oplossingen, verbeteringen 

en kansen gebeurt vanuit 

het begrip Positieve 

Gezondheid. In dat begrip 

staat de mens centraal en 

niet zi jn ziekte of 

beperking. Bij  Positieve 

Gezondheid gaat het om de 

veerkracht en de 

mogeli jkheden die mensen 

hebben om te functioneren, 

ondanks beperkingen of 

aandoeningen van 

l ichamelijke, geesteli jke of 

sociale aard. Onze aanpak 

richt zich op het bijdragen 

aan een gezonde leefsti j l  in 

een gezonde leefomgeving. 

Daar hoort ook het 

vermogen om je aan te 

passeren het bevorderen 

van de eigen regie van 

mensen bij .  

PROEFTUINEN POSITIEVE 

GEZONDHEID 

We hebben in onze provincie een 

aantal proeftuinen waar met het 

concept van Positieve 

Gezondheid wordt 

geëxperimenteerd. Hierin zijn wij 

mede-ontwikkelaar en mede-

financier. We zorgen ervoor dat 

initiatieven een duurzaam 

product opleveren, waarmee in 

2025 het verschil kan worden 

gemaakt.  

De Zuid-Limburgse proeftuinen 

Blauwe Zorg in de regio 

Maastricht-Heuvelland, MijnZorg 

in Parkstad en Anders Beter in 

Westelijke Mijnstreek, richten zich 

op het zorgdomein en minder op 

welzijn en preventie. Het is de 

ambitie de proeftuinen in deze 

richting te verbreden. Binnen de 

proeftuinen wordt gekeken hoe 

specialistische zorg van 

bijvoorbeeld ziekenhuizen naar 

de eerstelijnszorg in de wijk kan 

worden gebracht en hoe deze 

verandering door mensen wordt 

ervaren. Ook wordt 

geëxperimenteerd met de 

integratie van zorg en 

zelfmanagement. Bij dit laatste 

gaat het om de mogelijkheden 

van mensen die ziek zijn of een 

beperking hebben, om met 

behulp van de principes van 

Positieve Gezondheid toch mee 

te doen.  

In 2016 zijn de eerste 

onderzoeksresultaten van de drie 

proeftuinen verschenen:

85%
minder 
doorverwijzingen 
naar tweedelijns zorg

hogere klanttevredenheid 
door deskundigheid en 
minder reistijd

5
dagen minder 
wachttijd voor 
specialistische zorg
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Samen met andere partijen 

hebben wij besloten om de 

beschikbaarheid van 

specialistische zorg in de wijk 

voort te zetten en verder uit te 

breiden. We ondersteunen de 

proeftuinen tot en met 2018 met 

onderzoek. Hierbij ligt het accent 

op de vraag hoe mensen deze 

ontwikkeling ervaren op de 

kwaliteit van hun gezondheid en 

wat dit betekent voor de kosten 

van de zorg.  

In het Netwerk Positieve 

Gezondheid noordelijk Noord-

Limburg werken huisartsen met 

een model waarbij het accent van 

ziekte naar gezondheid wordt 

verlegd. Voor een consult is meer 

tijd beschikbaar en er wordt 

gevraagd hoe men zich voelt en 

niet wat men mankeert. Het 

medicijn heeft bijvoorbeeld 

plaatsgemaakt voor een 

spreekuur in de buitenlucht. 

Patiënten gaan met een gids en 

een zorgprofessional de natuur in. 

Mensen die hieraan deelnemen 

ervaren zo’n spreekuur als een 

verbetering van de kwaliteit van 

hun leven, zo blijkt. Het 

experiment wordt uitgebreid. De 

vraag welke consequenties 

initiatieven als deze hebben op 

de bekostiging en de verandering 

van gedrag van mensen en 

professionals, wordt in de 

proeftuin meegenomen. 

In Midden-Limburg is gestart met 

een initiatief waarin mensen met 

een verstandelijke beperking of 

een psychische stoornis vanuit 

het begrip Positieve Gezondheid 

worden benaderd. In deze 

proeftuin wordt niet alleen naar 

de mogelijkheden van mensen 

gekeken, maar ook naar de 

zorgprofessionals.  Belangrijkste 

ambitie is de achterstand van 

mensen met een psychiatrische 

beperking ten opzichte van de 

algemene bevolking in te lopen 

door met een 

paradigmaverandering bij de 

professionals te werken aan 

minder zorgbehoeften en meer 

herstel.  

In vier Maastrichtse buurten is de 

wijkproeftuin Blauwe Zorg in de 

Wijk gestart. De proeftuin zet met 

het begrip Positieve Gezondheid 

in op een beweging om de 

levenskwaliteit en gezondheid 

van bewoners te verbeteren. 

Praktijkondersteuners van 

huisartsen worden opgeleid in het 

toepassen van Positieve 

Gezondheid. Professionals in 

sociale wijkteams krijgen scholing 

om integraal te leren kijken naar 

vragen van mensen. En de 

mensen zelf worden actief 

benaderd om in hun omgeving 

zoveel mogelijk eigen regie te 

pakken.

“HUISARTSEN NOEMEN MENSEN ALTIJD PATIËNT, OOK ALS 

ZE GEZOND ZIJN. DAT IS EEN TEKEN AAN DE WAND” 

Huisarts Hans-Peter Jung
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PLAN VAN AANPAK POSITIEVE 

GEZONDHEID 2017-2019 

Vanaf mei 2017 is het 

Actiecentrum Positieve 

Gezondheid Limburg 

operationeel. Wij hebben dat in 

het leven geroepen omdat het 

enthousiasme over de toepassing 

van Positieve Gezondheid in 2016 

en 2017 een hoge vlucht heeft 

genomen en wij met veel 

ondersteunende vragen worden 

geconfronteerd. Het 

Actiecentrum coördineert 

initiatieven die met Positieve 

Gezondheid te maken hebben, 

verspreidt kennis die in de 

proeftuinen met Positieve 

Gezondheid wordt opgedaan, 

ondersteunt gemeenten, 

georganiseerde burgers, het 

onderwijs en zorgondernemers 

bij het implementeren van het 

gedachtengoed van Positieve 

Gezondheid en zorgt voor 

lezingen en publicaties. De beide 

Limburgse GGD-en, het Huis voor 

de Zorg en Zuyd Hogeschool zijn 

actief in het Actiecentrum.  

Het Actiecentrum Positieve 

Gezondheid Limburg moet 

ervoor zorgen dat het plan van 

aanpak 2017-2019; ‘Limburg de 1e 

Positief Gezonde Provincie’ wordt 

uitgevoerd. Dit plan van aanpak is 

opgesteld met het nstitute for 

Positive Health. Wij hebben het in 

mei 2017 vastgesteld. 

De samenwerking die wij met 

anderen in het  

najaar 2016 met het Institute for 

Positive Health zijn aangegaan 

heeft, vooruitlopend op het plan 

van aanpak 2017-2019, tot de 

volgende resultaten geleid: 

− het begrip Positieve 

Gezondheid is door de Limburgse 

gemeenten omarmd als kapstok  

voor de ontwikkeling van hun 

gezondheidsbeleid in de meest 

brede betekenis. Zo hebben de 

gemeenten hun GGD-en 

opdracht gegeven het regionale 

gezondheidsbeleid vanuit 

Positieve Gezondheid vorm en 

inhoud te geven. Dat is inmiddels 

gebeurd; 

− onderwijsinstellingen die 

toekomstige zorgprofessionals 

opleiden, herschrijven hun 

curricula naar de uitgangspunten 

van Positieve Gezondheid. In dit 

kader hebben wij het bij Fontys 

mogelijk gemaakt dat zij met een 

nieuwe zorgbrede bachelor 

opleiding kunnen starten; 

− het transformatieproces bij het 

Huis voor de Zorg kent Positieve 

Gezondheid als uitgangspunt. 

Hierdoor ontwikkelt het Huis voor 

de Zorg zich in de richting van 

een Huis voor Burgerkracht.  

“IN DE GEZONDHEIDSZORG MOET ER MEER BELANGSTELLING 

KOMEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN DE VEERKRACHT VOOR 

HOE MENSEN HUN LEVEN KUNNEN OPPAKKEN,  

OOK AL ZIJN ZE ZIEK.” 

