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SAMENVATTING 

 

Met de Sociale Agenda koersen wij op een vitaler Limburg. Wij hebben de ambitie een trendbreuk 

te bewerkstelligen en willen in deze coalitieperiode de eerste stappen zetten om in 2025 de eerste 

achterstanden in gezondheid en participatie te hebben ingelopen
1
. Wij kunnen en willen hierin waar 

nodig gemeenten, ondernemers / instellingen en kennisinstellingen ondersteuning bieden voor die 

initiatieven waar sprake is van duurzame sociale structuurversterking. In voorliggend 

Uitvoeringsprogramma worden de eerste jaren van uitvoering (2016 en 2017) geconcretiseerd.  

Naar een uitvoeringsprogramma 

Er is voor ons een agenderende, faciliterende en structuurversterkende rol weggelegd. Wij streven 

naar sociale innovatie: nieuwe manieren van organiseren en produceren, waarbij alle partijen 

vanuit de quatro helix samenwerken. Ook nieuwe bestuurlijke arrangementen zijn nodig; nieuwe 

vormen van eigenaarschap tussen publieke en private partijen. Om dit te kunnen realiseren is 

ruimte nodig om te leren en te experimenteren, zodat nieuwe leerpunten op worden gehaald om 

processen te verbeteren en te optimaliseren. De invulling van projecten en de uitkomsten zijn 

vooraf niet altijd duidelijk. Dit betekent dat voor het uitvoeringsprogramma een goede balans nodig 

is tussen “alles aan de voorkant helemaal dichtregelen” en het geven van voldoende ruimte om te 

innoveren en te experimenteren zonder daarbij de koers uit het oog te verliezen.  Dit doen we door 

onze succesfactoren van te voren zo helder mogelijk te definiëren. 

Succesfactoren 

Dat de Sociale Agenda effectief is en dat er stappen worden gezet in het realiseren van de 

trendbreuk in de ontwikkeling van de gezondheid en participatie van Limburgers zal zijn  terug te 

zien in de volgende succesfactoren:   

1. Concrete resultaten per actie: we voeren uit wat we afgesproken hebben, waarbij ruimte blijft 

voor experiment en waarbij de acties ieder in eigen tempo worden ontwikkeld. 

2. Trendbreuk wordt zichtbaar: op de volgende zes indicatoren
2
 (“het kompas”) wordt zichtbaar 

dat Limburg de achterstanden ten opzichte van de rest van Nederland inloopt:  

o (Arbeids)participatie 

o Onderwijs 

o Gezondheid 

o Opvoeding 

o Sociaal kapitaal 

o Bestuurlijke innovatie 

3. We maken het verschil: De gezondheid en participatie van de Limburgers wordt beïnvloed door 

veel verschillende factoren op individueel en maatschappelijk niveau, wat het aantonen van de 

meerwaarde van de inzet van de Provincie lastig maakt. Dat er een relatie is tussen onze inzet 

(1) en de ontwikkeling van de gezondheid en participatie van Limburgers (2) wordt zichtbaar 

door:  

                                                 

1
 We hanteren de definitie van positieve gezondheid en arbeidsvermogen. Hierbij kijken we naar het beschikbare 

vermogen van mensen om zich aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf regie te voeren over het 
leven. Ook als er sprake is van een ziekte, aandoening of beperking. 
2
 De indicatoren zijn gebaseerd op de rapporten “op zoek naar de Limburg factor” en “Bouwen aan Limburgse 

vitaliteit”. Zie link http://www.limburg.nl/Beleid/Welzijn_en_Zorg;  

 



· Limburg factor: we zetten in op sociale en bestuurlijke innovatie. Hechtere samenwerking om 

te komen tot nieuwe manieren van organiseren en produceren, gericht op partnerschap en co-

creatie.  

· Focus op meerwaarde: we houden scherpte en focus en sturen bij in de uitvoering om te 

zorgen dat onze inzet in goede relatie staat tot de gestelde doelen. Voorafgaand aan het 

verlenen van ondersteuning oordelen we in welke mate onze acties daadwerkelijk bij kunnen 

dragen aan het realiseren van een trendbreuk.  

· Partijen zien meerwaarde: Onze partners zien de meerwaarde in van de processen die worden 

ondersteund door de provincie. Beoogde resultaten worden met de partners in perspectief 

geplaatst, waarbij (ook tijdens de uitvoering) reflectief wordt gekeken naar de rol van de 

provincie en de verbeterpunten voor een proces. 

· Al doende leren we: gezamenlijk met alle partners ontwikkelen we nieuwe producten en 

methodieken en deze evalueren we kritisch. Leerpunten zijn een belangrijke opbrengst. Met 

behulp van deze leerpunten kan vervolgens opschaling plaatsvinden: een kleinschalig 

experiment wordt regio- of provincie breed uitgezet.  

· De succesfactoren vormen de ruggengraat voor de uitvoeringsplannen die per actie zijn 

opgesteld. Per actie is een strak format gehanteerd zodat aan de voorkant goed geformuleerd 

is wat onze meerwaarde is, wat het rendement van de actie is, maar ook helder is wat risico’s 

zijn. 

Monitoring 

Om de acties goed uit te voeren is zowel een slimme aanpak per actielijn als goede monitoring van 

belang. Het brede en evenwichtige maatregelenpakket zoals dit er nu ligt is het resultaat van onze 

inspanning om te komen tot een gedeelde probleemanalyse met vertegenwoordigers uit het 

netwerk. Er is brede consensus over de urgentie, het perspectief en de gezamenlijke ambitie. We 

sturen op de probleemgebieden: daar waar onze meerwaarde het grootst is. 

Het Uitvoeringsprogramma heeft een dynamisch karakter. Er is ruimte voor experiment; voor het 

ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en methodieken. Sommige onderdelen bevinden 

zich nog in de ontwikkelfase. De acties kennen allemaal een eigen tempo waardoor het 

Uitvoeringsprogramma een gefaseerde aanpak heeft. Komende twee jaar wordt door de Provincie 

sterk ingezet op het verbinden van de benodigde partijen om tot innovatie te komen.  

De monitoring bestaat uit een jaarlijkse voortgangsrapportage per actie en een update van het 

uitvoeringsprogramma. Ook vindt een tweejaarlijkse integrale effectmeting plaats (een 

tussenevaluatie) op het niveau van de hele Sociale Agenda. Wat zijn de resultaten? Wat hebben 

we geleerd van experimenten? Met het kompas wordt bijgehouden hoe de indicatoren zich hebben 

ontwikkeld. De verwachting is dat vanaf 2018 de eerste resultaten zichtbaar zijn. Ook wordt 

nadrukkelijk meegenomen hoe de partners aankijken tegen de resultaten. Dit kan bijvoorbeeld door 

een open dialoog over ‘de koers’ (rol en meerwaarde van de inzet van Provincie) en ‘het kompas’ 

(concrete resultaten en leerpunten). Deze dialoog is daarmee ook nadrukkelijk onderdeel van het 

bouwen aan een breed Limburgs netwerk van kennispartners, overheden, ondernemers en actieve 

Limburgers die samen vorm en invulling geven aan de Sociale Agenda van Limburg. 
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1. Inleiding 

Limburg heeft, ten opzichte van de rest van Nederland, te maken met achterstanden op het gebied 

van gezondheid en participatie. Een deel van de Limburgers is minder goed opgeleid, armer, leeft 

ongezonder en is minder actief betrokken in de omgeving en op de arbeidsmarkt. Zo is 

bijvoorbeeld de gezonde levensverwachting in jaren in Zuid-Limburg 43,2 en in Midden-Noord-

Limburg 46,1, terwijl dit in Nederland gemiddeld 46,6 jaar is.  

Het terugdringen van deze hardnekkige sociaaleconomische gezondheidsachterstanden is een 

belangrijke prioriteit. Het is ook nodig dat alle Limburgers mee kunnen doen vanuit het beschikbare 

vermogen om te kunnen profiteren van de economische groei. Te veel mensen staan aan de kant.  

De uitdaging 

Als Provincie sluiten we aan bij de beweging van sociale structuurversterking die op gang aan het 

komen is bij gemeentebesturen, (zorg)ondernemingen, kennisinstellingen en burgers. Onze 

ambitie is verwoord in de Sociale Agenda van Limburg 2025: ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Doel 

is om een trendbreuk te realiseren in de ontwikkeling van de gezondheid en participatie van 

Limburgers. Binnen 10 jaar willen we dat alle inwoners van Limburg tot hun recht komen, elkaar 

ondersteunen, solidair zijn en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. De Sociale 

Agenda is als meerjarig strategisch kader richtinggevend voor het Provinciaal beleid en 

bijbehorende investeringen zoals beschikbaar gesteld voor de coalitieperiode 2016 -2019. In deze 

periode worden de eerste stappen gezet met de bedoeling dat Limburg in 2025 zichtbaar is 

ingelopen op de achterstanden.  

Er zijn twee programmadelen onderscheiden:  

· ‘Limburg Werkt Akkoord’; gericht op het vergroten van de instroom van mensen die nu (nog) 

niet participeren op de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn in de toekomst hard nodig om de 

Limburgse economische ambities waar te maken. 

· ‘Sociale Innovatie en Participatie’; gericht op het bevorderen van de gezondheid
3
 en 

levensverwachting van de Limburgers. Interventie is nodig om te komen tot een trendbreuk in 

gezondheid en participatie en te zorgen dat Limburgers duurzaam langer en gezond leven en 

meedoen in de samenleving.  

 

 

                                                 

3
 We hanteren de definitie van positieve gezondheid en arbeidsvermogen. Hierbij kijken we naar het beschikbare 

vermogen van mensen om zich aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf regie te voeren over het 
leven. Ook als er sprake is van een ziekte, aandoening of beperking. 
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Het zijn weliswaar twee programmadelen, maar er is een zekere mate van kruisbestuiving tussen 

de programmadelen te verwachten. Effecten worden dan ook op een breed terrein zichtbaar. 

In het voorliggende Uitvoeringsprogramma wordt ingegaan op de concretisering voor de eerste 

jaren van uitvoering (2016 en 2017). 

Leeswijzer 

· In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de systematiek van het programma en de bijbehorende 

monitoring.  

· In hoofdstuk 3 is een uitvoeringsplan per actie te vinden. 

· In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de financiën. 
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2. Opzet van het uitvoeringsprogramma 

2.1 Systematiek 

De Sociale Agenda bestaat uit een samenhangend pakket aan acties. Om deze acties zo 

uitvoerbaar mogelijk te maken, richting te geven en ons te kunnen verantwoorden, is een 

afwegingskader opgesteld. Ook willen we vooraf zo goed mogelijk de succesfactoren van de Sociale 

Agenda en van de verschillende acties bepalen. We houden telkens goed rekening met de spanning 

die er is tussen van te voren alles helemaal vastleggen, en de noodzaak om veel ruimte te geven 

aan partijen in de uitvoering en voor innovatie. Hoe de Sociale Agenda bijdraagt aan de ambitie om 

een trendbreuk te realiseren in de ontwikkeling van de gezondheid en participatie van Limburgers is 

gevisualiseerd in de programmaposter (zie pag. 17). Hieronder wordt de systematiek van het 

uitvoeringsprogramma stapsgewijs toegelicht. 

 

2.1.1 Concrete resultaten 

We voeren als Provincie uit wat afgesproken is en dit doen we binnen de afgesproken termijn. De 

focus van onze inzet is daarbij steeds ondersteunend. Dit is een indirecte rol omdat wij niet de 

eerste overheid zijn. Maar we kunnen wel zaken in beweging brengen:   

· agenderend: wij willen met onze partners signaleren en uitdragen welke kansen wij zien om in 

2025 te komen tot een trendbreuk in participatie en gezondheid. 

· faciliteren: wij willen ruimte bieden aan experimenten, proeftuinen, living labs en broed- en 

werkplaatsen. Indien dat aan de orde is, willen we belemmerende regelgeving benoemen en 

laten wegnemen. Wij willen partijen verbinden die voor elkaar nog onbekend zijn, maar samen 

oplossingen uit kunnen proberen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een 

trendbreuk. 

· structuurversterkend en duurzaam: wij willen (meerjarige en coalitieperiode overstijgende) 

initiatieven ondersteunen waarvan verwacht wordt dat deze een duurzaam effect hebben op het 

overbruggen van de gezondheids- en participatieverschillen in Limburg en waarvan verwacht 

wordt dat de investering een resultaat oplevert dat breder toepasbaar is. 

 

Per actie leveren we concrete resultaten op die een bijdrage zullen leveren aan de gewenste 

structuurversterking. 
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3.1  

3.2  

3.3  

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.6.  

2.1.2. Trendbreuk wordt zichtbaar  

De ambitie is om in 2025 te komen tot een trendbreuk in de gezondheid en participatie van 

Limburgers. Het gaat er daarbij niet alleen om een positieve trend van toenemende gezondheid en 

participatie te realiseren, we willen bovendien inlopen op de achterstanden ten opzichte van de rest 

van Nederland. We willen deze trendbreuk zien op de volgende indicatoren: 

 

1. (Arbeids)participatie 

2. Onderwijs 

3. Gezondheid 

4. Opvoeding 

5. Sociaal kapitaal 

6. Bestuurlijke innovatie 

 

Deze samenstelling van zes indicatoren vormt samen het zogenaamde “Kompas voor de Sociale 

Agenda”. De zes indicatoren zijn gebaseerd op de rapporten ‘Op zoek naar de Limburg factor’ van 

de GGD Zuid-Limburg en ‘Bouwen aan Limburgse vitaliteit!’ opgesteld door de drie verkenners die 

door de provincie Limburg zijn aangesteld. Beide rapporten tezamen worden beschouwd als het 

vertrekpunt (ofwel de nulmeting) voor de sociale agenda. We houden gedurende de uitvoering met 

dit Kompas scherp in de gaten of we op koers liggen (zie ook paragraaf 2.2 Monitoring) 

In het uitvoeringsprogramma is per actie (zoveel mogelijk gekwantificeerd) aangegeven wat we 

willen bereiken: Wat zijn beoogde resultaten? Daarnaast is per actie een planning toegevoegd. 

Voorbeeld: Beoogd resultaat actie 1.1 Afsprakenkaders arbeidsmarktregio’s 

 

Afsprakenkader voor de drie arbeidsmarktregio’s waarin met de 3 arbeidsmarktregio’s is vastgelegd: 

· Het realiseren van 8.000 extra leerbanen / stageplekken binnen 4 jaar (2016-2019) 

· Afspraken over projecten waarbinnen samengewerkt wordt om de instroom van mensen die nog niet 

participeren op de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarbij zijn drie prioritaire doelgroepen benoemd: 

o jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 

o statushouders 

o oudere werkzoekenden 

· Welke ondersteuning de provincie biedt. 

· Daarbij is een sectorale aanpak in iedere regio een expliciet thema: in Zuid-Limburg ligt de focus op 

meerdere sectoren, zoals zorg, in Noord-Limburg op logistiek en in Midden-Limburg op retail. 

· Er zijn vernieuwende concepten en instrumenten (dashboards, poolvorming, scholing, werkend leren, 

vouchers, diagnose) ontwikkeld ter versterking van het aanbod en ter versterking van de vraagzijde (ter 

ondersteuning van werkgevers). 

· Er is meer inzicht in de achtergrond van mensen die met de ontwikkelde methodieken instromen op de 

arbeidsmarkt (als het gaat om opleidingsniveau en vaardigheden, leeftijd etc.). 

· Er zijn afspraken gemaakt met de arbeidsmarktregio’s over monitoring. 
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2.1.3 We maken het verschil 

Het aantonen van de relatie tussen de inzet van de Provincie (actie 3.1) en de ontwikkeling in de 

gezondheid en participatie van Limburgers (actie 3.2) is complex. Of iemand naar vermogen regie 

heeft over het eigen leven, ook in geval van een ziekte, aandoening of beperking wordt beïnvloed 

door factoren op individueel niveau (o.a. genetische aanleg, gezondheidsgedrag, leeftijd en 

geslacht) en factoren uit de maatschappelijke omgeving (opleiding, leef- en werkomgeving, sociale, 

financiële en culturele factoren, etc.). Dat neemt niet weg dat we willen laten zien dat onze inzet 

meerwaarde heeft en dat we op de juiste acties hebben ingezet. We doen dit op de volgende 

manier: 

 

 

In het uitvoeringsprogramma is per actielijn aangegeven: welk effect streven we na? 

Voorbeeld: Welk effect streven we na?  

 

Actie 3.1 Limburgse proeftuinen voor positieve gezondheid 

Deze actielijn draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers zijn 

verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste meetpunten 

opgenomen in het kompas.  

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

Gezondheid (Gezonde levensverwachting / ervaren gezondheid / leefstijl) en Sociaal kapitaal (Vertrouwen in 

medemens, instanties en overheden / Saamhorigheid / Netwerken, sociaal en van economisch nut). 

Urgentie 

In 2012 was de gezonde levensverwachting voor 19-jarigen voor Nederland gemiddeld 46,6 jaar, terwijl dit in 

Noord- en Midden-Limburg 46,1 jaar was en in Zuid-Limburg slechts 43,2 jaar. Zuid-Limburg heeft daarmee 

de laagste gezonde levensverwachting van heel Nederland.  

 

41 42 43 44 45 46 47

Zuid Limburg

Noord-Midden Limburg

Nederland

Leeftijd in jaren 
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Gezonde levensverwachting 

2012
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· Limburg factor 

 

Om een trendbreuk te realiseren zijn nieuwe bestuurlijke arrangementen (publiek, publiek-privaat, 

privaat) en samenwerkingsvormen nodig: bestuurlijke innovatie dus. Dit vraagt een nieuwe manier 

van organiseren en produceren, gericht op echt partnerschap en co-creatie. Ook is een nieuwe 

werkwijze nodig waarbij burgers (nog) beter in positie kunnen komen in het sociale domein, sociale 

innovatie dus, alleen met deze tweeledige ‘Limburg factor’ kan hechtere samenwerking worden 

gerealiseerd. 

 

In het uitvoeringskader is per actie aangegeven: 

 

· Wat de Limburgfactor is: welke sociale en bestuurlijke innovaties willen we realiseren? 

· Op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een antwoord? 

· Hoe wordt de ‘’sociale impact’’ zichtbaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

· Focus op meerwaarde 

We beogen als Provincie een goede balans in onze inzet in relatie tot de gestelde doelen. Wat 

doen we wel en wat juist niet? Relevante vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: 

· Op welke doelgroep zijn de acties gericht? 

· Hoe is balans tussen de programmadeel Limburg Werkt Akkoord en Sociale Innovatie en 

participatie? 

· Waar ligt het zwaartepunt van onze inzet (faciliteren / agenderen / stimuleren)?  

In het uitvoeringsprogramma is per actie aangegeven:  

· Wat de Limburg factor is: welke sociale en bestuurlijke innovaties willen we realiseren? 

· Op welk van de gesignaleerde problemen geeft dit een antwoord? 

· Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

Voorbeeld: Actie 3.1 Limburgse proeftuinen voor positieve gezondheid 

 

Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o de proeftuinen generen duurzame innovaties in de zorg die bijdragen aan meer kwaliteit in de 

zorg tegen lagere kosten doordat uitgegaan wordt van het begrip positieve gezondheid. 

· Bestuurlijke innovaties:  

o door de verbindende rol van de Provincie worden resultaten en leerpunten direct gedeeld tussen 

de proeftuinen zodat opschaling mogelijk is naar niveau van de Provincie, waarna deze 

nationaal uitgerold kunnen worden. 

o er wordt geëxperimenteerd met het werken vanuit andere vormen van financiering en nieuwe 

juridische entiteiten. 

 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een antwoord) 

Door het samenwerken van verschillende partijen in de proeftuinen wordt kennis gedeeld en vermeerderd. 

Daarnaast leveren de samenwerkingen een breder perspectief op de gezondheidsachterstand van 

Limburgers doordat in elke proeftuin organisaties samenwerken vanuit verschillende lagen van 

dienstverlening binnen de zorg.  

 

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

Limburgers zijn zelfredzamer en voeren zoveel mogelijk zelf regie over hun welbevinden. Zij krijgen de zorg 

en ondersteuning die zij nodig hebben van hun netwerk en van professionals op juiste plek (dichtbij huis). 
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· Met wie werken we vooral samen? 

· Hoe is de verdeling van middelen? 

 

Door deze vragen vooraf te beantwoorden houden we een scherpe focus en kunnen we in de 

uitvoering ook bijsturen. 

· Partijen zien meerwaarde  

In de uitvoering faciliteert en stimuleert de Provincie overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en 

kennisinstellingen en burgers. We vinden het belangrijk dat onze samenwerkingspartners 

meerwaarde zien van onze inzet. De Sociale Agenda is een met hen gedeelde koers voor een 

vitaler Limburg; het is een gezamenlijke missie. De uitvoering daarvan verdient ook gezamenlijke 

reflectie en een gesprek over welke inzet de meest effectieve is om die missie tot uitvoering te 

brengen. Hoe houden wij samen koers? Zo voorkomen we dat we als Provincie onze 

(project)doelen halen, maar tegelijkertijd falen doordat we niet de juiste dingen doen, of de dingen 

niet op het juiste moment doen. We willen de beoogde resultaten in perspectief plaatsen door in 

gesprek te gaan met sleutelfiguren en deskundigen uit alle geledingen. Daarbij vooraf, maar ook 

gedurende de uitvoering, worden vragen voorgelegd in hoeverre het verschil gemaakt wordt, wat 

beter kan en hoe partijen de inzet van de Provincie beoordelen. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op 

ingegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Al doende leren we 

De Provincie wil dus samen met de samenwerkingspartners het verschil maken. Zo duidelijk 

mogelijk wordt geformuleerd waar dat zichtbaar moet worden: in de producten die we gaan 

opleveren (in het Kompas van beoogde effecten, in de Limburg factor met beoogde sociale en 

bestuurlijke innovaties), in de focus die we nastreven en in de meerwaarde die partijen hebben van 

onze aanpak. Tegelijk is er in de Agenda veel ruimte voor het experiment. We gaan dus niet alleen 

goed bijhouden: Welke resultaten we boeken? Maar vooral ook: Wat werkt goed? Wat ging goed 

en wat kan beter? Leerpunten die betrekking hebben op producten of methodieken worden 

gedeeld met andere partijen binnen en buiten de provincie zodat zij hier naar kunnen handelen. Er 

vindt opschaling plaats: wat begon als kleinschalig experiment kan op niveau van de regio, 

provincie en zelfs landelijk worden toegepast. Een goede lerende monitoring is dus essentieel. In 

paragraaf 2.2.  wordt dit verder toegelicht. 

 

 

 

Voorbeeld partijen zien meerwaarde: brief voorzitters Limburgse 

arbeidsmarktregio’s” 

 

Voorafgaand aan de behandeling van de Sociale Agenda in Provinciale Staten d.d. 18 maart 
2016 hebben de voorzitters van de drie Limburgse arbeidsmarktregio’s aan Provinciale 
Staten een brief gestuurd waarin zij de meerwaarde van het programmaonderdeel Limburg 
Werkt Akkoord onderschrijven.  

In deze brief geven zij aan ingenomen te zijn met de ondersteunende, facilterende en 
verbindende rol die de Provincie wil oppakken om de arbeidsmarkagenda’s in de regio te 
versterken. Zij zien meer dan voldoende aanknopingspunten om in de verdere uitwerking in 
gezamenlijkheid te komen tot realisatie van een aantal concrete projecten, onder andere 
gericht op (kwetsbare) jongeren en werkzoekende 50-plussers, die zullen bijdragen aan de 
realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt in Limburg. 
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Voorbeeld de “Gezonde Basisschool van de toekomst” 

 

Een werkgroep binnen de steungroep van het project de “Gezonde Basisschool van de toekomst” is  

momenteel aan de slag om de communicatie rond het project uit te werken. Hierbij zal ook de wijze van  het 

beschikbaar stellen van tussenresultaten aan de orde komen. De tussenresultaten betreffen uitgewerkte 

werkwijzen en opgedane ervaringen. Pas in een latere fase in het project zal ook gekeken worden naar 

geconstateerde effecten. 

2.1.4 Uitvoeringsplan van hoge kwaliteit 

Bovenstaande succesfactoren vormen de basis voor de uitvoeringsplannen die per actie zijn 

opgesteld. Per actie wordt een strak format gehanteerd waardoor aan de voorkant is nagedacht:  

· welk (maatschappelijk) rendement de actie oplevert 

· hoe deze ‘sociale impact’ zichtbaar wordt 

· hoe het verschil gemaakt wordt 

· wat we tijdens en na de uitvoering van de actie denken te leren  

· welke risico’s de actie met zich meebrengt 

· hoe de actie past binnen andere provinciale programma’s 

Waar mogelijk zijn de doelen SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Tijdgebonden) geformuleerd 

en zoveel mogelijk geconcretiseerd. Voor de huidige 13 acties uit het programma in 2016 en 2017 

is dit bijgevoegd (zie hoofdstuk 3).  

  

In het uitvoeringsprogramma is per actie aangegeven wat we willen leren: Welke opbrengsten zijn 

ook elders / voor anderen betekenisvol?  
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2.2 Monitoring  

 

Hoofdstuk 3 geeft aan welke acties in het kader van de Sociale Agenda tot uitvoering gebracht 

zullen worden. Daarbij gaat het onder meer om resultaten, de provinciale inzet en prestatie-

indicatoren. De monitoring zal als volgt worden weergegeven: 

 

Een jaarlijkse voortgangsrapportage en update van het uitvoeringsprogramma: het 

uitvoeringsprogramma zal ieder jaar worden voorzien van een voortgangsrapportage per actie en 

update van het uitvoeringsprogramma (nieuw toegevoegde initiatieven). De voortgang en update 

zullen bestuurlijk aan de orde komen om vervolgens te landen in de reguliere begrotingscyclus. 

 

Een tweejaarlijkse integrale effectmeting (tussenevaluatie): tweejaarlijks wordt op het niveau van 

de gehele Sociale Agenda de voortgang gerapporteerd en geëvalueerd: wat zijn de resultaten en 

wordt het verschil gemaakt? Wat zijn sociale en bestuurlijke innovaties? Wat kan er geleerd 

worden van experimenten? Voor deze tweejaarlijkse evaluatie wordt gebruik gemaakt van de 

volgende elementen: 

· De hierboven genoemde jaarlijkse voortgangsrapportages. 

· De stand van het kompas op basis van de zes factoren en referentiewaarden 

· Een lerend perspectief voor de toekomst, op basis van lessons learned uit het verleden en 

veranderingen in de omgeving. 

· In gesprek met stakeholders uit de quatro helix 

 

Het kompas 

Het tweede element van de integrale effectmeting is de stand van het kompas. Hiermee wordt 

bijgehouden in hoeverre het met de ingezette lijn ook daadwerkelijk lukt om een trendbreuk te 

realiseren. Het kompas is vertaald in onderstaand voorstel voor meetbare criteria (bron UM, ROA 

en GGD Zuid-Limburg): 
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 Factor Referentiewaarden Specificatie 

1 (arbeids)participatie Werkloosheid  

 

· totaal 

· langdurig 

· jeugd  

· 55+ 

· SES 

2  Arbeidsparticipatie · totaal 

· jeugd  

· 55+ 

3  Actieve deelname aan de samenleving · totaal 

· jeugd  

· 55+ 

· SES 

4 Onderwijs Laaggeletterdheid  · totaal 

· jeugd  

· 55+ 

5  Startkwalificatie  · totaal 

· jeugd  

· 55+ 

· Naar SES ouders 

6  Laag opleidingsniveau  · totaal 

· jeugd  

· 55+ 

· Naar SES ouders 

7 Gezondheid (gezonde) levensverwachting  

8  Ervaren gezondheid · totaal 

· jeugd  

· 55+ 

· SES 

9  Leefstijl  

10 Opvoeding Kinderwelzijn · SES 

11  Kinderveiligheid · SES 

12  Kinderarmoede  

13 Sociaal kapitaal Vertrouwen in medemens, instanties en overheden  

14  Saamhorigheid  

15  Netwerken, sociaal en van economisch nut  

16 Bestuurlijke innovatie Partners SA delen kennis en referentiekaders  

17  Partners SA zijn bereid meer en open samen te werken  

18  Partners SA zijn in staat samen resultaten te bereiken  

 

  



 

16  

 

Waar mogelijk worden de metingen op de voorgestelde criteria structureel ondergebracht in de 

Limburgse leef- en vestigingsklimaatmonitor die jaarlijks verschijnt. Voorstel is dit op het 

schaalniveau van de regio’s Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg in beeld te brengen. Tevens wordt 

aanvullend voorgesteld deze criteria in beeld te brengen voor de regio Noordoost Groningen, de 

stad Rotterdam en het landelijke gemiddelde. Noordoost Groningen en Rotterdam hebben 

vergelijkbare uitdagingen op het niveau van gezondheid en participatie. Het zijn (net als Limburg) 

in bepaalde opzichten ook weer heel verschillende regio’s, waardoor wij denken dat zij helpen om 

te komen tot goed vergelijkingsmateriaal voor de Limburgse regio’s. 

De verwachting is dat vanaf 2018 de eerste signalen zichtbaar worden die erop kunnen wijzen dat 

de gewenste effecten bereikt gaan worden. Het is niet altijd mogelijk een specifieke actie aan een 

of meerdere specifieke criteria te koppelen, want het complete pakket aan maatregelen in de 

Sociale Agenda bestaat uit samenhangende acties. Het gaat dus telkens om de trendbreuk op het 

Kompas in totaliteit. Tegelijk is het wel zo dat sommige acties nu eenmaal meer effect op de ene 

dan op de andere indicator van het Kompas zullen hebben. Waar mogelijk en relevant zal in de 

uitvoeringsplannen per actie in hoofdstuk 3  een koppeling worden gemaakt met een of in sommige 

gevallen meerdere indicatoren. 

 

Lerend perspectief voor de toekomst 

Nadrukkelijk wordt in de integrale effectmeting meegenomen hoe de samenwerkingspartners tegen 

de voortgang aankijken. Het is de bedoeling de mening te peilen over de resultaten, of het verschil 

gemaakt wordt, wat de sociale en bestuurlijke innovaties zijn, wat er geleerd kan worden van 

experimenten en waar er de komende jaren in hun ogen bijgestuurd moet worden. Door de 

evaluatie een gezamenlijk product van alle samenwerkingspartners te maken, kan optimaal 

gebruikgemaakt worden van de opgedane ervaringen en leerpunten. Het lerend perspectief heeft 

niet alleen betrekking op de gerealiseerde resultaten of nieuw toe te voegen agendapunten, maar 

gaat ook over de fundamentele koers van de sociale agenda. Nadrukkelijk komen hierbij ook de rol 

van de provincie, de toegevoegde waarde van haar inzet en hoe de maatschappelijke partners hier 

tegenaan kijken aan de orde. 

 

In gesprek met stakeholders uit de quatro helix 

Hoe het betrekken van de stakeholders bij de effectmeting er exact uit zal komen te zien, zal te 

zijner tijd worden bepaald. Een van de suggesties is in ieder geval een tweejaarlijks open gesprek 

van het provinciebestuur (GS en PS) met ‘een steekproef van haar partners’ op basis van de 

volgende vragen als gespreksagenda: 

· Welke stappen heeft Limburg gezet? 

· Welke voortgang is daarbij bereikt? 

· Hoe effectief was die voortgang? 

· Wat kunnen we leren van de afgelopen twee jaar? 