Machteld Huber, grondlegger van het begrip positieve gezondheid
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S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

de Provincie lobbyt bij het rijk voor de status als 
proeftuin

de status Limburgse proeftuin is door het Rijk 
erkend

PROEFTUIN VERWARDE 

PERSONEN 

Op verzoek van de gemeenten 

zijn wij partner in de proeftuin 

voor mensen met verward 

gedrag. Eind 2016 is de provincie 

Limburg landelijk aangewezen als 

verdiepingsregio voor mensen 

met verward gedrag. Binnen zo’n 

regio worden nieuwe initiatieven 

ontwikkeld om deze mensen te 

ondersteunen.  Nieuwe 

initiatieven zijn nodig omdat 

professionals en de samenleving 

met verwarde mensen te maken 

krijgen. Eerder woonden deze 

mensen in een instelling. Inzet 

van de proeftuin is dat alle 

gemeenten eind 2018 beschikken 

over een goed werkende, 

sluitende aanpak. Wij zijn als 

ontwikkelaar en financier 

betrokken bij initiatieven in de 

subregio’s Parkstad, Westelijke 

Mijnstreek en Maastricht-

Heuvelland. Daar zijn nieuwe 

vormen van opvang en 

crisisdienst ontwikkeld, waarin 

professionals worden geschoold. 

Nieuw in de proeftuin is aandacht 

voor passend en toegerust 

vervoer voor  mensen met 

verward gedrag. Op 22 juni 2017 

vindt een provinciale conferentie 

over mensen met verward 

gedrag plaats. De conferentie laat 

zien hoe Limburgse gemeenten 

en instellingen bezig zijn met het 

maken van de juiste vertaalslag.   
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S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  

Actie 3.2: 
veilig opvoeden en 
opgroeien

Vanuit het perspectief 

langer gezond bli jven en 

participeren op latere 

leefti jd, vinden wij het 

belangrijk om prioriteit te 

geven aan en te investeren 

in de jongste generaties. 

Dat kunnen kinderen maar 

ook (jonge) ouders zijn. 

Kinderen zijn onze 

toekomstige ouders. Een 

14-jarige jongere van nu 

kan in 2025 ouder van een 

kind zijn.  

De ontwikkeling van kinderen 

wordt voor een groot deel 

bepaald door ouders die 

maatschappelijke kansen en 

beperkingen ‘overdragen’. Een 

generatieoverdracht met 

beperkingen is een van de 

oorzaken voor de al langer 

bestaande 

gezondheidsverschillen in onze 

provincie. Die verschillen willen 

wij overbruggen door de 

ontwikkeling van vernieuwende 

concepten op het terrein van 

opvoedondersteuning, 

emotionele stabiliteit, gezonde 

leefstijl of sociale binding. 

Dergelijke concepten moeten op 

basis van onderzoek duurzaam 

blijken te zijn.  

Bij alle acties zijn wij betrokken 

als mede-ontwikkelaar en 

medefinancier. Die rol vullen wij in 

door vooral naar het perspectief 

van onze jongste burgers en hun 

ouders te kijken. Wij proberen er 

maximaal voor te zorgen dat 

initiatieven duurzaam zijn, kunnen 

worden overdragen en van 

betekenis zijn voor het 

doorbreken van problematiek die 

generaties aan elkaar overdragen. 

Met gemeenten, 

onderwijsinstellingen en 

bewonersinitiatieven ontwikkelen 

wij in een aantal wijken sociale 

innovaties. Die innovaties moeten 

beproefde concepten over 

gezond opgroeien en opvoeden 

opleveren die ook op andere 

plekken duurzaam iets kunnen 

betekenen voor kinderen en 

jongeren. Op basis van 

gesprekken met gemeenten en 

GGD-en zijn wij afgestapt van het 

oorspronkelijke idee deze 

innovaties in tien wijken met de 

laagste sociaal-economische 

status te gaan uitvoeren. Keuzes 

daarvoor bleken arbitrair. Wij 

nemen bij het kiezen om 

initiatieven te ondersteunen nu 

eerder begrippen als duurzaam, 

overdraagbaar en kansrijk vanuit 

het perspectief van gezond 

opgroeien als uitgangspunt. 

Hieronder geven wij vier 

voorbeelden van sociale 

innovaties waarbij wij als 

medeontwikkelaar, medefinancier 

en kennisdeler zijn betrokken. De 

acties die onder 3.5 van deze 

voortgangsrapportage worden 

beschreven, zijn nauw met deze 

acties verbonden. 

EEN KADER, EEN BUDGET 

Met de gemeente Roermond is 

een initiatief uitgewerkt om in een 

experiment maximaal 25 

kwetsbare gezinnen die uit meer 

gemeentelijke domeinen 

maatschappelijk ondersteuning 

krijgen, vanuit een kader en een 

ongedeeld budget te benaderen. 

Het initiatief heeft de naam 

‘Doorbreek de cirkel in regie’ 

meegekregen. Dit moet tot een 

duurzaam en niet statisch model 

leiden. Soortgelijke initiatieven 

worden ook in de gemeenten 

Maastricht en Sittard-Geleen 

ontwikkeld. 
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S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  

TALENTENDONCK 

Met de gemeente Leudal, 

Widdonck (instelling voor 

jeugdhulp en speciaal 

onderwijs), 

onderwijsinstellingen en de 

Gemeenschapsraad van de 

kern Heibloem, geven wij 

uitvoering aan het initiatief 

Talentendonck. 

Uitgeprobeerd wordt 

bijvoorbeeld hoe jongeren 

van Widdonck kunnen 

deelnemen aan het 

verenigingsleven in Heibloem, 

hoe oude(re) mensen in 

Heibloem kunnen worden 

ondersteund door jongeren die 

speciaal onderwijs volgen en hoe 

in leegstaande panden een bed- 

en breakfastvoorziening kan 

worden gerealiseerd in 

combinatie met leerwerktrajecten 

voor (kwetsbare) jongeren. 

Talentendonck moet een 

duurzame omgeving voor 

kwetsbare jongeren én vitaliteit in 

de vergrijzende dorpskern 

opleveren. 

KANSRIJK 045 

Met onder andere de gemeente 

Heerlen en onderwijsorganisatie 

Innovo willen wij op zes 

basisscholen van betekenis zijn 

voor kinderen. Leerlingen op 

deze basisscholen maken meer 

gebruik van jeugdhulp dan 

gemiddeld. Hun ouders leven 

bovengemiddeld op 

bijstandsniveau en kinderen die 

deze basisscholen bezoeken 

hebben ‘ondergemiddeld’ van 

voorschoolse voorzieningen 

gebruik gemaakt. Het initiatief 

heet Kansrijk 045. Het is een 

zoektocht naar de juiste 

duurzame interventies. 

GEMEENSCHAPSZORG NOORD-

LIMBURG 

Met zes Noord-Limburgse 

gemeenten hebben wij een 

initiatief ontwikkeld dat de sociale 

integratie van nieuwkomers – en 

vooral ook de jongste generaties 

- moet bevorderen. Het is op 1 

april 2017 gestart.  

Het initiatief is een katalysator 

voor taalontwikkeling, 

eigenwaarde, motivatie, 

inburgeren en kansen op werk. Er 

wordt gewerkt met zestig nieuwe 

en duurzame initiatieven die 

sterkere gemeenschappen 

moeten opleveren voor 

autochtone bewoners en 

nieuwkomers. Met een 

zogenoemde Raad van Inwoners 

en Nieuwkomers is de 

bewonersinbreng gegarandeerd.  