· Waar kunnen de partners nog effectiever samenwerken voor een vitaler Limburg? 

· Hoe kan de provincie die effectieve samenwerking versterken vanuit haar Sociale Agenda? 

Dit zou kunnen in de vorm van interviews of bijvoorbeeld in de vorm van een conferentie. De 

dialoog over ‘de koers’ en ‘het kompas’ is daarmee ook nadrukkelijk onderdeel van het bouwen 

aan een breed Limburgs netwerk van kennispartners, overheden, ondernemers en actieve 

Limburgers die samen vorm en invulling geven aan de sociale agenda van Limburg. 
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3 Uitvoeringsplan per actie 

 

Limburg Werkt Akkoord 

1.1 Afsprakenkader met arbeidsmarktregio’s  

1.2 Aanpak sectorale mobiliteit 

2.1 Succesvolle PPS faciliteren en uitrollen  

2.2 Sociaal rendement binnen provinciaal MKB en acquisitiebeleid 

2.3 Herijkte aanpak SROI 

2.4 Bevorderen werkend leren voor kwetsbare jongeren  

 

Sociale innovatie en participatie 

3.1 Limburgse proeftuinen voor positieve gezondheid 

3.2 Veilig opgroeien en opvoeden 

3.3 Gezonde basisschool van de Toekomst  

3.4 Herijken provinciale basisstructuur 

3.5 Wijkgerichte aanpak ‘sociale innovatie en participatie’ 

3.6 Provinciaal kennisnetwerk ‘sociale innovatie en participatie’ 

3.7 Experimenteerregeling ‘sociale innovatie en participatie’
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PROGRAMMADEEL ‘LIMBURG WERKT AKKOORD’ 

Aanjagen positieve trendbreuk samen met Limburgse arbeidsmarktregio’s 
 

Algemeen  
 

1.2. Opgave 

Met het Limburg Werkt Akkoord richten we ons op het vergroten van de instroom van mensen die nu 

(nog) niet participeren op de arbeidsmarkt. Vanuit de overtuiging dat dit nog onbenut arbeidspotentieel 

in de (nabije) toekomst hard nodig is om de Limburgse economische ambities te bereiken. Hierbij 

willen we voorkomen dat werkgevers gedwongen worden om mensen met een beperkte aansluiting 

op de arbeidsvraag in dienst te nemen. Veel liever zien wij een intrinsieke motivatie voor een 

inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam kan deel nemen, naar 

vermogen. Kwalitatief goed onderwijs dat opleidt voor en inspeelt op de (toekomstige) arbeidsmarkt is 

hierbij cruciaal. Met het Limburg Werkt Akkoord (LWA) wordt door ons als provincie samen met de 

(wettelijk) verantwoordelijke partijen een aanzet gegeven tot een beweging/vernieuwing naar een 

inclusieve arbeidsmarkt. Vernieuwing door meer dan voorheen de verbinding tussen economie, 

onderwijs en arbeidsmarkt te leggen.  

 

1.3. Doelstelling 

De doelstelling van het LWA is het vergroten van de instroom op de arbeidsmarkt door burgers die 
(nog) niet participeren, zodat meer mensen naar vermogen mee gaan doen. Het gaat om alle niet-
werkenden die wel beschikken over een zeker arbeidsvermogen, en jongeren die uitstromen uit het 
onderwijs, waarbij extra aandacht is voor mensen met vmbo/mbo niveau, gezien hun meer kwetsbare 
positie op de arbeidsmarkt. Hieronder vallen zowel jongeren, 45 en 50+, mensen die vallen onder de 
participatiewet enzovoort. Instroom omvat de toeleiding naar arbeidsplaatsen en leerwerkplekken 
zoals stages, traineeships en ook werkervaringsplaatsen. Daarnaast willen we met het LWA de 
intrinsieke motivatie voor een inclusieve arbeidsmarkt van partijen vergroten.  
 

1.4. Scope 

Samen met de wettelijk verantwoordelijke partners in het veld, zoals arbeidsmarktregio’s, gemeenten, 
UWV, werkgevers en onderwijsinstellingen willen we de aansluiting tussen vraag en aanbod op de 

(eu)regionale arbeidsmarkt optimaliseren. Dit in aanvullingen op en in afstemming met de Human 

Capital Agenda’s & Techniekplan Limburg en het actieprogramma grensoverschrijdend leren en 
werken, die beide voor de zomer 2016 aan PS zullen worden voorgelegd

4
. Het leggen van 

verbindingen met de economische agenda en onderwijsambities is bij de uitvoering van het LWA van 

essentieel belang. 

 
Uitgangspunten LWA: 
1. Duurzame beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt op basis van participatie naar vermogen; 
2. Verbinding leggen tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt, agenda’s en ambities; 
3. Arbeidsmarktregio’s in the lead, wij faciliteren en stimuleren; 
4. De rol van kennisinstellingen ten aanzien van kennisdeling en monitoring meer benutten; 
5. Naast triple helix ook werknemers/werkzoekenden betrekken (quatro helix);  
6. Aansluiten bij succesvol beleid, lopende ontwikkelingen en uitrol goede voorbeelden;  
7. Kwalitatief goed onderwijs dat opleidt voor en inspeelt op de (toekomstige) arbeidsmarkt is 

cruciaal 

                                                 

4
 Hiermee wordt conform de vastgestelde programmabegroting 2016  invulling gegeven aan de producten 

arbeidsmarkt (1.3.1.) en het LWA  (1.3.3.) binnen het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (1.3).    
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PROGRAMMADEEL ‘LIMBURG WERKT AKKOORD’ 

Aanjagen positieve trendbreuk samen met Limburgse arbeidsmarktregio’s 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenkader met arbeidsmarktregio’s 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

(Arbeids)participatie (Afname van werkloosheid / Toename van arbeidsparticipatie / Actieve deelname aan 

de samenleving). 

 

Urgentie 

De netto arbeidsparticipatie ligt in Zuid Limburg lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het doel 

De provincie wil de arbeidsmarktregio’s ondersteunen in hun opgave om vraag en aanbod van arbeid met 

elkaar te verbinden, door samenwerking in en tussen de verschillende arbeidsmarktregio’s te faciliteren en 

kennisoverdracht te realiseren. De provincie wil samen met de arbeidsmarktregio’s sectorspecifieke ambities 

formuleren op basis van regionale vraagstukken en vernieuwende initiatieven realiseren die bijdragen aan 

een inclusieve arbeidsmarkt. 

Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o Mensen die anders aan de kant zouden blijven staan worden (sneller) aan het werk geholpen 

o Er worden goed werkende en vernieuwende instrumenten ontwikkeld 

· Bestuurlijke innovaties:  

o Unieke samenwerking tussen gemeenten, UWV en bedrijfsleven in de arbeidsmarktregio’s om tot 

betere matching te komen tussen vraag en aanbod van werk en werkzoekenden. 

o Binnen de arbeidsmarktregio houden partijen gezamenlijk een doel voor ogen, sturen hierop, en 

monitoren de voortgang 
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o Tussen arbeidsregio’s vindt meer kennisdeling plaats 

o Tussen de economische agenda’s en arbeidsregio’s vindt meer verbinding en bestuurlijke 

samenwerking plaats.  

Beoogd resultaat 

Afsprakenkader voor de drie arbeidsmarktregio’s waarin met de 3 arbeidsmarktregio’s is vastgelegd: 

· Het realiseren van 8.000 extra leerbanen / stageplekken binnen 4 jaar (2016-2019) 

· Afspraken over projecten waarbinnen samengewerkt wordt om de instroom van mensen die nog niet 

participeren op de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarbij zijn drie prioritaire doelgroepen benoemd: 

o Jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 

o Statushouders 

o Oudere werkzoekenden 

· Welke ondersteuning de provincie biedt 

· Daarbij is een sectorale aanpak in iedere regio een expliciet thema: in Zuid-Limburg ligt de focus op 

meerdere sectoren, zoals zorg, in Noord-Limburg op logistiek en in Midden-Limburg op retail 

· Er zijn vernieuwende concepten en instrumenten (dashboards, poolvorming, scholing, werkend leren, 

vouchers, diagnose) ontwikkeld ter versterking van het aanbod en ter versterking van de vraagzijde (ter 

ondersteuning van werkgevers) 

· Er is meer inzicht in de achtergrond van mensen die met ontwikkelde methodieken instromen op de 

arbeidsmarkt (als het gaat om opleidingsniveau en vaardigheden, leeftijd etc.) 

· Er zijn afspraken gemaakt met de arbeidsmarktregio’s over monitoring 

Voorbeeld afsprakenkader: 

 2016 2017 2018 2019 Totaal 

(kwetsbare) jongeren      

Ouderen      

Statushouders      

Overig      

Totaal     8.000 

Ambitie voor de regio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld project Ambassadeurschap: 

In samenwerking met het UWV wordt een project opgezet waarbij onder meer bestuurders en raadsleden als 

buddy fungeren voor een werkzoekende. Zij zetten het eigen netwerk in om werkzoekenden aan een baan of 

werkervaringsplaats te helpen.  

Instrumenten 

· Afsprakenkader per arbeidsmarktregio 

· Pilots, experimenten met betrekking tot (vernieuwende) methodieken 

Inzet Provincie 

· Faciliteren samenwerking en kennisoverdracht tussen regio’s 

· Ondersteunen door het verbinden van vernieuwde initiatieven die een inclusieve arbeidsmarkt 

ondersteunen en inspelen op flexibilisering van de arbeidsmarkt 

· Agenderen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

Met wie werken we samen?  

· Arbeidsmarktregio’s, waarin gemeenten, UWV, werkgevers, het bedrijfsleven, onderwijs en werknemers 

samenwerken. De centrumgemeente van de regio’s vormen het aanspreekpunt voor de provincie 
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· Het eigenaarschap van de projecten ligt bij de arbeidsmarktregio’s, zij zijn trekkers  

· Er moet breed draagvlak bestaan wil de provincie een project ondersteunen 

Inzet middelen 

· Samen met actie 1.2 is het budget €7,2 miljoen 

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)? 

· Andere partijen dragen samen minimaal €6 miljoen bij  

Hoe verdienen we in? 

· Er wordt minder beroep gedaan op reguliere voorzieningen bij de gemeenten (WWB) 

· Bedrijfsleven heeft voldoende geschoold personeel beschikbaar waardoor economische groei niet 

stagneert 

· Limburgers voelen zich gezonder en maken minder gebruik van (dure) zorg 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

· Inzet is:  

o Binnen arbeidsmarktregio’s: betere samenwerking tussen werkgevers en gemeenten: betere 

samenwerking tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en werknemers 

o Betere samenwerking tussen de arbeidsmarktregio’s  

· Limburgers krijgen meer regie: deelnemen aan de arbeidsmarkt verhoogt de zelfredzaamheid, 

eigenwaarde en gevoel van gezondheid 

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

· Het draagt bij aan de instroom van jongeren, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en oudere 

werkzoekenden op de arbeidsmarkt. 

· De langdurige werkloosheid neemt af (in het bijzonder voor bovengenoemde doelgroepen) 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Initiatieven waarop samengewerkt wordt om de instroom van jongeren, mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en oudere werkzoekenden te stimuleren kunnen leerpunten bieden voor andere regio’s.  

Met het afsprakenkader wordt ook ingezet op kennisdeling: best practices, instrumenten en methodieken die 

structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt opleveren worden gedeeld. 

Risico’s 

Binnen de genoemde doelgroep is variatie in de mate waarin mensen naar werk te begeleiden zijn: risico is 

dat de energie wordt gericht op de ‘besten’: de mensen die relatief snel naar werk te begeleiden zijn.  

Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s? 

· Economie & Onderwijs: Het verder optimaliseren van de aansluiting tussen het Hoger en Middelbaar 

beroeps onderwijs en de Limburgse arbeidsmarkt is een belangrijk onderdeel van de Human Capital 

Agenda’s en het Techniekplan. Een herijkt kader voor de HCA’s en het Techniekplan is reeds aan PS 

voorgelegd 

· Wat betreft de monitoring wordt aangesloten bij de halfjaarlijkse rapportage cyclus voor Onderwijs & 

arbeidsmarkt  

· Deze actie is sterk verbonden aan actie 1.2: aanpak sectorale mobiliteit. Afspraken over het komen tot 

een sectorale aanpak (1.2) zijn onderdeel van het afsprakenkader (1.1) 
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 Planning  

 Actie  

Q1 t/m Q2 Vooruitlopend op het afsprakenkader wordt de 45+-regeling vernieuwd en het 

scholingsfonds gecontinueerd 

Overleg met arbeidsmarktregio’s vindt plaats om te komen tot definitief afsprakenkader 

Juni 2016 Bijeenkomst en (feestelijke) ondertekening afsprakenkader 

Q3 1
e
 projecten gaan van start: 

o Mobility & Talent Centre Zuid-Limburg 

o Voortzetting scholingsvouchers 

2017 t/m 

2019 

· Uitvoering van afspraken;  

· Voortgang wordt gerapporteerd in samenhang met de halfjaarlijkse rapportage 

onderwijs & arbeidsmarkt  

· 4x per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats 

· Jaarlijks wordt gekeken hoe de projecten uit het afsprakenkader lopen: waar staan 

we nu? 
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PROGRAMMADEEL ‘LIMBURG WERKT AKKOORD’ 

Aanjagen positieve trendbreuk samen met Limburgse arbeidsmarktregio’s 
 

1.2 Aanpak sectorale mobiliteit 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken:  

(Arbeids)participatie (Afname van werkloosheid / Toename van arbeidsparticipatie / Actieve deelname aan de 

samenleving). 

 

Urgentie 

De netto arbeidsparticipatie ligt in Zuid Limburg lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het doel 

Doel is dat er voldoende kwalitatief goed en flexibel personeel beschikbaar is per economische sector door 

een goede aansluiting van vraag en aanbod en onderlinge samenwerking tussen werkgevers vanuit een 

gemeenschappelijke aanpak. We streven naar een skill ecosystem: werknemers beschikken over 

kerncompetenties waarmee ze snel inzetbaar zijn binnen dezelfde sector voor verschillende werkgevers. 

Daarmee wordt de beweging gemaakt van baangarantie naar werkgarantie. De Provincie stimuleert de 

ontwikkeling van een sectorale aanpak om dit bereiken als onderdeel van het afsprakenkader met de  

arbeidsmarktregio’s. 

Limburg factor 
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· Sociale innovaties:  

o Werkgevers stellen werknemers beter in staat om zich te blijven ontwikkelen en bieden een prikkel 

om te veranderen 

o Het onderwijs richt het opleidingsaanbod flexibeler in zodat werknemers kunnen bij- en omscholen 

waar nodig en eenvoudiger van baan kunnen wisselen binnen de sector. Er worden nieuwe 

methodieken ontwikkeld die hieraan bijdragen 

· Bestuurlijke innovaties: 

o Unieke samenwerking tussen werkgevers binnen een sector die gezamenlijk bepalen welke 

kerncompetenties nodig zijn in een sector. Vervolgens wordt hier samen met onderwijs een 

passend aanbod voor ingericht om de kerncompetenties aan te leren en te versterken 

Beoogd resultaat 

· Een sectorale aanpak in de drie arbeidsmarktregio’s draagt bij aan de realisatie van een deel van de 

beoogde 8.000 extra leerbanen / stageplekken binnen 4 jaar (2016-2019) 

· Er is in iedere arbeidsmarktregio minimaal 1 pilotproject sectorale aanpak uitgevoerd:  

o In Zuid-Limburg wordt ingezet op meerdere projecten in met name dienstverlenende sectoren 

o In Noord-Limburg wordt een pilot ingericht: t.b.v. de sector logistiek 

o In Midden-Limburg wordt een pilot gestart met focus op retail 

Voorbeeld: Metaalbedrijven, Sector High Tech Systems  

Metaalbedrijven zoals machinebouwers hebben een uniforme set kerncompetenties van waaruit zij 

personeel werven. Veel bedrijven hebben te maken met pieken en dalen in de productie, afhankelijk van de 

orderportefeuille. Doordat werkgevers over de benodigde kerncompetenties beschikken zijn zij flexibel 

inzetbaar voor meerdere werkgevers op piekmomenten. Betrokken opleidingen hebben met regelmaat 

contact met (een vertegenwoordiging) van bedrijven uit deze sector voor afstemming of het 

onderwijscurriculum aansluit bij de kerncompetenties. 