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

er is een overzicht van het SES niveau 
voor alle limburgse wijken

gemeenten worden actief benaderd voor 
de definitieve selectie van wijken

een kader voor een veilig opgroei- en 
opvoedklimaat voor kinderen is gemaakt

het kader voor een veilig opgroei- en 
opvoedklimaat voor kinderen is 

vastgesteld

er is een selectie gemaakt van 10 lage 
SES wijken waarbinnen een experiment 

start

plannen worden ingediend
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“MET AANDACHT EN TIJD VOOR HUN BABY GEVEN ZE 

HEM OF HAAR ZELFVERTROUWEN EN GOEDE 

ONTWIKKELINGSKANSEN. DE EERSTE JAREN ZIJN HEEL BEPALEND 

VOOR ONZE LATERE PERSOONLIJKHEID, ONS GEDRAG EN ONS ZIJN." 

kinderpsycholoog Paulien Kuipers

Het is belangrijk dat ouders een goede band hebben met hun jonge kinderen. Goed gehechte 

kinderen hebben daar levenslang profijt van. Investeren in hechting is duurzaam en heeft positieve 

effecten op overerving van problematiek. De Limburgse en landelijk gerespecteerde 

expertiseorganisatie  Kinderleven speelt hierin een cruciale rol. 

Wij hebben het mede mogelijk gemaakt dat alle jeugdverpleegkundigen van de beide Limburgse 

GGD-en in het onderwerp hechting zijn geschoold. Beide GGD-en hebben professionals  

aangewezen die de kennis over hechting duurzaam borgen. Datzelfde geldt voor relevante 

professionals van de afdelingen verloskunde van de Limburgse ziekenhuizen. Tijdens een 

symposium op 10 mei 2017 is een poster- en foldercampagne gelanceerd waarmee ouders op het 

belang van een goede hechting met hun kind worden gewezen. De posters en folders worden 

breed verspreid in bijvoorbeeld huisartsenpraktijken en bij sociale wijkteams. 

EEN FIJNE BAND MET JE KIND
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Overgewicht leidt tot gezondheidsklachten en ziekten en bij kinderen tot psychische problemen. Om 

te voorkomen dat jongeren als toekomstige ouders een ongezonde levensstijl op hun kinderen 

overbrengen, investeren wij in goede voeding en het voorkomen van overgewicht. Wij zien bij dit 

onderwerp provinciebreed maximale betrokkenheid. Dit blijkt onder andere uit het feit dat inmiddels 

118 Limburgse scholen het landelijke vignet Gezonde School hebben gekregen. Dit zijn vooral 

basisscholen. 

Op 1 januari 2017 hebben wij het Aanvalsplan Limburg op Gezond Gewicht afgesloten. Gesteund 

door het Aanvalsplan hebben 23 Limburgse gemeenten de JOGG-status gekregen. Dat betekent dat 

zij zich actief inzetten om jongeren op gezond gewicht te houden. We hebben besloten een 

overeenkomst aan te gaan met JOGG-Nederland. Hierin spreken wij af dat wij onze gezamenlijke 

inspanningen om Limburgse jongeren op gezond gewicht te houden, voortzetten. Met Waterleiding 

Maatschappij Limburg hebben wij een convenant afgesloten dat het duurzaam gebruik van 

drinkwater moet bevorderen. Water drinken bevordert de gezondheid en vitaliteit. Met het uitvoeren 

van het convenant bereiken we ieder jaar tenminste 5.000 kinderen en jongeren. Wij stellen ieder jaar 

tien watertappunten beschikbaar op plekken met een sociaal-maatschappelijk karakter die passen 

binnen de provinciale ambities. 

GOEDE VOEDING EN GEWICHT

Door de pilot Weerbaarheid tegen Radicalisering uit te voeren, heeft een aantal 

provinciaal gefinancierde maatschappelijke organisaties ouders 

en professionals erop gewezen hoe om te gaan met 

radicaliserende jongeren. En hoe radicalisering bij 

hen te herkennen. In de pilotperiode zijn 1.300 

jongeren en ouders bereikt in 25 bijeenkomsten. In 2017 worden 

nog 41 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. 

De voorzitters van de Joodse Raad Limburg, de Limburgse Islamitische Raad en de 

provinciaal gefinancierde maatschappelijke organisatie Kerk en Samenleving ontwikkelen 

een gezamenlijk voorstel hoe de drie levensbeschouwelijke richtingen aan een 

toleranter Limburg kunnen bijdragen. Voorstellen worden voor het zomerreces 

verwacht.  

Onder de titel Tolerant Minds start de provinciaal gefinancierde maatschappelijke 

organisatie Jongeren Netwerk Limburg een initiatief om met door jongeren ontwikkelde, 

eigentijdse acties intolerantie en polarisatie terug te dringen. Hiermee wil men in een 

Limburgse gemeente een beweging op gang brengen die in 2020 tot een zichtbare 

gedragsverandering onderen jongeren moet leiden. De door jongeren aangedragen actie s woorden 

voor juli 2017 uitgewerkt. Daarna wordt met de uitvoering gestart

SOCIALE BINDING EN TOLERANTIE
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De ontwikkeling van jongeren die met kindermishandeling, huiselijk geweld of een vechtscheiding 

geconfronteerd worden, komt onder druk te staan. Het vertrouwen van het kind in anderen wordt 

ondermijnd. Als het kind de buitenwereld als vijandig ervaart, dan verstoort dat zijn omgang met 

kinderen en volwassenen om hem heen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop deze 

kinderen als zij later ouder zijn, hun kinderen opvoeden. 

Wij hebben de 17 Limburgse ambassadeurs van de beweging ‘Limburg tegen Kindermishandeling’ 

gevraagd de gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld voor kinderen zichtbaar te maken 

door er vanuit hun positie en gezag permanent aandacht voor te vragen.  

Op scholen voor primair onderwijs is de proef ‘Handle with Care’ gestart. In deze proef worden 

scholen met kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt de dag na de gebeurtenis 

geïnformeerd. Het kind wordt dan op school een veilige plek aangeboden. 

Wij ondersteunen de Veilig Thuis-organisaties in onze provincie bij het scholen van honderden 

professionals in sociale wijkteams in hun kennis over kindermishandeling en huiselijk geweld. Na 

afloop van elke scholing beschikt ieder wijkteam over een professional die de verkregen kennis 

duurzaam in het wijkteam borgt.  

Op 12 oktober 2017 vindt de jaarlijkse conferentie over kindermishandeling plaats. De conferenties 

staan in het teken van de effecten die huiselijk geweld en kindermishandeling hebben op jongeren 

die straks ook ouder van een kind zijn.

LIMBURG TEGEN KINDERMISHANDELING
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Wij ondersteunen het project “Zin in Leven!”. Met het initiatief wordt een duurzame aanpak 

ontwikkeld voor het voortijdig herkennen van depressiviteit en suïcideneigingen bij jongeren. 

Professionals in jeugdwerk en onderwijs worden bijvoorbeeld gevoelig gemaakt voor vragen 

over zin- en betekenisgeving. Voor hun werkpraktijk krijgen ze handvatten aangereikt om 

aandacht aan zingeving te kunnen geven. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt het 

project op één school voor voortgezet onderwijs uitgeprobeerd. 

ZIN IN LEVEN!

Wij hebben het initiatief van een aantal jonge zorgondernemers ondersteund die een game 

hebben ontwikkeld. De game bevordert op een laagdrempelige en speelse manier de seksuele 

gezondheid van Limburgse jongeren. Jongeren die seksueel gezond zijn hebben daar hun 

leven lang profijt van. En hun kinderen later ook. Het initiatief wordt op 12 scholen in 3 

Limburgse gemeenten uitgeprobeerd. De introductie van de game wordt met een theaterstuk 

ondersteund. 

GAME SOwhAt

“HET AANTAL NEDERLANDERS DAT ZICHZELF EENZAAM 

NOEMT IS IN DRIE JAAR TIJD VERDUBBELD. BIJ JONGEREN 

TUSSEN DE 16 EN 24 JAAR LOOPT DIT OP TOT 25% 

- initiatiefnemers van ‘Zin in Leven!’
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De Gezonde Basisschool 

van de Toekomst is als 

Kennis-As project in 

uitvoering. Een 

gedetail leerde 

voortgangsrapportage 

vindt via het spoor van de 

Kennis-As plaats. 

Als onderdeel van de 

Sociale Agenda is 

opgenomen dat we 

tussenresultaten die uit de 

onderzoeken voortkomen, 

samen met de partners 

delen en breed beschikbaar 

stellen. Waar 

deelresultaten elders 

kunnen worden toegepast, 

wil len we dat bevorderen. 