Instrumenten 

· Pilots sectorale mobiliteit 

Inzet Provincie 

· Provincie stimuleert samenwerking in de drie arbeidsmarktregio’s 

· De provincie moet ervoor zorgen dat zijzelf en de gemeenten haar economische en sociale aanpak 

sterk aan elkaar verbinden om zo op de toekomstige arbeidsvraag voorbereid te zijn 

· Het stimuleren van leerwerk- en stage plekken om te zorgen voor voldoende kwalitatief goed personeel 

· Het bedrijfsleven en het onderwijs koppelen om werkgevers in staat te stellen werknemers zich te laten 

ontwikkelen  

Met wie werken we samen? 

· Onderwijs, werkgevers, overheid, werknemers 

· Er moeten meerdere bedrijven betrokken zijn bij één pilot 

Inzet middelen 

· Samen met 1.1 is het budget €7,2 miljoen 

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)? 

· Het uitgangspunt van de provincie is een verdeling van minimaal 50/50. 

· Andere partijen zorgen voor middelen vanuit bestaande regelingen en / of landelijke of Europese 

subsidies (o.a. ESF) 
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Hoe verdienen we in? 

· De arbeidsparticipatie neemt toe, dit levert gemeenten een besparing op de uitkeringen op 

· Bedrijfsleven heeft voldoende gekwalificeerd personeel voor handen waardoor productie op peil wordt 

gehouden 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

· Er is een verbeterde afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt  

· Organisaties binnen een sector werken beter samen met betrekking tot personele inzet   

· Met deze actie worden regionale initiatieven ondersteund, niet langer alleen lokaal 

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

Werknemers worden vanuit hun kerncompetenties benaderd; zij kunnen bij- en omscholen waar nodig en 

eenvoudiger van baan wisselen binnen de sector wanneer sprake is van toe- of afname van werk bij 

werkgevers. 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

De leerpunten uit de pilotprojecten kunnen bijdragen aan de sectorale aanpak gericht op jeugdwerkloosheid 

en werknemers met een handicap.  

Risico’s 

· Werkgevers zullen tijd moeten investeren om tot een set kerncompetenties voor de sector te komen. 

Daarnaast moeten zij in de uitrol ruimte bieden voor bij- en omscholing waar nodig. In beide gevallen 

lopen de kosten voor de baten uit. Werkgevers zullen dit in eerste instantie mogelijk ook zien als strijdig 

met het eigen belang, want het gaat erom het belang voor de hele sector voorop te zetten. Dat betekent 

dat de goede mensen met de juiste kerncompetenties niet alleen bij jou aan de slag kunnen, maar ook 

bij je concurrent. Idee moet landen dat wat goed is voor de sector ook goed is voor het eigen bedrijf 

· Flexibilisering is vaak moeilijk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook zijn de 

maatschappij en wetgeving hier nog niet altijd optimaal op ingericht 

· De provincie moet erop letten dat zij geen gaten in de financiering van het rijk en de gemeenten opvult. 

De basisstructuur moet er al zijn; de bijdrage van de provincie moet daar iets extra’s aan toevoegen 

Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s? 

· Economie: er wordt aangesloten bij het topsectorenbeleid zodat het beschikbare arbeidspotentieel 

optimaal benut kan worden 

· Deze actie is sterk verbonden aan actie 1.1 Afsprakenkader met arbeidsmarktregio’s. Afspraken over 

het komen tot een sectorale aanpak (1.2) zijn onderdeel van het afsprakenkader (1.1) 

 

2016 Actie  

 · Verschillende sectorale ontwikkelingen en initiatieven zijn in kaart gebracht. 

Q3 · Min 1 initiatief m.b.t. sectorale toeleiding is uitgewerkt in een plan van aanpak met 

bovenstaande samenwerkingspartners 

Q4 · Er zijn min. 2 pilots met betrekking tot sectorale mobiliteit van start gegaan  

2017-2018 · Uitvoering pilots  

2019 · de drie arbeidsmarktregio’s hebben ieder minimaal een pilotproject afgerond 

· pilots zijn geëvalueerd 

· kennis is gedeeld 

  Planning 
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PROGRAMMADEEL ‘LIMBURG WERKT AKKOORD’ 

Meer ruimte voor sociaal rendement bij economische structuurversterking 
 

2.1 Succesvolle publiek-private samenwerkingsconstructies faciliteren en uitrollen 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken:  

(Arbeids)participatie (Afname van werkloosheid / Toename van arbeidsparticipatie / Actieve deelname aan de 

samenleving). 

 

Urgentie 

De netto arbeidsparticipatie ligt in Zuid Limburg lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het doel 

Doel is het vergroten van de instroom van burgers die nu (nog) niet participeren op de arbeidsmarkt door het 

opzetten van publiek-private samenwerkingsconstructies (PSS) met als doel het toeleiden naar de 

arbeidsmarkt waarbinnen de Provincie betrokken is, te faciliteren. Daarnaast zullen  we binnen bestaande 

PPS verbanden waarbij de Provincie betrokken is maximaal ruimte creëren voor participatie van de 

doelgroep. 

Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o Het vormen van nieuwe PPS constructies gericht op het laten instromen op de arbeidsmarkt van 

burgers die nu (nog) nog niet participeren 

· Bestuurlijke innovaties:  

o PPS-constructies committeren zich aan het realiseren van stage- en leerwerkplekken 

o Het aantal samenwerkingspartners binnen bestaande PPS-constructies wordt verbreed 
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Beoogd resultaat 

· Deze actie draagt bij aan de realisatie van de 8000 extra leer/werkplekken binnen 4 jaar (2016-2019) 

· Campusorganisatie BL-MHC staat voor de opgave om de gedane investeringen te laten renderen in 

arbeidsplaatsen. Een deel daarvan komt beschikbaar voor jongeren en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt: 

 

· Samen met VDL Nedcar, FNV, het ministerie en Arcus wordt een scholingstraject voor minimaal 800 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opgezet 

· Er worden 1.000 fte stage-  en leerwerkplekken en 1.000 fte van Werk naar werk (omscholingstrajecten) 

gerealiseerd binnen nu en 10 jaar op de Smart Service Campus; met name ICT- en financieel-

administratief georiënteerd (2.000 / 20.000) 

· Binnen andere bestaande (succesvolle) PPS-constructies waar de Provincie aan deelneemt, komen we 

tot concrete afspraken over het vergroten van de instroom van jongeren (tot 27 jaar) en mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt (hierbij kan gedacht worden aan mensen met een licht verstandelijke 

beperking, psychisch kwetsbare mensen, mensen met een lichamelijk handicap, mensen met 

onvoldoende opleiding of een leerachterstand en langdurig werkzoekenden). Dit betreft in ieder geval: 

BING/Greenport Venlo, Chemelot/Chill, de A2 bij Maastricht en Maastricht-Aachen Airport  

Voorbeelden:  

In eerste instantie lag de focus op de volgende kansrijke PPS-samenwerkingen:  

· Nedcar: ambitie voor VDL Nedcar is groeien van 2.500 werknemers nu, naar mogelijk 8.000 op termijn. 

Samen met UWV, uitzendbureaus, gemeenten, provincie en onderwijsinstellingen zal stevig ingezet 

worden op zoveel mogelijk Limburgers (al dan niet met grotere afstand tot de arbeidsmarkt) aan het 

werk helpen bij VDL Nedcar. VDL Nedcar ontwikkelt op dit moment samen met het Arcus College en 

ROC Leeuwenborgh een nieuwe opleidingsformule waarbij jongeren instromen in productietechniek 

(tweejarige BOL-opleiding). Bij de werving van nieuw personeel wordt een vernieuwende aanpak 

gehanteerd 

· Smart Service Campus in Heerlen: doel is het opzetten en aanbieden van (om)scholingstrajecten: de 

bedrijven en instellingen ABP, APG, AZL, CBS, de Belastingdienst, PNA Group, Obvion, Rabobank, 

PinkRoccade Loyalis, DHV, Medtronic, Boston Scientific en DocMorris creëren jaarlijks 100 stage- en 

leerwerken en 100 omscholingstrajecten: dit zijn gem. 14 plekken per bedrijf per jaar 

Instrumenten 

· (Nieuwe) PPS 

· Pilots / experimenten 

· Afsprakenkaders met arbeidsmarktregio’s 

Inzet Provincie 

· Verbinden BL-MHC BV met Sociale Agenda 

· Provincie is partner (33% aandeelhouder) van de Smart Service Campus en neemt als actief 

aandeelhouder deel aan de AvA’s voor beheer van de Bv’s (CMD BV en CHV BV; dit zijn 2 van de 3 

pijlers van de Campus) en ziet toe op het financieel en inhoudelijk nakomen van de afspraken en zo 

nodig bijstelling van de aanpak in het licht van de te halen campusdoelstellingen 
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Met wie werken we samen? 

Partners binnen PPS constructies, zoals: 

· PPS VDL Nedcar: Ondernemers (Nedcar als grootste en initiërende partner, met een aantal andere 

Zuid-Limburgse bedrijven uit de ‘maakindustrie’, ‘engineering’ en ‘maintenance’), gemeente Sittard-

Geleen, Heerlen en Maastricht, UWV, onderwijspartners (Arcus en ROC Leeuwenborgh) en 

uitzendbureaus  

· Smart Service Campus: pensioenuitvoerder APG, Universiteit Maastricht (beide mede initiatiefnemers 

van de Campus), Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit 

· BING/Greenport Venlo: LIOF, HAS Hogeschool Venlo, Fontys Venlo en de campusorganisatie. 

· Chemelot/Chill: onderwijspartners Zuyd Hogeschool, Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen en 

Maastricht University. Bedrijfsleven: DSM en SABIC 

· Integrale vernieuwing gebied rondom A2: Rijk, gemeenten en marktpartijen 

· Maastricht-Aachen Airport: gemeenten en Airport zelf 

Inzet middelen 
· Actielijn 2.1 t/m 2.4 tezamen €3.350.000, wat onder andere wordt besteed aan: 

o Het scholingsexperiment VDL Netcar, waarvoor de Provincie €2 miljoen voor 2016-2019 

beschikbaar stelt: maximaal €1.000,- per medewerker die het traject wil doorlopen (in totaal 

maximaal €800.000,-) 

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)? 

· Minimaal 50% cofinanciering van partners 

· Voor het scholingsexperiment VDL Nedcar dragen gemeenten bij door deelnemers 4 maanden met 

behoud van hun uitkering een scholingstraject te laten volgen 

Hoe verdienen we in? 

· Gemeenten besparen op sociale voorzieningen doordat meer mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt 

· Ook het UWV en de werkzoekenden zelf gaan er financieel gezien op vooruit 

· Bedrijfsleven heeft voldoende gekwalificeerd personeel ter beschikking; economische groei stagneert 

niet als gevolg van een tekort aan goede werknemers 

· Er zijn voldoende leerwerk- en stageplekken tijdig voorhanden waardoor leerlingen hun opleiding zonder 

vertraging kunnen afronden 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

Werkgevers, onderwijs en gemeenten en gemeenten werken meer samen om jongeren en mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.  

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

· Het draagt bij aan de instroom van jongeren (tot 27 jaar) en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (hierbij kan gedacht worden aan mensen met een licht verstandelijke beperking, psychisch 

kwetsbare mensen, mensen met een lichamelijk handicap, mensen met onvoldoende opleiding of een 

leerachterstand en langdurig werkzoekenden) 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Kennis over de manier waarop mensen samenwerken en hoe je tot resultaten komt kunnen gedeeld worden 

met andere regio’s.  

Risico’s 

Met name voor private partijen is het van belang dat de PPS binnen een sector gezamenlijk geformuleerde 

doelen realiseert zodat zij over voldoende personeel (blijven) beschikken. Gebeurt dit niet dan zou het 

gevolg kunnen zijn dat de investeringen ten goede komen aan 1 bedrijf, en de rest van de sector hier nadeel 

van ondervindt.  
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Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s? 

Verbinding met algemeen economisch beleid, onder meer via:  

· Maastricht Health Campus: Conform PS-besluit structuurversterkende projecten (7 februari 2014) wordt 

in 2017 €3,45 miljoen bijgedragen door de Provincie aan de Health Campus in de vorm van een 

revolterende investering. Daarnaast ontvangt de Maastricht Health Campus een bijdrage van LINK 

(Limburg Investeert in Kenniseconomie): €4,55 miljoen in 2016 en €2,2 miljoen in 2017) 

· Smart Service Campus: In 2015 is aangegeven dat de komende jaren voor bijna €40 miljoen wordt 

geïnvesteerd in de Smart Service Campus door de Provincie Limburg, pensioenuitvoerder APG en de 

Universiteit Maastricht. Doel van de campus is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van de 

Campus zodat deze bijdraagt aan het verankeren van bestaande bedrijvigheid, vestigen van nieuwe 

bedrijvigheid, stimuleren van open innovatie en talentontwikkeling om zo bij te dragen aan 

hoogwaardige groei in de voor Limburg belangrijke sectoren 

Verbinding met Onderwijs, onder meer via:  

· Educatieve Agenda Limburg zet in op betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, arbeidsmarktrelevante 

studiekeuzes en terugdringen voortijdig schoolverlaten. De projecten uit de Educatieve Agenda Limburg 

worden gemonitord 

· In de continuering en herijking van de Human Capital Agenda’s en het Techniekplan is aandacht voor 

de aansluiting met de Sociale Agenda 

Planning  

2016 Actie  

Q2 PPS samenwerking VDL Nedcar: realiseren vernieuwende ketensamenwerking voor 

instroom werkzoekenden en implementatie bij de werving van nieuw personeel 

Q3 Verkennend gesprek met Brightlands Maastricht Health Campus (BL-MHC) en andere 

PPS constructies over de mogelijkheden (bijv. voor opzetten pilot) 

Q3 Smart Service Campus: opzetten en aanbieden van (om)scholingstrajecten 

 

Q3 VDL Nedcar: uitvoering van vernieuwde wervingsprocedure voor nieuw personeel 

Q4 Uitwerken gezamenlijke aanpak per PPS-constructie 

2017 Smart Service Campus en andere PPS-constructies: start uitvoering vanaf 2017 

doorlopend Provincie is actief aandeelhouder Smart Service Campus en ziet toe op jaarplannen, 

neemt deel in de AvA’s en maakt afspraken over rapportage zodat monitoring en 

sturing afgestemd op de P en C-cyclus, optimaal kunnen plaatsvinden 
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PROGRAMMADEEL ‘LIMBURG WERKT AKKOORD’ 

Meer ruimte voor sociaal rendement bij economische structuurversterking 
 

2.2 Sociaal rendement binnen provinciaal MKB en acquisitiebeleid 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

(Arbeids)participatie (Afname van werkloosheid / Toename van arbeidsparticipatie / Actieve deelname aan 

de samenleving). 