In de doorkijk op de 

uitvoering van de Sociale 

Agenda is aangegeven dat 

2016 het eerste 

uitvoeringsjaar van het 

concept van de Gezonde 

Basisschool van de 

Toekomst is en dat we 

vanaf 2017 de eerste 

tussenresultaten laten zien.  

De benodigde formatie is 

ingevuld, de projectorganisatie is 

ingericht en de organisatorische 

en wetenschappelijke plannen 

worden uitgevoerd. De resultaten 

van de wetenschappelijke 

nulmeting zijn gerapporteerd en 

via een filmpje breder bekend 

gemaakt. In de periode 

september - november 2016 heeft 

de eerste follow-up meting 

plaatsgevonden.  

Op een negental symposia en 

conferenties is in 2016 een 

presentatie of bijdrage verzorgd. 

In mei 2016 heeft staatssecretaris 

Dekker een werkbezoek aan de 

Gezonde Basisschool van de 

Toekomst gebracht. Via diverse 

media, L1, de Limburger en radio 

is aandacht besteed aan de 

Gezonde Basisschool van de 

Toekomst. 

In november is er door het 

landelijk initiatief Alles is 

Gezondheid een belevingsbezoek 

aan de scholen gebracht. 

VERDUURZAMING EN UITROL 

Om te garanderen dat de 

Gezonde Basisschool van de 

Toekomst ook na de 

projectperiode bestaansrecht 

heeft én verder kan uitgroeien 

zijn er een reeks acties uitgezet. 

Ten aanzien van het 

verduurzamen van het concept is 

de afgelopen periode ingezet op 

kostenreductie.  

De acties hiervoor zijn uitgezet 

op het vlak van ingrediëntkeuze 

en inzet (extern) personeel. Een 

andere kansrijke ontwikkeling is 

de uitrol van (delen) van de 

Gezonde Basisschool van de 

Toekomst binnen andere 

onderwijsorganisaties. Deze 

kunnen gebruik maken van 

opgedane kennis en hun eigen 

oplossingen weer aanbieden. Ook 

dit zal helpen bij de 

verduurzaming van het project. 

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  

Actie 3.3: 
een gezonde basisschool 
van de toekomst
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SCHOOLTUINEN IN DE 

STEIGERS 

Conform het uitdrukkelijk verzoek 

van Provinciale Staten zijn de 

interventiescholen van het 

project van de Gezonde 

Basisschool van de Toekomst 

gestart met het uitwerken van 

concepten voor schooltuinen. 

Uitgangspunt bij deze 

ontwikkeling is dat kinderen de 

weg van ‘de grond naar de mond’ 

herontdekken. De herkomst van 

ons voedsel is voor veel kinderen 

(en helaas inmiddels ook 

volwassenen) van het netvlies 

geraakt. De vindplaats voor 

voeding is de supermarkt en het 

proces dat voorafgaat aan het 

kopen van een product blijft 

buiten beschouwing. Door op 

school actief te gaan werken met 

schooltuinen worden kinderen 

weer in contact gebracht met de 

manier waarop groenten en fruit 

groeien. Zelf werken in de tuin 

schept een nieuwe verbinding 

tussen het oorspronkelijke 

product en de producten die 

(veelal bewerkt) in de supermarkt 

gekocht worden.  

Twee van de vier 

interventiescholen hebben 

inmiddels de eerste stappen 

gezet in de uitwerking van deze 

concepten. Basisschool de 

Schatgraver heeft haar 

schooltuinen ingericht in een 

volkstuinencomplex in de 

onmiddellijke omgeving van de 

school. Basisschool Langeberg is 

druk doende de schooltuinen in 

de vorm van bakken in te richten 

in een vrije hoek van de 

speelplaats. 

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  

“LIMBURG KAN BINNENKORT VOOROP LOPEN IN DE 

AANPAK VAN ONGEZOND GEDRAG EN OVERGEWICHT”  

Floor Verkerke (journaliste Follow the Money)
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Het in stand houden en 

ondersteunen van 

provinciale 

maatschappeli jke 

organisaties maakt Limburg 

uniek in Nederland. Zij  zi jn 

voor ons een belangrijke 

strategische partner in de 

sociale infrastructuur van 

Limburg. De 

maatschappeli jke 

organisaties bevorderen de 

sociale cohesie in onze 

provincie en kenmerken 

zich door vri jwil l ige inzet. 

Ze dragen bij  aan de 

verbetering van een gezond 

leefklimaat. 

Maatschappeli jke 

organisaties doen dit door 

het organiseren van 

mogeli jkheden tot 

ontmoeting, sociale 

participatie en 

vri jeti jdsbesteding voor 

veel doelgroepen, zoals 

kinderen en jongeren, 

kwetsbare mensen, 

vri jwil l igers, ouderen, 

vluchtelingen en 

Nederlanders van 

allochtone afkomst. Voor 

ons zijn de organisaties van 

maatschappeli jk belang; wij 

beschouwen hen als partner 

bij  de voorbereiding en 

uitvoering van ons beleid. 

PROVINCIAAL GEFINANCIERDE 

MAATSCHAPPELIJKE 

ORGANISATIES 

Wij hebben het nieuwe Kader 

Maatschappelijke Organisaties 

2017-2020 op 8 juli 2016 

vastgesteld. Hierin wordt van 29 

organisaties de erkenning 

voortgezet. In het nieuwe Kader 

zijn de maatschappelijke 

organisaties in de juiste positie 

gebracht om bij te dragen aan de 

uitgangspunten van de Sociale 

Agenda Limburg. Dit gebeurt 

door: 

− een nog krachtiger 

partnerschap met ons te 

realiseren;  

− te investeren in het 

versterken van sociale 

verbanden waardoor mensen 

zoveel mogelijk een rol 

kunnen spelen in de 

samenleving; 

− het bevorderen van de 

onderlinge samenwerking 

tussen organisaties in 

uitvoerend en technisch 

opzicht en door 

kennisuitwisseling. 

Wij zien enthousiasme bij de 

maatschappelijke organisaties 

ons in de ambities van de Sociale 

Agenda Limburg te 

ondersteunen. Dit blijkt onder 

andere uit aanvullende 

initiatieven die maatschappelijke 

organisaties ontwikkelen en die 

zijn gericht op sociale 

structuurversterking met een 

duurzaam effect op gezondheid 

en (arbeids)participatie. Enkele 

voorbeelden zijn: 

− de organisaties COS 

Limburg, COC Limburg, KBO 

en FAM! ontwikkelen een 

initiatief dat zich richt op de 

arbeidsdeelname van drie 

kwetsbare groepen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt 

(kansloze jongeren, oudere 

werkzoekenden en 

statushouders). Het initiatief 

moet in 3 koploper-

gemeenten worden 

uitgevoerd; 

− organisatie De Pijler heeft 

een initiatief uitgewerkt om 

mensen met lage inkomens 

een stem te geven. Met het 

initiatief wordt een nieuwe 

vorm en inspraak en 

medezeggenschap 

ontwikkeld. Zo wordt een 

beter beeld verkregen van de 

werkelijkheid. 

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  

Actie 3.4: 
herijken provinciale 
basisstructuur
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Alleen al uit de naam van een 

aantal bijeenkomsten die 

maatschappelijke organisaties 

organiseren, blijkt betrokkenheid 

bij de ambities van de Sociale 

Agenda Limburg: 

− de organisatie JongNL 

Limburg startte in april 2017 

het project ‘SamenSpelen is 

Leuker’, lokale middagen en 

avonden waar kinderen met 

en zonder beperking met 

elkaar spelen; 

− de organisatie Provinciaal 

Platform Minderheden 

organiseerde op 8 april 2017 

de bijeenkomst ‘Opvoeding 

en Cultuur’;   

− op 1 juni 2017 vond de sociale 

studiedag ‘De Kracht van 

Verbondenheid’ van de 

organisatie Kerk en 

Samenleving plaats. 

HUIS VOOR DE ZORG 

Wij hebben het nieuwe Kader 

Huis voor de Zorg 2017-2020 op 

7 juni 2016 vastgesteld. In het 

nieuwe Kader staat de 

gezondheid, participatie en 

vitaliteit van alle Limburgers 

centraal. En daarmee ook het 

begrip Positieve Gezondheid. Het 

leidt tot een andere rol voor het 

Huis voor de Zorg, die is namelijk 

breder dan puur het zorgbelang 

te ondersteunen. Met het nieuwe 

Kader als uitgangspunt wijst het 

Huis voor de Zorg mensen ook de 

weg naar meer eigen 

verantwoordelijkheid. Kwetsbare 

mensen worden daarbij 

ondersteund. Omdat het nieuwe 

Kader een andere inzet van de 

medewerkers van het Huis voor 

de Zorg vraagt dan voorheen, 

maken wij het mogelijk dat de 

organisatie in zijn 

transformatieproces actief extern 

wordt ondersteund. Dit proces is 

op 1 juli 2017 afgerond. Een 

tastbare verandering is de naam 

van het huis aan huisblad dat het 

Huis voor de Zorg vier keer per 

jaar breed verspreid. Dit heeft de 

naam BurgerKracht gekregen 

(was Zorgbelang).  

CLIC 

Wij hebben besloten om de 

organisatie CliC in deze 

coalitieperiode in stand te 

houden. Voor, door en met 

jongeren en ouders werkt CliC 

aan betere kansen voor kinderen 

en een goede kwaliteit van 

jeugdhulp. De kracht is dat de 

organisatie op de juiste plek 

kennis toevoegt en partijen met 

elkaar verbindt. CliC kiest partij 

voor de jeugdige, maar maakt 

verbinding met alle partijen. CliC 

zorgt ervoor dat de stem van de 

jeugdige op de juiste plekken 

wordt gehoord en serieus wordt 

genomen. CliC is inmiddels met 

het initiatief Adviesvangers 

gestart. Adviesvangers zijn 

jongeren die op allerlei creatieve 

manieren andere jongeren helpen 

om mee te denken, ideeën aan te 

dragen en hun mening te geven 

over zaken die voor kinderen en 

jongeren belangrijk zijn.  

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  
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EUREGIONALE 

SAMENWERKING GEZONDHEID 

Wij hebben een verkenning 

uitgevoerd naar de euregionale 

samenwerking in relatie tot 

gezondheid. De verkenning heeft 

opgeleverd dat het van 

meerwaarde is te streven naar 

een meerjarig strategisch en 

Limburgbreed partnerschap met 

onze buurregio’s in België en 

Duitsland op het vlak van 

(preventieve) gezondheid en 

(arbeids)participatie. Nu de 

verkenning is afgerond wordt een 

uitvoeringsplan voor de periode 

2018-2019 geschreven. Wij geven 

de organisatie euPrevent een 

belangrijke rol bij het opstellen en 

uitvoeren van het plan. Bij 

bestuurlijke vertegenwoordigers 

van Vlaanderen zien wij 

enthousiasme om met ons de 

schouders te zetten onder een 

euregionaal gezondheidsbeleid. 

KADER PASSEND WONEN IN DE 

BUURT  

Wij hebben op 31 maart 2017 het 

Kader passend wonen in de buurt 

vastgesteld. Dit kader is 

aanvullend op de mogelijkheden 

van de Sociale Agenda Limburg 

en de Agenda Limburgse 

Woningmarkt 2016-2019. Het 

kader richt zich op kwetsbare 

Limburgers die zijn aangewezen 

op passend wonen, d.w.z. op 

woonruimte én ondersteuning 

bij het opbouwen van een 

netwerk. Het kader 

biedt de 

mogelijkheid om 

een aantal 

business 

cases te 

ontwikkelen voor passend wonen 

in de buurt voor kwetsbare 

doelgroepen die duurzaam 

toepasbaar zijn op verschillende 

locaties in Limburg. Er hebben 

zich inmiddels een tiental 

initiatieven bij ons gemeld. Die 

worden op dit moment op 

haalbaarheid verkend. 

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  
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VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

herijking huis voor de zorg en clic

herijking maatschappelijke organisaties

provinciale raad voor de 
volksgezondheid is aangehaakt

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  
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Actie 3.5: 
wijkgerichte aanpak

Met de Sociale Agenda 

Limburg 2025 wordt een 

beweging, die we op vele 

plekken in Limburg al 

zien, een extra zetje 

gegeven. De wijkgerichte 

aanpak, het 

experimenteren en het 

uitbouwen van het 

kennisnetwerk zijn 

onlosmakeli jk met elkaar 

verbonden.  

De provinciale wijkgerichte 

aanpak gaat bij het oplossen 

van vraagstukken in de wijk uit 

van de aanwezige kracht ter 

plekke. Vanuit die kracht 

wordt door partners 

samengewerkt aan het verder 

uitbouwen van de vitaliteit . 

Dat betekent dat partners 

vanuit het perspectief van 

inwoners naar de aanwezige 

ontwikkelkansen kijken. Wij 

richten ons daarbij op die 

initiatieven waarmee een 

verbetering zichtbaar kan worden 

op het gebied van gezondheid en 

sociaal kapitaal. 

VAN SUBSIDIEVERLENER NAAR 

VERBINDER EN PARTNER 

Met de Sociale Agenda Limburg 

2025 verschuift de rol van de 

Provincie van subsidieverlener 

naar verbinder en partner. We 

toetsen en beoordelen plannen 

niet achteraf, maar denken mee 

bij het ontwikkelen van ideeën en 

het experimenteren ermee. 

Gaandeweg wordt dan de 

verdere rol en betrokkenheid van 

de Provincie zichtbaar. 

De evaluatie en herijking van de 9 

voormalige 

herstructureringswijken (uit 2010) 

is afgerond. Naar aanleiding van 

deze herijking en de vraag vanuit 

gemeenten zijn we zijn we vanuit 

de Sociale Agenda als verbinder 

en partner en ten dele als 

subsidieverstrekker betrokken in 

de volgende wijken: Kerkrade-

west, Nieuwenhagen-Lichtenberg 

Landgraaf, Vrieheide en 

Hoensbroek-Passart Heerlen, 

Donderberg Roermond, Keent en 

Fatima Weert en Mariaberg 

Maastricht. Inmiddels zijn we ook 

betrokken bij vier IBA projecten 

die een positieve bijdrage leveren 

aan de doelstellingen van de 

Sociale Agenda Limburg 2025; Ik 

groen het, Gebrookerbos, Slot 

Schaesberg en Vitaal Kerkrade. 

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

rol provincie in wijken besproken

stage opdracht IBA in relatie tot sociale 
agenda

evaluatie herstructureringswijken zijn 
geanalyseerd en gespiegeld aan sociale 

agenda

mogelijke vervolgstappen zijn verkend

resultaten verkenning evaluatie zijn 
teruggekoppeld naar stakeholders

vervolgstappen zijn uitgezet
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S O C I A L E  I N N O V A T I E   
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noord - limburg

3
partnerschappen 
in voorbereiding

partnerschap van 
start 1

7
partnerschappen 
in voorbereiding

partnerschappen 
van start 2

1 partnerschap in 
voorbereiding

partnerschappen 
van start 2

5 partnerschappen 
in voorbereiding

partnerschap van 
start 1

1 partnerschap in 
voorbereiding

partnerschappen 
van start 5

maastricht - heuvelland

parkstad

westelijke mijnstreek

midden - limburg
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In De Donderberg in Roermond (Wijk Ontwikkelings Proces 

WOP) zijn we op dit moment het verst in het zetten van 

stappen op wijkniveau richting meer eigen regie voor burgers 

in een kwetsbare positie.  

In de voorgaande fase (Fase 1: 2012 – 2016) hebben vier 

partijen (Gemeente, Provincie - vanuit herstructurering -, 

Wonen Limburg en Wonen Zuid) een uitvoeringsplan 

opgesteld en middelen ter beschikking gesteld om vooraf 

afgesproken projecten uit te voeren.  