 

Urgentie 

De netto arbeidsparticipatie ligt in Zuid Limburg lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het doel 

Doel is het vergroten van de instroom van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen 
MKB en acquisitietrajecten. Het MKB vormt ruim 80% van de werkgelegenheid in het Limburgs bedrijfsleven. 
Dit kan meer banen genereren voor jongeren (tot 27 jaar) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
(hierbij kan gedacht worden aan mensen met een licht verstandelijke beperking, psychisch kwetsbare 
mensen, mensen met een lichamelijk handicap, mensen met onvoldoende opleiding of een leerachterstand 
en langdurig werkzoekenden). Door sociaal rendement vast onderdeel te maken binnen de provinciale 
beleidsinstrumenten worden subsidieafnemers en MKB dat gebruik maakt van provinciale regelingen / 
opdrachten uitvoert, meer gestimuleerd om stage en leerwerkplekken aan te bieden aan jongeren en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Goede voorbeelden worden daarbij uitgelicht om anderen te 
enthousiasmeren.  Daarnaast willen we bedrijven die vanuit acquisitietrajecten zich nieuw in de provincie 
vestigen enthousiasmeren en faciliteren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. 
Op deze manier willen we de doelgroep van mensen die nu nog niet participeren op de arbeidsmarkt 
optimaal mee laten profiteren van deze nieuw gecreëerde werkgelegenheid.   

 

Limburg factor 
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· Sociale innovaties:  

o Bedrijfsleven wordt ondersteund in het toepassen van (nieuwe) methoden voor het anders inrichten 

van hun bedrijfsprocessen gericht op de inclusieve arbeidsmarkt 

· Bestuurlijke innovaties:  

o Het MKB levert vanuit een intrinsieke betrokkenheid en motivatie een actieve bijdrage aan het aan 

het werk helpen van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Beoogd resultaat  

Structurele verankering van sociaal rendement in provinciale investerings- en subsidieregelingen: 

· Deze actie draagt bij aan de realisatie van de 8.000 extra leer/werkplekken binnen 4 jaar (2016-2019) 

· In minimaal 2 provinciale investerings- en subsidieregelingen is het creëren van stage- en werkplekken 

opgenomen: bij het invullen van Limburg Makers 2 en Limburg logistiek kan dit worden meegenomen 

· Goede voorbeelden (frontrunners) in het MKB zijn in beeld en worden ingezet om anderen te inspireren 

Instrumenten 

· Convenant Acquisitie in Limburg 

· Afsprakenkaders met arbeidsmarktregio’s 

Inzet Provincie 

· Faciliteren samenwerking en kennisoverdracht tussen gemeenten 

· Uitdragen frontrunners (goede voorbeelden) 

· Subsidiënt voor optimaliseren van financieringsinstrumentarium 

Met wie werken we samen? 

· Gemeenten (Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert, Venlo en Venray) die het 

convenant Acquisitie in Limburg hebben onderschreven; zij moeten de kwaliteit waarborgen van de 

aangeboden leerwerk- en stageplekken 

· Partijen binnen de arbeidsmarktregio 

Inzet middelen 

· Actielijn 2.1 t/m 2.4 tezamen €3,35 miljoen 

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)? 

· Bedrijfsleven: MKB biedt stage en leerwerkplekken  

· Onderwijs en overheid faciliteren stage en werkplekken 

Hoe verdienen we in? 

· Gemeenten besparen op sociale voorzieningen 

· MKB heeft voldoende personeel om ook op de lange termijn concurrerend te kunnen zijn en is in staat 

om strategisch in te spelen op hun toekomstige personele behoefte 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

· Meer instellingen en organisatie leveren een bijdrage aan het bereiken van een inclusieve 

arbeidsmarkt 

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

· Het draagt bij aan de instroom van jongeren, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en oudere 

werkzoekenden (55+) op de arbeidsmarkt 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Kennis over de manier waarop mensen samenwerken en hoe je tot resultaten komt kunnen gedeeld worden 

met andere regio’s.  
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 Risico’s 

· SROI wordt verplichtend opgelegd waardoor de focus op de intrinsieke motivatie verdwijnt 

Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s? 

· MKB Nota 

1.5. Planning 
2016 Actie  

Q1 en Q2 Onderzoek op welke wijze SROI een plek kan krijgen in MKB- en acquisitiebeleid 

Q3 Besluitvorming m.b.t. aanpassingen beleid 

Q4 Aanpassing MKB- en acquisitiebeleid t.b.v. SROI 

doorlopend Uitvoering conform nieuw beleid 

Monitoring resultaten 

2018 Evaluatie: wat gaat goed? Wat kan beter? 

Implementatie verbeterpunten 
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PROGRAMMADEEL ‘LIMBURG WERKT AKKOORD’ 

Meer ruimte voor sociaal rendement bij economische structuurversterking 
 

2.3 Herijkte aanpak Social Return On Investment (SROI) 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

(Arbeids)participatie (Afname van werkloosheid / Toename van arbeidsparticipatie / Actieve deelname aan 

de samenleving). 

 

Urgentie 

De netto arbeidsparticipatie ligt in Zuid Limburg lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het doel 

De Provincie heeft SROI ingevoerd als instrument dat bijdraagt aan een duurzame instroom van jongeren en 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de huidige ervaringen en voortgangscijfers wordt 

dit doorontwikkeld en verduurzaamd voor de doelgroep en de werkgevers. Zo wordt SROI verbreed naar 

verbonden partijen en structurele subsidierelaties en overige aanbesteding plichtige partijen. Daarnaast zal 

ook de samenwerking tussen deze partijen worden verbeterd.  

Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o SROI wordt op een nieuwe, integrale en duurzame manieren toegepast in samenwerking met 

gemeenten/regio’s, maatschappelijk middenveld en marktpartijen 

o Doorstroming van een leerwerkplek naar een (vaste) werkplek wordt gefaciliteerd (dus geen 

draaideurconstructies) 
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· Bestuurlijke innovaties:  

o Convenant met structurele subsidierelaties / verbonden partijen 

o Provincie past SROI (binnen mogelijkheden) toe bij alle nieuwe samenwerkingspartners 

o Er wordt regionaal samengewerkt op het gebied van SROI waarbij de focus ligt op duurzame 

arbeidsplaatsen 

Beoogd resultaat  

· Deze actie draagt bij aan de realisatie van de 8000 extra leer / werkplekken binnen 4 jaar (2016-2019) 

· In 2016 hebben 20 partners het convenant ondertekend 

Instrumenten 

· Convenant SROI 

· Procesgeld 

· Inkoop- en subsidiebeleid 

Inzet Provincie 

· SROI agenderen bij subsidierelaties en aan de provincie verbonden partijen en andere aanbesteding 

plichtige organisaties (bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen) 

· Ondersteuning bij toepassing SROI 

Met wie werken we samen? 

· Gemeenten, UWV, onderwijs en bedrijfsleven, woningcorporaties en andere organisaties 

· Kennisinstellingen binnen de Kennis As  

Inzet middelen 

· Provincie: €100.000,- voor 2016-2019 

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)? 

· Andere partijen bieden de mogelijkheid tot stages en werkleerplekken 

Hoe verdienen we in? 

· Doordat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (hierbij kan gedacht worden aan mensen 

met een licht verstandelijke beperking, psychisch kwetsbare mensen, mensen met een 

lichamelijkehandicap, mensen met onvoldoende opleiding of een leerachterstand en langdurig 

werkzoekenden) aan een baan worden geholpen,  wordt bespaard op sociale uitkeringen 

· Mensen die (deels) participeren op de arbeidsmarkt merken een positieve invloed op hun gezondheid 

en doen minder beroep op maatschappelijke voorzieningen 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

· Er worden meer partijen bij SROI betrokken, deze gaan beter samenwerken zodat er een duurzamer 

resultaat bereikt wordt 

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

· Er stromen meer jongeren (tot 25 jaar), mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en oudere 

werkzoekenden (55+) in op de arbeidsmarkt 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Door monitoring en sturing op afspraken kunnen leerpunten worden gegenereerd t.a.v. SROI die 

meerwaarde kunnen hebben voor andere partijen binnen en buiten de provincie. 

Risico’s 

· Partijen leven afspraken uit het convenant niet na 

· Prijsverhogend effect SROI 

· Arbeidsverdringing 
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Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s? 

De herijking van de provinciale aanpak SROI zal doorwerking hebben op de samenwerkingsrelaties van de 

provincie op alle gebieden. 

Planning 

 Actie  

Q1 convenant SROI opstellen (voorjaar)  

 

Q2 Ondertekenen convenant met structurele subsidierelaties 

Vanaf Q2 Start uitvoeren convenant: partijen gaan aan de slag met realiseren acties en ontwikkelen 

plan van aanpak voor uitvoeren nieuwe toepassingen SROI 

Provincie ondersteunt waar nodig 

Q4 Uitbreiding convenant  

Q4 Duurzame aanpak SROI in minimaal 1 arbeidsmarktregio 

2017  

Q1 1
e
 voortgangsmonitor uitvoeren over Q3 en Q4 2016 

Convenantpartners worden geïnformeerd over stand van zaken 

Q1 Themabijeenkomst convenantpartners: delen leerpunten en best practices 

Q3 

2e voortgangsmonitor uitvoeren over Q1 en Q2 2017 

Evalueren nieuwe toepassingen SROI 

Convenantpartners worden geïnformeerd over stand van zaken 

2018  

Q1 Uitrol nieuwe toepassingen SROI 
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PROGRAMMADEEL ‘LIMBURG WERKT AKKOORD’ 

Meer ruimte voor sociaal rendement bij economische structuurversterking 

 

  

2.4 Bevorderen werkend leren voor (kwetsbare) jongeren 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

(Arbeids)participatie (Afname van werkloosheid / Toename van arbeidsparticipatie / Actieve deelname aan de 

samenleving). 

 

Urgentie 

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder diploma ligt in Limburg boven het landelijk gemiddelde. 

 

 

 

Toelichting op het doel 

Arbeid kan gezien worden als de sleutel naar een integrale aanpak voor jongeren. Participeren in de 

samenleving bevordert de positieve gezondheid. Samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, 

onderwijspartijen en gemeenten wordt gestimuleerd en deze partijen worden gefaciliteerd door de Provincie 

om meer stage- en leerwerkplekken te creëren voor jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 

in het bijzonder, om zo een sluitende aanpak te vormen rondom deze doelgroep. Instroom omvat de 

toeleiding naar arbeidsplaatsen, leerwerkplekken, stages, traineeships en werkervaringsplaatsen.  
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5
 LBPL (2012) MKBA Gezonde Wijken: een meta-analyse 

 

Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o Er wordt een sluitende aanpak rondom de kwetsbare jongeren gevormd. Alle kwetsbare jongeren 

komen op deze manier in beeld en worden door middel van onderwijs en werkervaring verder 

geholpen 

· Bestuurlijke innovaties:  

o PPS rondom jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 

Beoogd resultaat  

· Deze actie draagt bij aan de realisatie van de 8000 extra leer/werkplekken binnen 4 jaar (2016-2019) 

· Iedere arbeidsmarktregio heeft een sluitende aanpak rondom jongeren met een kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt 

· Min. 1 aanvraag bij het RIF door een samenwerkingsverband tussen scholen, bedrijfsleven en regionale 

overheden in 2016  

· Een Limburgse vertaling van de werkakkoorden die op landelijk niveau zijn gesloten met 75 werkgevers 

worden voor minstens 10 werkgevers door vertaald naar de Limburgse arbeidsmarktregio’s. Bedrijven 

als McDonald’s, Rabobank, Kruidvat, Albert Heijn, Kijkshop, Hilton en Hema doen mee. Allemaal 

hebben ze ook vestigingen in Limburg 

Instrumenten 

· (Co)financiering 

· Afsprakenkader arbeidsmarktregio’s 

Inzet Provincie 

· Faciliteren aanvraag RIF 

Met wie werken we samen? 

· Arbeidsmarktregio’s 

· Één of meerdere Limburgse ROC’s  

· Voortgezet (speciaal) onderwijs 

· Praktijkonderwijs 

· Werkgevers 

Inzet middelen 

· Actielijn 2.1 t/m 2.4 tezamen €3,35 miljoen 

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)? 

· Zowel onderwijs, bedrijfsleven als gemeenten dragen bij aan de uitvoering aan projecten binnen het RIF 

Hoe verdienen we in? 

· Een kind dat een startkwalificatie haalt, levert in euro’s een baat van ± €70.000,- NCW op voor de 

gemeenten.
5
 Het grootste deel (circa €60.000,-) zijn baten op lange termijn wanneer dit kind de 

arbeidsmarkt betreedt. De baten zijn opgebouwd uit een hoger loon, minder kans op uitkeringen en 

minder kosten voor alternatieve scholing. Daarnaast leidt minder schooluitval tot minder overlast en 

onveiligheid in de buurt 

· Gemeenten besparen bovendien want deel van de jongeren komt als gevolg van de ontbrekende 

startkwalificatie in aanraking met justitiële keten 

· Het bedrijfsleven vindt gemakkelijker geschikt, goedgeschoold personeel 
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Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

· Meer partijen bieden werkgelegenheid aan jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 

· Een integrale aanpak waar zowel gemeenten als bedrijfsleven en scholen bij betrokken zijn zorgt dat 

opleiding en werk beter op elkaar aansluiten  

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

· Het draagt bij aan de instroom van kwetsbare jongeren met verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten 

(arbeidsmarkt betreden zonder startkwalificatie) 

· De arbeidsparticipatie neemt toe (in het bijzonder voor bovengenoemde doelgroepen) en 

afhankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen neemt af 

 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Succesvolle concepten tussen het onderwijs en bedrijfsleven gericht op (kwetsbare) jongeren kunnen ook in 

andere delen van de provincie/bedrijven/sectoren uitgevoerd worden 

Risico’s 

· Partijen stellen het eigen belang boven de integrale aanpak  

Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s? 

Kaderbrief onderwijs: Met de kaderbrief zijn de middelen vastgesteld om invulling te geven aan het 

onderwijsbeleid binnen de lijnen van buurtaal, Human Capital agenda’s en techniekplan, toekomstbestendig 

onderwijs en onderwijs als schakel naar andere Provinciale speerpunten 

Daarnaast wordt in het kader van de landelijke aanpak Aanval op schooluitval en de Educatieve Agenda 

Limburg (gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Limburg) veel gedaan aan het 

terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. De projecten uit de Educatieve Agenda Limburg wordt 

gemonitord; onder meer wordt een verkenning uitgevoerd naar vroegtijdig schoolverlaten op basis waarvan 

een provinciale inzet wordt bepaald. 

Planning 

 Actie  

Q1 Onderzoeken hoe prov. onderwijsambities en LWA elkaar nog meer kunnen versterken op 

gebied van werkend leren en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Q1 Regio’s werken projectvoorstellen uit 

Q2 Besluit cofinanciering van de projecten binnen het RIF.  

Q3 Limburgse vertaling Werkakkoorden 

2017-2021 Uitvoering van projecten  

2022 Evalueren 
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PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE’ 

 

Algemeen  

Opgave 

Nederlanders en Limburgers worden steeds gezonder. De levensverwachting is hoog en neemt verder 

toe. Ten opzichte van andere delen van Nederland zijn Limburgers echter ongezonder. Limburgers 

met een lage sociaaleconomische status overlijden gemiddeld genomen 6 tot 6,5 jaar eerder dan 

Limburgers met een hoge(re) status. In 2008 was dat verschil nog 3,5 jaar. In dat kortere leven 

hebben laagopgeleiden 18 tot 19 jaar langer te maken met allerlei gezondheidsklachten. In 2008 was 

dat verschil nog ongeveer 12 jaar. De verschillen zijn in Zuid-Limburg pregnanter dan in Noord- en 

Midden-Limburg. Dit alles blijkt ook uit het in opdracht van Provinciale Staten opgestelde rapport ‘Op 
zoek naar de Limburg-factor’.  

 

Doelstelling 

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

burgers zich veiliger en minder eenzaam als ze ‘meedoen’. Maar sociale cohesie brokkelt ook af 
naarmate de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en de verschillen tussen actieve en 

inactieve burgers groter worden. Dit wordt verder versterkt doordat burgers in onze provincie – ten 

opzichte van de rest van Nederland – minder vertrouwen hebben in elkaar, maatschappelijke 

organisaties en overheden. Wij willen een bijdrage leveren aan het verkleinen van de 

gezondheidsverschillen tussen Limburgers en het vergroten van de zorg voor elkaar en de omgeving. 