Naar aanleiding van de evaluatie en herijking van de 

herstructureringswijken heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden: 

• van aandacht voor fysieke projecten naar meer aandacht voor een integrale aanpak en 

sociale projecten;  

• van vooraf geformuleerde projecten naar in te zetten processen van onderop die tot 

projecten leiden; 

• van projectfinanciering naar brede ondersteuning (maatwerk); 

• van probleemgestuurd naar behoeftegestuurd; 

• van vier partners naar een netwerk van partners. 

Fase twee heeft als focus om het netwerk van betrokkenen in de wijk te vergroten. Niet alleen het 

aantal inwoners dat zich betrokken voelt groeit, maar ook de professionals die werkzaam zijn (op 

diverse terreinen) worden geprikkeld om actief in het proces betrokken te zijn en nieuwe verbanden 

en (experimentele) oplossingen te vinden en uit te proberen. Daartoe worden regelmatig 

netwerkbijeenkomsten en burgerbijeenkomsten georganiseerd, worden successen consequent 

gevierd en via diverse communicatiemiddelen breed gedeeld (website “zo doen we dat op de 

Donderberg”) en worden inwoners in de spotlights gezet (kanjerverhalen). 

DONDERBERG ROERMOND
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Slot Schaesberg ligt tussen twee buurten in die door gemeentegrenzen worden gescheiden, 

namelijk Meezenbroek in Heerlen en Kakert in Landgraaf. De Landgraafse buurt kenmerkt zich 

door een lage sociaal-economische status, hoge gemiddelde leeftijd en een laag niveau van 

buurtbetrokkenheid. 

Het (IBA)project Slot Schaesberg biedt aanknopingspunten bij het programmadeel Limburg 

Werkt Akkoord, een aanvraag is ingediend inzake de begeleidingskosten van participanten. De 

gemeente start een proces om te bezien of en hoe inwoners van Kakert betrokken kunnen 

raken bij de activiteiten rondom het Slot Schaesberg, met als achterliggend doel de participatie 

van de inwoners te vergroten. Daarvoor is een persoonlijke aanpak noodzakelijk en de 

gemeente onderzoekt nu op welke wijze deze arbeidsintensieve werkwijze toegepast zou 

kunnen worden in de Kakert. Wij ondersteunen de gemeente in dit proces door het bieden van 

expertise en eventuele financiële middelen 

Rol: verbinder, kennisdeler en financier

SLOT SCHAESBERG

Het IBA-project Gebrookerbos betreft de gebiedstransformatie van Heerlen-Noord door 

herstel van de macro-structuur (fysieke maatregelen) en het stimuleren van micro-initiatieven 

waarbij de fysieke opgave gekoppeld kan worden aan de sociaal maatschappelijke 

problematiek. Het initiatief wordt gecoördineerd door Open Universiteit, Neimed en gemeente 

Heerlen.  

De methode Gebrookerbos wil nieuwe, door burgers geïnitieerde functies geven aan lege 

plekken, als gevolg van demografische ontwikkelingen. De gemeente heeft een ‘brooker' en 

accountmanagers aangesteld die lijnen met burgers leggen en de diverse voorstellen met 

elkaar verbinden. 

De methode Gebrookerbos werkt sterk vraaggericht (lees vanuit behoeften van de bevolking) 

en bevordert de participatie in de wijken Hoensbroek en De Passart. De methode is 

overdraagbaar en draagt bij aan community-vorming. De initiatiefnemers Neimed en Open 

Universiteit bieden daarbij ondersteuning met het in beeld brengen van de gevolgen/effecten 

op lange termijn. 

Rol: verbinder, kennisdeler en financier

GEBROOKER BOS
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Actie 3.6: 
provinciaal 
kennisnetwerk

Binnen deze actieli jn geven 

we samen met onze 

partners invull ing aan de 

transformatie van het 

sociaal domein. Als 

Provincie facil iteren we, in 

partnerschap met parti jen 

en netwerken, ontmoeting 

en structurele kennisdeling 

tussen parti jen over de 

thema’s sociale innovatie 

en participatie. Zo kan er 

optimaal gebruik worden 

gemaakt van de 

kennisnetwerken. Partners 

die kunnen bijdragen aan 

het ‘effect’ staan zoveel 

mogeli jk met elkaar in 

verbinding en delen kennis 

over sociale innovaties.  

In 2014 presenteerden drie 

verkenners het rapport ‘Bouwen 

aan Limburgse Vitaliteit!’. 

Aanleiding waren de op handen 

zijnde decentralisaties in het 

sociaal domein en de noodzaak 

om aan de slag te gaan met een 

stevige opgave op het vlak van 

gezondheid en participatie. 

Ondernemers, instellingen, 

kennispartners en overheden (‘de 

quatro helix’) werden 

opgeroepen samen met 

Limburgers te bouwen aan een 

samenleving en arbeidsmarkt 

waarin iedereen meedoet. De 

Provincie werd opgeroepen om 

deze beweging te ondersteunen. 

Najaar 2015 is de opgave en 

aanpak besproken. De 

gezamenlijke missie is 

geformuleerd: samen bouwen 

aan een beweging van alle 

Limburgers om per 2025 te 

komen tot een trendbreuk in 

gezondheid en participatie in 

Limburg. De provincie Limburg 

heeft deze missie voorjaar 2016 

overgenomen en de provinciale 

bijdrage uitgewerkt in de Sociale 

Agenda Limburg 2025.  

De invulling van de beoogde 

‘beweging’ is ook besproken 

tijdens een conferentie 9 maart 

2016 en uitgewerkt in een 

voorstel voor een vervolgaanpak.  

De provincie Limburg is gevraagd 

dit te ondersteunen. 

Gedeputeerde Staten hebben dit 

voorstel omarmd en dit heeft 

geleid tot een opdracht aan zes 

verkenners. Zij zijn de voorlopers 

in een beweging die voort zal 

gaan onder de naam ‘De 

Vereniging Limburg’, 

www.devereniginglimburg.nl. 

December 2016 hebben 

Provinciale Staten een eerste 

oriënterende ontmoeting gehad 

met de verkenners.  

De verkenners trekken Limburg in 

om te luisteren en op te tekenen 

waar Limburg staat in haar missie 

en de beoogde beweging. 

Centraal in hun trektocht staan 2 

vragen: Hoe krachtig is het 

maatschappelijke vangnet in 

Limburg eigenlijk? Welke rol 

spelen Limburgse publieke 

bestuurders en professionals 

effectief? Onderweg delen zij hun 

ervaringen en leggen waar 

mogelijk gaandeweg de 

verbindingen. Juni 2017 maken de 

verkenners hun opbrengst 

zichtbaar voor iedereen die zij 

onderweg hebben gesproken. Zij 

zullen dit doen middels een 

analyse van en een visie op de 

Limburgse situatie. Ook zullen zij 

richting geven in de stappen die 

Limburg nog te zetten heeft om 

te komen tot de beoogde 

trendbreuk in 2025, en wat dit 

van de partners rond de Sociale 

Agenda Limburg 2025 vraagt. 

VOORTGANG VAN ACTIES IN HET 
UITVOERINGSPROGRAMMA

communicatiemomenten

kennisbijeenkomsten
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Actie 3.7: 
experimenteerregeling

We zien in de samenleving 

steeds meer initiatieven 

ontstaan die een bijdrage 

leveren aan het realiseren 

van een trendbreuk in de 

ontwikkeling van de 

gezondheid en participatie 

van Limburgers. Er komen 

steeds meer initiatieven die 

zich richten op het geven 

van hulp aan elkaar. 

Gemeenten en 

(zorg)ondernemers zoeken 

naar nieuwe wegen om de 

gezondheid en de 

participatie te versterken. 

Om deze initiatieven te 

ondersteunen hebben wij 

de Aanpak Experimenten 

Sociale Agenda Limburg 

ontwikkeld en op 18 

oktober 2016 vastgesteld. 

In deze aanpak worden alle 

vormen van financiële en 

niet-financiële 

ondersteuning beschreven 

die wij kunnen geven. 

Nieuw in de aanpak is dat 

wij bij  subsidies 

voorwaarden stellen aan 

partnerschap en aan 

voorwaarden die recht 

doen aan het experimentele 

karakter van de initiatieven 

waarvoor subsidie wordt 

gegeven. 