Dit gebeurt niet door verantwoordelijkheden van anderen over te nemen, maar er in een samenspel 

van georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers, (andere) overheden en kennisinstellingen invulling 

aan te geven. Sociale innovatie is een zoektocht en risico’s nemen. Zoeken betekent pionieren, 
uitproberen en experimenteren op basis van voortschrijdend inzicht.  

Scope 

Sociale innovatie begint vaak spontaan als (georganiseerde) burgers al dan niet samen met  

(zorg)ondernemers verantwoordelijkheid nemen. Zij proberen dan alledaagse problemen op te lossen 

waarmee ze geconfronteerd worden. Ze doen dit omdat ze zich realiseren dat zo’n initiatief tot 
concepten en arrangementen kan leiden die beter aansluiten bij hun wensen en vragen en de eigen 

leefomgeving. Bij sociale innovatie gaat het ook om (brede) samenwerkingsverbanden met 

‘ongebruikelijke’ partijen die met innovatieve (experimenteer)methoden één gemeenschappelijk doel 
nastreven. Overheden bieden doorgaans nog geen ruimte voor dergelijke nieuwe 

samenwerkingsverbanden. Van dergelijke verbanden wordt immers een resultaat gevraagd dat aan 

de ‘voorkant’ – nog voordat het innovatief experiment start – wordt vastgesteld, zodat ‘aan het einde’ 
helder kan worden ‘afgerekend’. De samenwerking leidt tot een resultaat. Dat is wat anders dan op 
basis van een vooraf geformuleerd resultaat van partijen te verwachten dat ze gaan samenwerken. 

Het betekent dat overheden als het om sociale innovatie gaat vooral faciliteren, ruimte bieden aan 

partijen die oplossingen uitproberen en belemmeringen in regels wegnemen waar dat het resultaat in 

de weg staat. Dat kunnen bijvoorbeeld (regelvrije) experimenten zijn van en met zelforganisatie van 

(georganiseerde) burgers, ondersteund door (zorg)ondernemers, kennisinstellingen en overheden. 
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Uitgangspunten: 

1. Wij gaan uit van het vermogen dat mensen hebben om zich aan te passen aan de uitdagingen 

van het leven en zelf regie te voeren over het leven. Ook als sprake is van een ziekte, aandoening 

of beperking (‘positieve gezondheid’ naar Hüber); 

2. Sociale innovatie in Limburg is een vernieuwende beweging op het gebied van gezondheid. Het 

vraagt om een andere kijk op gezondheid en hoe hiermee om te gaan; 

3. Wij ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving die in een meer- en langjarig perspectief de 

gezondheid van Limburgers verbeteren. Zo’n beweging vraagt en biedt ruimte voor experimenten. 

Experimenteren betekent ook dat ideeën die worden uitgewerkt en beproefd uiteindelijk een ander 

resultaat kunnen opleveren dan bij de start bedacht.  

4. Sociale innovatie betekent vernieuwend in zijn context. Innovaties die elders of op nieuwe wijzen 

hun toepassing krijgen, kunnen even betekenisvol zijn in het licht van onze ambitie; 

5. Als bij het overbruggen van gezondheids- en participatieverschillen ergens winst kan worden 

geboekt, dan is het bij de toekomstige ouders van Limburgse kinderen; 

6. Wij richten ons op vier terreinen in het bijzonder:  

· op de kwaliteit van de wijze waarop beroepsbeoefenaren en professionals hun werk uitvoeren; 

· op de omvang van de vraag naar ondersteuning en zorg; 

· op de hoogte van de kosten van ondersteuning en zorg; 

· op het stimuleren van eigen kracht van mensen en de vitaliteit van groepen van burgers.  
  



 

43 

 

PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE 

 

 

3.1 Limburgse proeftuinen voor positieve gezondheid 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

Gezondheid (Arbeidsgeschiktheid / Afhankelijkheid van zorg / Welbevinden) en Sociaal kapitaal (Vertrouwen 

in medemens, instanties en overheden / Saamhorigheid / Netwerken, sociaal en van economisch nut). 

 

Urgentie 

In 2012 was de gezonde levensverwachting voor 19-jarigen voor Nederland gemiddeld 46,6 jaar, terwijl dit in 

Noord- en Midden-Limburg 46,1 jaar was en in Zuid-Limburg slechts 43,2 jaar. Zuid-Limburg heeft daarmee 

de laagste gezonde levensverwachting van heel Nederland.  

 

 

Toelichting op het doel 

Doel is het versterken van de gezondheid van Limburgers in een kwetsbare positie. We willen dat de 

gezondheid en de ervaren kwaliteit van zorg verbetert in combinatie met lagere zorgkosten.  De Limburgse 

innovatiekracht die dit mogelijk maakt is een voorbeeld voor andere regio’s. De Provincie ondersteunt 

hiertoe proeftuinen die in Limburg op regionaal niveau experimenteren met verschillende concepten om de 

gezondheid van Limburgers te verbeteren en hen in hun eigen kracht te versterken. De eigen omgeving 

vormt hier de basis voor. Alle proeftuinen nemen het begrip ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunt.  
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Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o de proeftuinen genereren duurzame innovaties in de zorg die bijdragen aan een betere 

kwaliteit van de zorg tegen lagere kosten met binnen een langjarig perspectief meer gezonde 

Limburgers.  

· Bestuurlijke innovaties:  

o door de verbindende rol van de Provincie worden resultaten en leerpunten direct gedeeld 

tussen de proeftuinen zodat opschaling mogelijk is naar provinciaal niveau. 

o er wordt geëxperimenteerd met het werken vanuit andere vormen van financiering waarbij de 

randen van de diverse wetten en regels worden opgezocht.  

Beoogd resultaat  

· Iedere proeftuin bestaat uit een aantal businesscases die ieder eigen resultaten nastreven. Beoogd 

wordt minimaal 1 belangrijke sociale innovatie en 1 bestuurlijke innovatie per proeftuin (10 in totaal). 

Welke innovaties dat zijn komt in samenspraak met (georganiseerde) burgers, (zorg)ondernemers, 

financiers van zorg en kennisinstellingen tot stand.  

· Naast het begrip ‘Positieve gezondheid’ zoeken alle proeftuinen hun innovaties binnen het principe van 

Triple Aim. Tripe Aim staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende drie doelstellingen± 

o het verbeteren van ervaren kwaliteit van zorg 

o het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie 

· het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking. Bij de proeftuinen gaat het onder andere om: . 

o Kop van Noord-Limburg – ‘Zorg aan Zet’: Vanuit het begrip positieve gezondheid wordt in deze 

proeftuin als resultaat een verandering van attitude, kennis en vaardigheden bewerkstelligd bij 

burgers en professionals. Ook wordt er gezocht naar nieuwe ondersteunende structuren die bij 

het begrip positieve gezondheid passen. Maastricht-Heuvelland – ‘Blauwe Zorg’: In de pilot 

Blauwe Zorg wordt ingezet op gedragsverandering bij zowel zorgaanbieders  als (potentiële) 

zorgvragers. Het basisprincipe voor deze gedragsverandering is dat zorg een schaars goed is 

en dat wanneer we op dezelfde voet zouden doorgaan de toegankelijkheid en betaalbaarheid 

ervan onder druk komen te staan. Zorgverleners moeten samen verantwoordelijk zijn voor een 

zorgorganisatie, die efficiënt is ingericht. Zij moeten elkaar durven aan te spreken en elkaar 

wijzen op hun verantwoordelijkheden. Het is de bedoeling dat de  (potentiele) zorgvrager de 

juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Een gedragsverandering bij professionals en burgers ten 

opzichte van financiering en vormen van zorg is het resultaat. Parkstad – ‘Mijn Zorg’: 

Herorganisatie van de zorg door het versterken van zorg op maat in de eerstelijnszorg en een 

integraal wijkbudget voor wijkverpleegkundigen.  

o Westelijke Mijnstreek – ‘Anders Beter’: Door een nieuwe richting te geven aan het inkoopbeleid 

van zorgondernemers wordt een bijdrage geleverd aan een betere gezondheid en kwaliteit van de 

zorg tegen lagere kosten. In Midden-Limburg wordt een vijfde proeftuin opgezet De businesscase 

wordt in een overleg van georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers, overheden en financiers 

van zorg en kennisinstellingen nader vastgesteld 

· Alle proeftuinen zijn verbonden via het platform Zorg en Gezondheid (nog een werknaam) 

· Limburg wordt  als ‘Proefregio voor positieve gezondheid’ aangemerkt door het Rijk met bijbehorende 

ruimte in regels en financiering. Inzicht in het effect van de positieve gezondheidsbenadering op het 

welbevinden van Limburgers kan handvatten geven voor het verbeteren van de gezondheid van 

Limburgers. 

 

· In 2019 zijn proeftuinen gemeenschapsontwikkeling en participatie ondersteund door de provincie (actie 

3.1, 3.5 en 3.7 samen) 
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Instrumenten 

· proeftuinen 

Inzet Provincie 

· Kennisdeling 

· Zorg dragen voor opschalen innovaties  

· Verbinden proeftuinen onderling  

· Lobby bij Rijk voor status proeftuin Gezondheid  

· Bestuurskracht 

Met wie werken we samen?  

· In alle proeftuinen werken relevante partijen met elkaar samen. Deze bestaan uit (georganiseerde) 

burgers, (zorg)ondernemers, overheden en financiers van zorg en kennisinstellingen zoals het 

onderwijs.  

 

Inzet middelen 

· Provincie: €2,75 miljoen voor 2016-2019  

Multiplier: wat gaan anderen bijdragen? 

· Aan iedere  proeftuin wordt bijgedragen door partijen die van de proeftuin onderdeel zijn.  

 

Hefboomeffecten: hoe verdienen we in? 

· Limburgers zijn gezonder en ervaren de zorg als een verbetering van de kwaliteit.  De zorgkosten per 

hoofd van de bevolking zijn verlaagd.  

· Door een preventieve aanpak zijn mensen eerder in beeld zodat zwaardere zorgvormen worden 

voorkomen. 

· Limburgers nemen langer actief deel aan de samenleving. 

Voorbeeld van winst uit bestaande proeftuinen: 

1. De bewustwordingscampagne van Blauwe Zorg heeft ervoor gezorgd dat diabetespatiënten de dure 

cholesterolverlager vervangen door simvastatine. Slechts 5 tot 10 procent van de diabetespatiënten 

heeft baat bij het dure medicijn en iedereen die het medicijn omruilt voor een goedkopere variant zorgt 

voor een besparing van €250,- per jaar. Een op de vijf diabetespatiënten gebruikt de dure variant; 

afgelopen jaar is deze groep teruggebracht van 61 naar 51 personen.  

 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

Door het samenwerken van verschillende partijen in de proeftuinen wordt kennis gedeeld en vermeerderd. 

Daarnaast leveren de samenwerkingen een breder perspectief op de gezondheidsachterstand van 

Limburgers doordat in elke proeftuin organisaties samenwerken vanuit verschillende lagen van 

dienstverlening binnen de zorg.  

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

Limburgers zijn meer zelfredzaam en voeren zoveel mogelijk zelf regie over hun welbevinden. Zij krijgen de 

zorg en ondersteuning die zij nodig hebben van hun netwerk en van professionals op juiste plek (dichtbij 

huis). 
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Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Door het delen van de opgedane kennis krijgen zorgaanbieders binnen en buiten de regio beter inzicht in de 

voordelen van de positieve gezondheidsbenadering. Er wordt gewerkt met een groeimodel waarbij bruikbare 

opbrengsten zo mogelijk direct breder toegepast worden door partijen in de Provincie en daarbuiten. 

Risico’s 

· De proeftuinen blijken geen of onvoldoende positieve resultaten te behalen vanuit de ‘positieve 

gezondheid’ 

·  Resultaten uit de proeftuinen zijn niet op te schalen naar andere regio’s als gevolg van de specifieke 

context waarbinnen de experimenten hebben plaatsgevonden. 

 

Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s 

· Daar waar het (gezinnen met) kinderen betreft wordt jeugdhulp betrokken om slim te organiseren en 

samen op trekken waar mogelijk 

· Waar mogelijk wordt samen opgetrokken met onderwijs – en sportvoorzieningen. 

· De ervaringen in de proeftuinen dragen bij aan een optimalisatie van het Wmo-aanbod. 

· Gezocht wordt naar verbindingen met stedelijke ontwikkeling en de herijking van de 

herstructureringswijken  

 

Planning  

2016 Actie  

doorlopend De provincie draagt zorgt voor monitoring en ondersteunt het delen van de opbrengsten van 
de proeftuinen  

Q2 en Q3 De Provincie lobbyt bij het Rijk voor de status als proeftuin 

Q4 De status Limburg proeftuin is door het Rijk erkend 
 

2019  
 

· De vijf proeftuinen zijn geëvalueerd door kennisinstellingen, en zijn waar mogelijk 
doorontwikkeld 

· De lange termijn opbrengsten zijn inzichtelijk gemaakt  
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PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE 

 

3.2 Veilig opvoeden en opgroeien 

 

Welk effect streven we na in 2025? 

De actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een trendbreuk in 2025 in gezondheid en participatie in 

Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet participeren zodat 

meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers zijn verkleind en de 

zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste meetpunten opgenomen in 

het kompas. 

 

Wij geven hierbij pioriteit aan de jonge generaties, vanuit het perspectief van langer gezond blijven en 

participeren op latere leeftijd.  Door in een aantal kwetsbare wijken waar sprake is van een lage sociale 

economische status (ses-wijken) stappen te zetten, gericht op de beperking van sociale overerving en het 

versterken van ouderlijke hulpbronnen, wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de trendbreuk in 

gezondheid en participatie. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas  een verbetering zichtbaar te maken: 

Opvoeding (Kinderwelzijn / kinderveiligheid / Kinderarmoede). 

. 

Urgentie 

 

In 2014 had 11% van de Nederlandse kinderen overgewicht, terwijl dit in Limburg 15% was.  

 

Toelichting op het doel 

Doel:  Samen met gemeenten wordt in tien kwetsbare wijken waar sprake is van een lage 

sociaaleconomische status, gericht en experimenteel gezocht naar duurzame concepten die bijdragen aan 

een veilig (opvoed) klimaat en omgeving voor kinderen. 
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Toelichting: 

De ontwikkeling van kinderen en jongeren wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving waarin zij 

opgroeien. Een veilige omgeving (thuis, op school en op straat) is essentieel. Om dit bereiken zet de Provincie 

in op een preventieve aanpak voor kinderen en jeugdigen (0 tot 23 jaar), in een tiental te selecteren ses-

wijken, waarbij per wijk samen met direct betrokkenen zoals (georganiseerde) burgers en gemeenten  

bepaald wordt met welke  elementen van veilig opvoeden en opgroeien en positieve gezondheid versterking 

plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vernieuw(en)de concepten voor opvoedingsondersteuning, 

emotionele stabiliteit, zelfbeheersing, gezonde leefstijl, sociale binding en preventie radicalisering. 

 

Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o Er worden, samen met de (georganiseerde) burgers, (zorg)ondernemers, financiers en 

kennisinstellingen, nieuwe arrangementen, vormen van (opvoedings)ondersteuning en 

programma’s ontwikkeld die bijdragen aan gelijke kansen en een veilige (opvoed) omgeving voor 

kinderen: 

§ gericht op kinderen en jongeren in achterstandssituaties  

§ gericht op ouders in achterstandssituaties  

Structuurversterking en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten om tot een verbetering van 

gezondheid en participatie te komen. 

· Bestuurlijke innovaties:  

o In de integrale samenwerking door partijen op wijkniveau (wijkteams) staat (de veiligheid van) het 

kind centraal  

o In de integrale bestuurlijke samenwerking door partijen staat (de veiligheid van) het kind centraal  

Beoogd resultaat  

· Er worden min. 10 sociale innovaties ontwikkeld en getoetst: in iedere geselecteerde kwetsbare wijk 

tenminste één. Waar mogelijk wordt aangesloten op ingezette bewegingen (zie voorbeeld). 