Voorbeelden van financiële 

vormen ondersteuning zijn: 

− borgstelling of garantstelling: 

hierbij staan wij borg voor 

rente en aflossing als een 

(zorg)ondernemer met een 

financiële instelling een 

geldlening heeft afgesloten. 

Hiervan is na 18 oktober 2016 

nog geen gebruik gemaakt; 

− geldlening: hierbij 

verstrekken wij een krediet 

met afspraken over looptijd, 

rentebetaling en aflossing, 

waaraan al dan niet 

zekerheden gekoppeld zijn. 

Voorbeeld hiervan is een 

geldlening die aan het 

burgerinitiatief 

Plattelandshoes Peel en Maas 

is verstrekt; 

− opdracht: hierbij verstrekken 

wij een opdracht aan een 

externe partij. Voorbeeld 

hiervan is een opdracht aan 

het institute for Positive 

Health om een plan van 

aanpak Positieve Gezondheid 

te schrijven; 

− subsidie: hierbij verstrekken 

wij subsidie aan een 

aanvrager die de behoefte 

aan subsidie moet aantonen 

en die aan 

(subsidie)voorwaarden dient 

te voldoen. Voorbeeld 

hiervan is de subsidie die wij 

in het kader van de 

wijkgerichte aanpak voor de 

doorontwikkeling van De 

Donderberg aan de 

gemeente Roermond hebben 

verstrekt. Voor het 

verstrekken van subsidie is 

een subsidieregeling 

opgesteld.  
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Voorbeelden van niet-

financiële vormen van 

ondersteuning zijn:  

− adviesgesprek: 

waarbij wij degenen 

die om een gesprek 

hebben gevraagd op 

mogelijkheden 

wijzen die door hen 

niet eerder zijn 

verkend. Dat kan 

uitleg zijn over de 

mogelijkheden van 

fondsen en 

crowdfunding of het 

wijzen op regelingen 

van andere 

overheden. Een gesprek over 

het aanvragen van subsidie 

leidt regelmatig tot een 

adviesgesprek; 

− het beschikbaar stellen van 

provinciale expertise op het 

terrein van financiën, 

juridische zaken of op het 

terrein van vastgoed en 

leegstand; 

− het inzetten van de 

mogelijkheden van onze 

drukkerij in de vorm van een 

in-kind bijdrage (een bijdrage 

anders dan financieel); 

− het inzetten van het 

instrument van de provinciale 

lobby. Dat kan bestuurlijk of 

met inzet van de expertise 

van public affairs; 

− het beschikbaar stellen van 

in- en externe provinciale 

accommodaties of een 

provinciale facilitator in de 

vorm van een in-kind 

bijdrage. 

FONDSEN 

BURGERPARTICIPATIE 

Het partnerschap met 

stimuleringsfondsen is in 

afgelopen jaren een effectieve 

manier van samenwerken 

gebleken, met name bij het 

effectief en doelmatig 

ondersteunen van initiatieven 

vanuit de samenleving. De inzet 

in het samenwerken met 

stimuleringsfondsen bij 

Oranjefonds en Prins Bernhard 

Cultuurfonds is kansrijk gebleken. 

In het licht van de sociale agenda 

is vastgesteld dat deze 

samenwerkingsvorm herijkt dient 

te worden naar het 

afwegingskader zoals 

vastgesteld. Besluitvorming 

hierover zal naar verwachting 

eerste helft 2017 plaats vinden.

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E  
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uitwerken lichte experimenteerregeling 
inclusief bijbehorend afwegingskader

bestaande fondsen burgerparticipatie 
worden aangepast

experimenteerregeling vastgesteld en in 
werking

nieuwe initiatieven gaan van start



 

S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E

DOORKIJK  NAAR HET  
U ITVOERINGSPROGRAMMA 

2017 -2018

De komende periode streven wij de volgende doelen na: 

− alle proeftuinen zijn en blijven operationeel. Op basis van de eerste ervaringen kan de wijze van 

uitvoering worden bijgesteld;  

− alle proeftuinen leveren hun eerste ervaringen en resultaten op. Die worden breed door ons 

gedeeld, waarbij wij het Actiecentrum Positieve Gezondheid Limburg als middel inzetten;  

− de ervaringen van en met het Actiecentrum Positieve Gezondheid Limburg worden 

geëvalueerd. Dit kan tot bijstelling van het functioneren van het Actiecentrum leiden;  

− de dynamiek die wij van het Actiecentrum Positieve Gezondheid Limburg verwachten, biedt 

mogelijkheden tot nieuwe innovaties en ontwikkelingen in het perspectief van ‘2025’. Vanuit 

onze rol als mede-ontwikkelaar zullen wij die mede ondersteunen. Bij een duurzaam perspectief 

kunnen wij ook als medefinancier optreden;  

− bij de drie Zuid-Limburgse proeftuinen Positieve Gezondheid vindt onderzoek plaats naar het 

effect dat de betreffende proeftuin op burgers heeft. Eerste (deel)resultaten worden 

opgeleverd. De resultaten kunnen aanleiding geven tot bijstelling van de proeftuinen; 

− eerste resultaten van de uitvoering van het actieplan ‘Limburg, de 1e Positief Gezonde Provincie’ 

komen beschikbaar. 

ACTIE 3.1: LIMBURGSE PROEFTUINEN VOOR POSITIEVE 
GEZONDHEID
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E N  P A R T I C I P A T I E

De komende periode streven wij de volgende doelen na: 

− onze inzet op kinderwelzijn, (kinder)armoede en laaggeletterdheid zullen wij – passend 

binnen de ambities van de Sociale Agenda Limburg 2025 – intensiveren. Wij doen dat 

met provinciaal gefinancierde maatschappelijke organisaties, gemeenten en andere 

partners; 

− omdat wij met tientallen initiatieven worden geconfronteerd die gezonde voeding, 

gezond bewegen, gezonde sportkantines en gezonde scholen als uitgangspunt nemen, 

zullen wij standpunt bepalen hoe ons hierop te verhouden. Het zal tot geïntensiveerde 

acties leiden;    

− de vier sociale innovaties in wijken gericht op de jongste generaties zijn in uitvoering 

genomen en leveren eerste deelresultaten op; het aantal wordt met nog tenminste drie 

uitgebreid;  

− wij zetten de beweging ‘Limburg tegen Kindermishandeling’ voort; 

− de initiatieven in de acties 3.2. leveren eerste ervaringen en resultaten op. Die worden 

breed door ons gedeeld. 

ACTIE 3.2: VEILIG OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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S O C I A L E  I N N O V A T I E   

E N  P A R T I C I P A T I E

DOORKIJK  NAAR HET  
U ITVOERINGSPROGRAMMA 

2017 -2018

 

De komende periode zal de communicatie en lobby rond het project verder vorm gegeven worden. Hierbij 

komt ook het beschikbaar stellen van tussenresultaten en het bevorderen van het elders toepassen van 

deelresultaten aan de orde. Zo is er reeds bij een  schoolbestuur in een andere regio interesse om aan de 

slag te gaan met het uitwerken van een sportief TSO (tussen schoolse opvang) aanbod.  

Voor wat betreft de langere termijn doelstellingen is er in 2016 gestart met een werkgroep lobby. Doel van 

deze werkgroep (die samengesteld is uit leden vanuit de Universiteit Maastricht, Movare, MUMC en 

Provincie) is om de contacten met de overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders verder vorm te geven. 

Vanuit deze contacten wordt getracht het project onder de aandacht te brengen bij verantwoordelijke 

instanties en ook allianties aan te gaan. 

ACTIE 3.3: EEN GEZONDE BASISSCHOOL VAN DE 
TOEKOMST

Voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma streven wij de volgende doelen na: 

− het Kader Huis voor de Zorg 2017-2019 is vanaf 1 juli 2017 in uitvoering in overeenstemming met de 

ambities die daarin zijn vastgesteld; 

− een aantal provinciaal gefinancierde maatschappelijke organisaties ontwikkelt gezamenlijke initiatieven 

waarmee uitvoering wordt gegeven aan de ambities van de Sociale Agenda Limburg 2025; 

− een uitvoeringsprogramma gericht op euregionale samenwerking gezondheid is vastgesteld en in 

uitvoering.