· De sociale innovaties komen tot stand  in overleg met partners in de wijk en bijvoorbeeld gemeenten en 

sluit aan bij de specifieke problematiek van het gebied en de mogelijk al ingezette interventies. Thema’s 

van sociale innovaties worden op basis van de vraag en de problematiek in de betreffende wijk bepaald.  

· Kennisinstellingen, (zorg)ondernemers en (georganiseerde) burgers zijn betrokken bij de experimenten 

om het leerproces overdraagbaar te maken, zodat andere gemeenten en wijken kunnen leren van de 

aanpak. 

· Er is een experimenteerregeling ’Sociale Innovatie en participatie beschikbaar ter ondersteuning van een 

veilig opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen.  Gebruik makend van het afwegingskader zoals in de 

Sociale Agenda 2025 is opgenomen.  

Voorbeeld actie 

1. Tegengaan radicalisering: De Limburgse Islamitische Raad en de Limburgse maatschappelijke 

organisaties Provinciaal Platform Minderheden en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit slaan de handen 

ineen om radicalisering onder moslimjongeren eerder te signaleren. Met ondersteuning van de Provincie 

Limburg willen de Limburgse Islamitische Raad, het Provinciaal Platform Minderheden en de Stichting 

Meer Kleur en Kwaliteit samen hun mogelijkheden versterken. Daarbij zullen zij zich richten op ouders en 

kinderen met en zonder moslimachtergrond. Ouders met een moslimachtergrond moeten bewust worden 

gemaakt van de waarde die opvoeding bij radicalisering heeft; niet moslimouders en hun kinderen dienen 

meer over andere religies te worden geïnformeerd, gericht op onderlinge verdraagzaamheid.  
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Instrumenten 

· Experimenten / pilots en proeftuinen 

· Experimenteerregeling (geldt voor alle acties) 

· Onderzoek  

Inzet Provincie 

· Faciliteren en ondersteunen experimenten 

· Agenderen 

· Lobby 

· Financiële ondersteuning 

Met wie werken we samen? 

· Gemeenten 

· Scholen en voor- en naschoolse voorzieningen  

· (Georganiseerde) burgers waaronder jongeren en kinderen 

· Vrijwilligersorganisaties   

· (Zorg)ondernemers  

· Kennisinstellingen 

Inzet middelen 

· Provincie: €2,75 miljoen voor 2016-2019      

Multiplier: wat gaan anderen bijdragen? 

· Er wordt  gebruik gemaakt van provinciale organisaties en kennisinstituten, gemeenten en 

zorgverzekeraars, onderwijs en  (zorg)ondernemers  

Hefboomeffecten 

· Mensen leven langer en gezonder en participeren meer, waardoor bespaard wordt op zorgkosten en 

sociale voorzieningen 

Voorbeeld: Als mensen tussen hun 20
e
 en 44

e
 stoppen met roken, levert dat de maatschappij een gemiddeld 

rendement op van circa €12.000,- per gestopte roker (GGD Zuid-Limburg, Op zoek naar de Limburg-factor) 

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

· Op bestuurlijk niveau worden organisatiebelangen ondergeschikt gemaakt en vindt ontschotting plaats 

om zo (een veilige omgeving voor) het kind centraal te kunnen stellen.  

· Scholen, zorgverleners, sociale wijkteams etc. hebben goede contacten onderling om eerder te kunnen 

signaleren en de juiste persoon er op af te sturen in gevallen van armoede, bijstandsafhankelijkheid of 

kwetsbaarheid van gezinnen.  

· Professionals (en vrijwilligers) hebben de mogelijkheid om die gezinnen een passend aanbod te doen 

waarmee sociaal isolement van kinderen wordt voorkomen en ouders meer regie kunnen voeren.  

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

· Ouders zijn beter toegerust om hun kinderen een veilige omgeving te bieden om op te groeien. 

· Professionals en bestuurders kennen elkaar en zoeken elkaar op als dit nodig is. Zij kunnen sneller 

handelen en durven dit ook. 

· Een lage sociale achtergrond is in mindere mate een voorspeller voor (school)succes. 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Door de ervaringen met het zichtbaar maken van kwetsbare kinderen/jongeren kunnen andere partijen ook 

eerder inspelen op dreigende problematiek.  

Risico’s 

Dat we gezien worden als een overheid, die zich bemoeit met onderdelen waarvoor andere partijen 
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verantwoordelijk zijn.  Altijd opereren vanuit de toegevoegde waarde, gemeenten zijn de eerste overheid in 

het sociale domein.  

Hoe is de verbinding met andere provinciale programma’s? 

·  Waar mogelijk worden verbindingen gelegd met stedelijke ontwikkeling en het inrichten van wijken  

· De experimenten bieden ruimte voor de verbinding met Jeugdzorg en Wmo. Zo kan er speciale aandacht 

zijn voor voorzieningen /aanbod voor kinderen met een beperking.  

· Beleidskader Sport (breedtesport) 

· Beleidskader Cultuur (participatie) 

Planning 

 

 Actie  

Q2 
 

· In Q2 is er een overzicht gemaakt van het SES-niveau voor alle Limburgse wijken 

Q3 · In Q3 worden gemeenten actief benaderd voor de definitieve selectie van wijken: waar 
kan aangesloten worden bij lopende initiatieven / aanwezige burgerkracht? 

Q3 · Ontwikkelen kader voor een veilig opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen.  

Q4 · Vaststelling kader voor een veilig opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen 

· er is een selectie gemaakt van tien lage SES-wijken waarbinnen een experiment 
gestart wordt. 

· Plannen worden ingediend 

2017-2019: 
 

· uitvoering experimenten 

2019 / 
2020 

· evaluatie experimenten 
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PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE’ 

 
 

 

 

  

3.3 Gezonde Basisschool van de Toekomst 

 

In de Sociale Agenda is aangegeven dat het Kennis-As project “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” 

(conform besluit van PS en GS) in uitvoering is. Aanvullend is opgenomen dat we tussenresultaten die uit de 

onderzoeken voortkomen, samen met de partners zullen delen en breed beschikbaar stellen. Waar 

deelresultaten elders kunnen worden toegepast, willen we dat bevorderen. In de door de Staten vastgestelde 

aanzet voor het uitvoeringsprogramma 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. 

 

Binnen de steungroep van het project (die een adviserende rol binnen de samenwerking heeft en 

netwerkverbindingen legt) is begin dit jaar afgesproken om de communicatie rond het project verder vorm te 

geven. Een werkgroep is momenteel aan de slag om dit verder uit te werken. Hierbij zal ook het beschikbaar 

stellen van tussenresultaten aan de orde komen. Concrete acties die hierop betrekking hebben, kunnen dan 

een plek krijgen in de respectievelijke jaarplannen 2017, 2018, 2019 en 2020 van het project en indien 

uitgewerkt ook benoemd worden in komende uitvoeringsprogramma’s Sociale Agenda. In eerste instantie 

betreffen de tussenresultaten uitgewerkte werkwijzen en opgedane ervaringen. In een latere fase in het 

project ook geconstateerde effecten. 
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PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE’ 
 

3.4 Herijken van de provinciale basisstructuur 

 

Welk effect streven we na? 

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas. 

 

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

Onderwijs (Laaggeletterdheid / Startkwalificatie / Laag opleidingsniveau), Gezondheid (Arbeidsgeschiktheid / 

Afhankelijkheid van zorg / Welbevinden) en Sociaal kapitaal (Vertrouwen in medemens, instanties en 

overheden / Saamhorigheid / Netwerken, sociaal en van economisch nut). 

 

Urgentie 

In 2012 was de gezonde levensverwachting voor 19-jarigen voor Nederland gemiddeld 46,6 jaar, terwijl dit in 

Noord- en Midden-Limburg 46,1 jaar was en in Zuid-Limburg slechts 43,2 jaar. Zuid-Limburg heeft daarmee 

de laagste gezonde levensverwachting van heel Nederland.  

 

 

 

 

Toelichting op het doel 

De organisaties in het sociale domein zoals gefinancierd door de Provincie (het Huis voor de Zorg, de 

Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en 30 erkende maatschappelijke organisaties) worden herijkt:  

· zij delen de visie op positieve gezondheid en nemen dit als uitgangspunt voor hun activiteiten 

· zij dragen actief bij aan het realiseren van de ambities van de Sociale Agenda 

· voor de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is duidelijk in welke mate en in welke vorm de Raad 

nadrukkelijker kan worden ingezet ter ondersteuning van de ambities in deze sociale agenda 

Limburg factor 

· Sociale innovaties:  

o Er worden nieuwe vind-strategieën ontwikkeld om kwetsbare Limburgers te bereiken; zij 

worden persoonlijk, van mens tot mens benaderd 

o Er worden nieuwe methoden / activiteiten ontwikkeld om de talenten van mensen in beeld te 

brengen en te benutten.  

o Positieve gezondheid wordt breed onderschreven en als vertrekpunt gebruikt voor integrale 

samenwerking, ook door de partners zoals overheden, zorgorganisaties en onderwijs 
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· Bestuurlijke innovaties:  

o Maatschappelijke organisaties stemmen hun aanbod rondom ondersteuning, ontmoeting en 

activiteiten op elkaar af en zorgen samen voor een dekkend programma voor alle doelgroepen; 

er wordt samengewerkt  

o Er is op provinciaal niveau één verantwoordelijke organisatie die de stem van (potentiële) 

zorgvragers  vertegenwoordigt (Huis voor de Zorg) 

o Alle provinciaal gefinancierde maatschappelijke organisaties werken vanuit hetzelfde 

begrippenkader rondom positieve gezondheid: organisaties spreken dezelfde taal en 

communiceren op dezelfde wijze met de verschillende doelgroepen 

o Door innovatie in financiering is een goede balans mogelijk in kosten en baten, zodat het niet 

zo is dat partij A alleen investeert en partij B enkel profiteert 

Beoogd resultaat  

· Huis voor de Zorg is de stem van de (potentiële) zorgvragers (incl.  jeugdigen) en is op die manier 

voedend naar andere partners. Dit betekent dat zij:  

o ophalen bij (potentiële) zorgvragers  waar verbeterpunten te vinden zijn in het systeem van 

participatie, netwerkvorming en zorg, zodat hier actie op ondernomen kan worden 

o  individuele burgers (incl. jongeren) te woord staan bij vragen en klachten 

o de stem van de (potentiële) zorgvragers  vertegenwoordigenen wanneer nodig partijen 

onderling verbinden en overleg voert met andere partijen, zoals andere (georganiseerde) 

burgers, zorgondernemers, financiers zoals gemeenten en zorgverzekeraars en 

kennisinstellingen. 

· De samenwerking en kennisdeling tussen maatschappelijke organisaties worden geoptimaliseerd door 

onderlinge kruisverbestuiving en samen met andere (georganiseerde) burgers, zorgondernemers, 

financiers en kennisinstellingen.  

· De inbreng van de maatschappelijke organisaties, het Huis voor de Zorg en de Provinciale Raad voor 

de Volksgezondheid is effectief terug te zien in beleid 

 

Instrumenten 

· Netwerken 

· Kennis Huis voor de Zorg,  maatschappelijke organisaties en Provinciale Raad voor Volksgezondheid 

· Financiële ondersteuning 

Inzet Provincie 

· Genoemde organisaties worden betrokken en krijgen een actieve rol bij projecten en experimenten uit 

de Sociale Agenda;  

· De Provincie is  (mede)financier van genoemde organisaties  

Met wie werken we samen? 

· Huis voor de Zorg, CliC 

· Provinciale Raad voor de Volksgezondheid   

· 30 erkende provinciale maatschappelijke organisaties, zijnde:  

ABC (belangenbehartiger laaggeletterden), , Buddyzorg Limburg, het COC, COS Limburg (), Dienst 

Kerk en Samenleving, Fam! Expertisecentrum voor vrouwenvraagstukkenHumanitas, Jeugdwerk 

Limburg, Jongeren Netwerk Limburg, JongNL, KBO Limburg (seniorenorganisatie), KVG Limburg 

(ontmoetingsplaats voor vrouwen), LAJK (Limburgs Agrarisch Jongereen Kontakt), Kledingbank 

Limburg, , LKV (katholieke vrouwenbeweging), POVL (ondersteuning Vrijwilligerscentrales), PPM 

(Provinciaal Platform Minderheden), Speeltuinwerk Limburg, Steunpunt Scouting Limburg, Stichting De 

Pijler (armoedebestrijding), Stichting GIPS Spelen en leren (integratie van gehandicapten), SMKK 

(Stichting Meer Kleuren en Kwaliteit), Stichting Mentorschap Limburg, VKKL (Vereniging Kleine Kernen 

Limburg), ZijActief; De Zonnebloem Limburg, Stichting Leergeld Limburg, Stichting VluchtelingenWerk 
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Limburg; Stichting Voedselbank Zuid Limburg/DC; Stichting Wilskracht 

 

Inzet middelen 

· Erkende maatschappelijke organisaties ontvangen provinciaal subsidie o.b.v. hun 

meerjarenbeleidsplan en jaarlijkse werkplan. Acties worden gefinancierd uit middelen zoals reeds 

beschikbaar gesteld. 

· Het nastreven van een bredere ondersteuning van de maatschappelijke organisaties is wenselijk, om 

zo het gezamenlijk belang van hun inzet ook te onderstrepen. Zij zouden  minder afhankelijk moeten 

zijn van de provincie.  

Multiplier: wat gaan anderen bijdragen? 

· Bovengenoemde maatschappelijke organisaties zijn aan zet:  

o Zij nemen het eigen aanbod aan activiteiten, communicatiemiddelen, vind-strategieën en 

methodieken onder de loep en testen deze op de uitgangspunten van positieve gezondheid en 

of dit voldoende aansluit op de vraag van (potentiële) zorgvragers   

o Zij doen voorstellen voor het ontwikkelen van nieuwe vind-strategieën, methoden / activiteiten 

die de  gezondheid in de volle breedte  kunnen beinvloeden en dragen bij / zorgen voor de 

uitvoering (binnen de acties van de Sociale Agenda en breder) van deze strategieen en acties  

· Provinciale Raad voor de Volksgezondheid wordt aangehaakt voor monitoring op diverse acties uit de 

Sociale Agenda 

· Huis voor de Zorg is de stem van de (potentiële) zorgvrager  en zoekt manieren om deze duurzaam te 

borgen in de diverse acties uit de Sociale Agenda en geeft hier invulling aan 

Hefboomeffecten 

Genoemde organisaties en de partners waarmee wordt samengewerkt , kunnen meer (kwetsbare) mensen 

bereiken met een aanbod op maat en zijn beter in staat waar nodig passende ondersteuning te bieden. De 

verwachting is dat dit een positief effect heeft op de gezondheid van Limburgers in de brede betekenis.  

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een 

antwoord) 

Meer Limburgers nemen actief deel aan de samenleving, krijgen meer eigen regie en zijn in staat zich aan te 

passen aan de uitdagingen in het leven. Kwetsbare groepen in Limburg krijgen meer en nieuwe 

perspectieven. De maatschappelijke organisaties hebben hun doelgroep in beeld en bieden een 

vraaggericht aanbod.  

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar? 

· Limburgers participeren meer  

· De ervaren gezondheid in de brede betekenis van Limburgers verbetert  

· De organisaties zijn bekend met de sociale kaart in een gebied en brengen samenkracht tot stand, 

waarbij uit wordt gegaan van de eigen kracht en het sociale netwerk van de burger, of verwijzen burgers 

door naar andere partijen (zorg en welzijn bijv.) wanneer dit nodig is 

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol? 

Er worden innovatieve vind-strategieën, methodieken en samenwerkingsprogramma’s ontwikkeld om 

(kwetsbare) burgers in beeld te brengen, te ondersteunen en een stem te geven.  