ACTIE 3.4: HERIJKEN PROVINCIALE 
BASISSTRUCTUUR
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E N  P A R T I C I P A T I E

De komende periode willen we met betrekking tot onze betrokkenheid in de rol van 

verbinder, kennisdeler en/of medefinancier nog meer focus aanbrengen op sociale 

structuurversterking en de integraliteit met stedelijke ontwikkeling en IBA daarbij verder 

continueren. 

ACTIE 3.5: WIJKGERICHTE AANPAK

Op basis van de uitkomsten worden vervolgacties geformuleerd voor het 

uitvoeringsprogramma 2018-2019. Het accent zal hierbij liggen op acties die ervoor zorgen 

dat de Vereniging, aanjager van de beweging, blijft groeien. 

ACTIE 3.6: PROVINCIAAL KENNISTNETWERK
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Voor de Sociale Agenda 

van Limburg 2012 is in 

totaal 32 miljoen aan 

intensiveringsmiddelen 

beschikbaar. Van dit 

bedrag wordt 5,45 miljoen 

ingezet voor het bredere 

arbeidsmarktbeleid: de 

Human Capital Agenda’s/

Techniekplan Limburg, het 

Arbeidsmarktdashboard en 

het Actieplan 

grensoverschrijdend leren 

en werken. Over de 

voortgang van deze 

thema’s hebben we in 

december 2016 de 

‘voortgangsrapportage 

onderwijs en arbeidsmarkt’  

gepubliceerd.  

De overige 25,8 miljoen 

wordt ingezet voor het 

Uitvoeringsprogramma 

‘Koers voor een Vitaler 

Limburg 2016 - 2017’ 

waarover in deze 

voortgangsrapportage 

gerapporteerd wordt.  

Bij aanvang van het programma 

is een indeling gemaakt zoals in 

de tabel hieronder weergegeven. 

In deze tabel is een verdeling van 

het totale bedrag gemaakt over 

de verschillende actielijnen per 

uitvoeringsjaar.  

De uitvoering van de Sociale 

Agenda is een dynamisch proces. 

De hier genoemde bedragen zijn 

dan ook indicatief. Ze dienen om 

te bepalen of we op koers zijn en 

of de balans tussen de actielijnen 

zoals verwacht is.  

begroting uitvoeringsprogramma sociale 
agenda

2016 2017 2018 2019 totaal

limburg 
werkt 
akkoord

actielijn 1: aanjagen 
positieve trendbreuk met 
de limburgse 
arbeidsmarktregio’s

€ 1.800.000 € 1.800.000 € 1.800.000 € 1.800.000 € 7.200.000

actielijn 2: meer sociaal 
rendement bij 
economische 
structuurversterking

€ 1.500.000 € 750.000 € 550.000 € 550.000 € 3.350.000

sociale 
innovatie en 
participatie

actielijn sociale innovatie € 1.250.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.250.000 € 5.500.000

actielijn participatie € 1.250.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.250.000 € 5.500.000

actielijn 
experimenteerregeling € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.255.000 € 1.000.000 € 4.255.000

totaal € 6.800.000 € 6.550.000 € 6.605.000 € 5.850.000 € 25.805.000

S O C I A L E  A G E N D A  

BEGROTING 
U ITVOERINGSPROGRAMMA
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In de volgende tabel zijn de 

bestedingen en reserveringen in 

2016 en 2017 weergegeven. 

Reserveringen zijn bedragen 

waarvan we nog verwachten dat 

we ze in 2017 gaan uitgeven. Het 

zijn reserveringen voor 

initiatieven in de voorbereidende 

fase.  

De tabel laat zien dat we 

financieel op koers liggen: totaal 

wordt er in 2016 en 2017 

ongeveer € 11,9 miljoen aan 

intensiveringsmiddelen besteed. 

Bij de oorspronkelijk begroting 

verwachtten we dat we in deze 

periode ongeveer € 12,3 miljoen 

zouden uitgeven.  

In de tabel is duidelijk te zien dat 

2016 een aanloopjaar is geweest. 

De besteding van dat jaar was 

ongeveer de helft van wat we 

hadden verwacht. Deze afwijking 

is te verklaren. Pas medio 2016 is 

het uitvoeringsprogramma 

vastgesteld. Hierna is de 

uitvoering pas echt begonnen.

realisaties en reserveringen sociale agenda 2016 - 
2017 (stand april 2017)

2016 2017 totaal

limburg werkt 
akkoord

actielijn 1: aanjagen positieve 
trendbreuk met de limburgse 
arbeidsmarktregio’s

€ 1.616.956 € 1.168.930 € 2.785.886

actielijn 2: meer sociaal 
rendement bij economische 
structuurversterking

€ 1.091.150 € 1.849.980 € 2.941.130

sociale 
innovatie en 
participatie

actielijn sociale innovatie € 709.251 € 1.202.800 € 1.912.051

actielijn participatie € 24.800 € 1.219.735 € 1.244.535

actielijn experimenteerregeling € 0 € 3.002.023 € 3.002.023

totaal € 3.442.157 € 8.443.468 € 11.885.625

K O E R S  V O O R  E E N   

V I T A L E R  L I M B U R G

BESTEDINGEN EN  
RESERVERINGEN 2016  -  201 7
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€ 3.726.000

SOCIALE AGENDA LIMBURG

€ 11.009.000

OVERIGE PARTNERS

Het uitvoeren van de 

Sociale Agenda doen we 

niet alleen. Sterker nog, 

vaak zijn de externe 

partners als eerste aan zet. 

Dit vertaalt zich financieel 

in cofinanciering bij  

verleende subsidies. 

Op dit  moment is er ongeveer  

€ 3,7 miljoen aan provinciale 

subsidie verleend. Veel meer 

dragen de overige partners bij: 

ruim € 11 miljoen. Dit betekent dat 

onze subsidie een bijdrage  

ongeveer 25% van de totale 

investering bedraagt.  

Deze cofinanciering van overige 

partijen vinden we erg belangrijk. 

Dit is een vertaling van het 

draagvlak en de urgentie van het 

thema. De Sociale Agenda is niet 

alleen van ons, maar ook andere 

partners zien de noodzaak om te 

investeren in de beweging die we 

met zijn allen in gang hebben 

gezet. 

S O C I A L E  A G E N D A  

COFINANCIERING OP  
SUBSID IES
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V I T A L E R  L I M B U R G  

VOORBEELDEN
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Een goed voorbeeld van de kracht van de cofinanciering is het project Talent in Bedrijf. Dit 

project wordt op pagina 18 uitgebreid beschreven. De totale omvang van 

dit project is € 4,1 miljoen waarvan de Provincie € 0,7 miljoen in de 

vorm van subsidie bijdraagt. Gemeenten dragen hetzelfde bedrag 

bij en het bedrijfsleven zorgt voor een cofinanciering van € 1,4 

miljoen. Dit heeft als resultaat dat ook het Rijk een subsidie van 

€ 1,4 miljoen bijdraagt. De Provinciale bijdrage gaat verder dan alleen 

financieel. Ook is het regionale draagvlak van de de provincie van belang 

om subsidie te krijgen van het Rijk. Via bestuurlijke inzet heeft ook dit 

bijgedragen aan het toekennen van het project.

TALENT IN BEDRIJF (ACTIE 2.4)

Een tweede voorbeeld is het initiatief ‘Talentendonck’ dat op 

pagina 29 wordt beschreven. Dit project wordt vormgegeven 

door de gemeente Leudal, Widdonck (instelling voor 

jeugdhulp en speciaal onderwijs), onderwijsinstellingen en de 

Gemeenschapsraad van de kern Heibloem. Ook de  

Provincie is partner en draagt € 350.000,- bij.  Deze subsidie 

is een aanvulling op de bijdrage van de alle andere partijen 

die betrokken zijn bij dit project van € 600.000,-

TALENTENDONCK (ACTIE 3.2) 