Er wordt toegewerkt naar een gezonde balans en verdeling van de baten en kosten. Partijen investeren 

gezamenlijk in kennis die toepasbaar is door heel Limburg en Nederland.  

Risico’s 

Veel van de organisaties zijn geënt op een specifieke doelgroep. Het is uitdagend om in samenwerking met 

andere maatschappelijke organisaties, (georganiseerde) burgers, zorgondernemers en kennisinstellingen, 
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het verschil te kunnen maken.  

 

Hoe is de verbinding met andere provinciale programma’s? 

De organisaties opereren naast en in samenwerking met  (georganiseerde) burgers, (zorg)ondernemers, 

financiers, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, onderwijs en kennisinstellingen. . Van belang is dat zij 

aanvullend zijn op wat er is en dat verbindingen worden gelegd waar nodig op alle niveaus. 

2016 Actie  

Q2 · Huis voor de Zorg: gesprekken worden gevoerd voor samenwerking met 

CliC (provinciale organisatie voor jeugdige zorgvragers) 

· O.b.v. de evaluatie 2015 m.b.t. maatschappelijke organisaties / Huis voor de 

Zorg wordt een nieuw kader opgesteld 

· Voor alle overige organisaties geldt dat zij opdracht krijgen om zelfonderzoek 

uit  voeren; daarnaast worden zij uitgenodigd een rol te pakken in (een van 

de) geformuleerde acties uit de Sociale Agenda 

Q3 

· Huis voor de Zorg en CliC: kaders voor structuur en inhoud van de 

organisatie zijn helder: plan van aanpak wordt opgesteld voor aanpassing 

· Kader m.b.t. maatschappelijke organisaties/ Huis voor de zorg  wordt 

vastgesteld Met de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid wordt 

besproken in welke mate en vorm zij kan worden ingezet voor de acties uit 

de Sociale Agenda 

· Overige organisaties leveren  een jaarplan 2017 

Q4 

· Huis voor de Zorg en CliC: herijking afgerond. 

· Start interne herijking; hoe kunnen de door de Provincie gefinancierde 

organisaties in het sociale domein een plek krijgen bij het realiseren van de 

ambities van de Sociale Agenda? 

· Provinciale Raad voor de Volksgezondheid is aangehaakt bij diverse acties: 

uitvoering van start 

· Provincie neemt verbetervoorstellen door en koppelt bevindingen terug en 

past waar nodig beschikking aan 

2017 · Herijking Huis voor de Zorg is afgerond 

· Er geldt een nieuw kader vanaf 1 januari 2017 

· Herijking maatschappelijke organisaties afgerond; jaarplannen worden 

ingericht conform herijkte kader  

Planning  
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PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE’ 
 

 

3.5  Wijkgerichte aanpak ‘Sociale innovatie en participatie’  

  

Welk effect streven we na?  

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas.  

  

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

Gezondheid (Gezonde levensverwachting / Ervaren gezondheid / Leefstijl) en Sociaal kapitaal (Vertrouwen 

in medemens, instanties en overheden / Saamhorigheid / Netwerken, sociaal en van economisch nut).  

  

Toelichting op het doel  

a. Herstructureringswijken: In deze wijken zijn de afgelopen jaren verschillende experimenten van start 

gegaan waarbij het verbeteren van de leefbaarheid centraal stond. Bestaande             

samenwerkingsovereenkomsten die betrekking hebben op de herstructureringswijken worden herijkt 

binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling. Naast een evaluatie vindt er een herijking plaats van:  

· In welke mate is al dan niet betrokkenheid van de Provincie noodzakelijk;  

· Wat wordt de nieuwe rol van de Provincie  

· Welk accent wordt gelegd in de aanpak en vanuit welk Programma worden deze wijken 

ondersteund?  

Dit betreft de wijken in Parkstad: Kerkrade West, Nieuwenhagen-Lichtenberg Landgraaf, Vrieheide 

(Heerlen) Hoensbroek-Passart Heerlen, Centrum-Noord Brunssum, Het Brukske Venray, Leuken Weert, 

Donderberg Roermond, Mijn Zuid Sittard-Geleen, Mariaberg Maastricht.  

 

b. IBA-wijken: Met het rapport “Evaluatie Sociaal Beleid Parkstad Limburg” heeft Ecorys de 

sociaaleconomische status van de in Parkstad aanwezige wijken in beeld gebracht. Bekeken wordt 

welke IBA-projecten, gelegen in de “Ecorys” wijken, een mogelijk positief effect kunnen hebben op de 

positieve gezondheid en de participatie in deze wijken en welke kenmerken deze projecten vertonen.  

c. Overige wijken: Op voorhand worden geen nieuwe wijken geselecteerd, maar vanuit de vraag van 

gemeenten kan de Provincie ook binnen andere wijken ondersteuning bieden.   

d. Stedelijke Ontwikkeling: De steden Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo ontwikkelen elk een eigen 

samenwerkingsagenda, die door de Provincie zal worden ondersteund. De kansen voor de sociale 

agenda worden daarbij verkend. 
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Limburg factor  

Sociale innovaties:  

· Vernieuwende initiatieven van zowel bewoners als professionals krijgen de ruimte  

· Er wordt gewerkt vanuit een bredere, integrale aanpak, gericht op het gezin, de straat, het plein, 

de speelplek, het ontmoetingscentrum en de verenigingen  

· Er wordt maximaal gebruik gemaakt van het netwerk in de wijk om de doelgroep in beeld te krijgen, te 

bereiken en te betrekken. 

Bestuurlijke innovaties:   

· Er wordt steeds uitgegaan van het werken vanuit de quatro helix. Dit betekent een nieuwe manier van 

werken van betrokken gemeenten, participatie van bewoners en / of samenwerking met (semi)publieke 

organisaties en lokale ondernemers   

 

 

Beoogd resultaat   

• In 2016 zijn 10 lopende herstructureringsprojecten herijkt, is duidelijk welke wijken een plek krijgen in de 

aanpak in het kader van de Sociale Agenda en  zijnde nieuwe provinciale invalshoeken en rol duidelijk  

• Vitaliteit in de wijken en kernen: de initiatieven waarbij de provincie betrokken wordt, verstevigen de 

sociale structuur in de herstructureringswijken;   

• In iedere wijk worden  initiatieven ondersteund waarbij bewoners en / of ondernemers actief participeren 

rond een gedeelde gevoelde behoefte / vraagstuk  

• In 2019 zijn naar behoefte proeftuinen gemeenschapsontwikkeling en participatie ondersteund door de 

provincie (actie 3.1, 3.5 en 3.7 samen)  

• Er is in 2019 vanuit actie 3.5 en 3.7, naar behoefte, geëxperimenteerd met nieuwe buurtzorgconcepten 

binnen Limburg, zodat burgers actief kunnen blijven in hun omgeving  

• Meer bewoners zijn in de betreffende wijken actief in het opzetten en uitvoeren van de initiatieven. Elk 

project wordt actief gedragen door buurtbewoners of in samenwerking met buurtbewoners   

• Professionals hebben meer regie en handelingsvrijheid en worden ondersteund door hun organisatie  

• Er is geëxperimenteerd met de nieuwe vormen van bewonersparticipatie met nieuwe (juridische) vormen 

van sociaal eigenaarschap  

• Waar mogelijk aansluiten bij prioriteiten vanuit de ontwikkelingsvisies van Maastricht, Heerlen, Sittard en 

Venlo die vanuit de sociale agenda opgepakt dan wel versterkt kunnen worden  

• Verbindingen met netwerkvorming en kennisontwikkeling en –deling op het terrein van positieve 

gezondheid worden georganiseerd vanuit de Sociale Agenda 

• Er worden passende communicatiemiddelen ingezet om de gezamenlijke efforts in de etalage te zetten 

en te delen met andere partijen. 

Voorbeeld: Gezonde leefomgeving in Roermond  

Bij de realisatie van projecten gaat het niet zo zeer om het tastbare resultaat zoals een beweegpark, een 

beleeftuin of een educatief centrum; het gaat vooral om de totstandkoming van initiatieven die een positief 

effect hebben op de gezondheid en participatie. Waar ligt de behoefte van inwoners, hoe komen we daar 

achter en wat kan tegemoet komen aan die behoefte en hoe helpen we de buurt met alle partners in de buurt 

dit te realiseren? Soms is het nodig eerst andere problemen uit de weg te helpen, problemen die het 

inwoners onmogelijk maken om zich in te zetten voor de eigen wijk.  

Instrumenten  

• Nieuwe afspraken met de herstructureringswijken zijn bekrachtigd, binnen een passende juridische 

constructie  

• Sociaal eigenaarschap: nieuwe vormen van bewonersparticipatie zoals wijk coöperaties en 

ideeënprojecten voor de wijk  
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Inzet Provincie  

• Faciliteren  

• Stimuleren  

• Experimenteren  

• Netwerken  

• Uitdagen  

Met wie werken we samen?  

• Bewoners die in staat gesteld worden om meer zelf het heft in handen te nemen  

• Gemeenten / overheden die ruimte maken voor een integrale aanpak met bewoners   

• (Semi) publieke organisaties (zorg, welzijn, politie) en de in de wijk werkzame professional  

• Ondernemers in de buurt die ondersteunend werk willen verrichten  

 

 • Kennisinstellingen  

• Innovatoren (als katalysator); dit zijn bijv. breed georiënteerde zorgprofessionals, zoals een huisarts die 

niet alleen recepten voor medicatie uitschrijft, maar ook een visie heeft op algemene positieve 

gezondheid en daarop stuurt  

Inzet middelen  

Vanuit de provincie is er gezamenlijk €5 miljoen beschikbaar voor actie 3.5 en 3.6: begroot wordt €2,75 

miljoen  

voor actie 3.5 in de periode 2016-2019  

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)?  

• CZ voor zuid Limburg; VGZ voor Noord Limburg 

• Wijkbewoners (tijd en eigen expertise)  

• Andere overheden:   

o Gemeenten ondersteunen via welzijnsorganisaties;   

o 18 gemeenten (Bergen en Brunssum, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,  

Maastricht, Meerssen, Nuth, Peel en Maas, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray, Vaals, 

Valkenburg a/d Geul, Weert) kunnen gebruik maken van GIDS-middelen (GIDS gemeenten krijgen 

vier jaar lang extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad)  

• Maatschappelijke partners: vrijwilligersorganisaties worden betrokken in de wijken. Zij kunnen sociale 

ondernemers, zorgverleners, scholen en bedrijven ondersteunen bij het verbeteren van de positieve 

gezondheid  

• Woningcorporaties die bezit hebben in de wijken dragen bij (zowel in uren als financieel)   

       NB bijdragen van anderen zijn altijd afhankelijk van de aard van het vraagstuk ter plekke. 

Hoe verdienen we in?  

• Er is meer sociale cohesie, mensen voelen zich prettig in de wijk waardoor de gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte toeneemt, wat mogelijk een besparing oplevert voor 

gemeenten (bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, reinigingsdienst, groenbeheer en Wmo)   

• Door meer in te zetten op participatie kan een antwoord worden geboden op de toenemende zorgvraag 

als gevolg van de vergrijzing   

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een antwoord)  

• Er wordt ruimte geboden voor initiatieven die 1. breder denken, 2. de behoefte van de burger centraal 

stellen en die 3. integraal en 4. intersectoraal werken en buiten de gebaande paden durven te gaan  

• Er wordt meer kennis gedeeld  

• Er wordt ervaring opgedaan met het stimuleren van samenwerking van onderop  
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Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar?  

• Limburgers in herstructureringswijken voelen zich beter, hebben meer regie over de eigen leefomgeving 

en participeren meer in de samenleving  

• de bewoners hebben samen gewerkt met betrokken partijen als welzijnsinstellingen en de gemeente  

• De projecten zorgen voor meer verbindingen tussen burgers en professionals in de wijk, er is meer 

vertrouwen en sociale cohesie; het veiligheidsgevoel is toegenomen  

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol?  

Er is geëxperimenteerd met nieuwe manieren van samenwerking en burgerparticipatie die toepasbaar zijn 

voor andere partners binnen en buiten de provincie. Er is procesmatige kennis opgedaan hoe een 

samenwerkingsproces en buurtinitiatieven verder gebracht kunnen worden.   

Risico’s  

Bestaande systemen zijn diepgeworteld bij de betrokken organisaties, wanneer deze niet losgelaten worden 

kan het zijn dat de traditionele manier van werken gehandhaafd blijft. Dat leidt ertoe dat vanuit instituties 

gedacht en gehandeld wordt in plaats vanuit de opgave ter plaatse. 

 Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s?  

• Provinciale inzet in andere wijken kan gefinancierd vanuit actie 3.7: Experimenteerregeling  

• De aanpak hangt samen met de provinciale aanpak ‘stedelijke ontwikkeling’. Centraal staat het in stand 
houden van leefbare en duurzame woon- en leefgebieden. Wijken met betaalbare woningen met een 

goede basiskwaliteit en sociale samenhang waar actief burgerschap en ondernemerschap een 

belangrijke bijdragen leveren aan de activering van de eigen kracht van de bevolking. Bij de herijking is 

veel aandacht voor bijv. de verdunningsopgave en de veranderende woningvraag en voor de 

verhouding tussen fysieke en sociale interventies in de wijk  

Planning  

  

  Actie    

Q1 en Q2  · Terugblik naar afspraken zoals gemaakt en wat de stand van zaken nu is in de 

herstructureringswijk. Met de betrokken partijen worden gesprekken gevoerd per 

businesscase  

· Provincie voert gesprekken met partners om tot selectie te komen van wijken in 

relatie tot de Provincie. Inzet: waar kan de provincie verschil maken, vanuit welke 

invalshoek?  

 

Q2  · Stageopdracht gereed IBA irt Sociale Agenda 

· Relatie met Stedelijke Ontwikkeling en daaruit voortvloeiende mogelijke interventies 

in wijken vanuit de sociale agenda zijn bekend 

Q3  · De inzichten evaluatie herstructureringswijken zijn geanalyseerd en gespiegeld aan 

(onder andere) de Sociale Agenda  

· Mogelijke vervolgstappen worden verkend 

Q4  · Eind Q4: Resultaten verkenning evaluatie herstructurering trugkoppelen naar 

stakeholders 

· Vervolgstappen worden samen met stakeholders uitgezet 

2017  Start uitvoering  
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PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE’ 
 

3.6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Provinciaal kennisnetwerk ‘Sociale innovatie en participatie’  

  

Welk effect streven we na?  

Deze actie draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in gezondheid en 

participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas.  

  

We streven er primair naar om op de volgende criteria van het kompas een verbetering zichtbaar te maken: 

Gezondheid (Gezonde levensverwachting / Ervaren gezondheid / Leefstijl) en Sociaal kapitaal (Vertrouwen in 

medemens, instanties en overheden / Saamhorigheid / Netwerken, sociaal en van economisch nut).  

  

Urgentie  

In 2013 was het percentage van de bevolking dat informele hulp biedt en vrijwilligerswerk doet lager dan 

gemiddeld in Nederland: 33% informele hulp (Nederlands gemiddelde 34%) en 44% vrijwilligerswerk (50% 

Nederlands gemiddelde).   

Toelichting op het doel  

Doel is een transformatie van het sociale domein, waarbij kennis gedeeld wordt en er samengewerkt wordt 

in de quatro helix. In partnerschap met partijen en netwerken wordendoor de Provincie ontmoeting en 

structurele kennisdeling tussen partijen over de thema’s ‘Sociale innovatie en participatie’ gefaciliteerd, 

zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennisnetwerken. Partners die kunnen bijdragen aan het 

‘effect’ staan zoveel mogelijk met elkaar in verbinding en delen kennis over sociale innovaties.   

Limburg factor  

Sociale innovaties:   

o Door meer in te zetten op kennisdeling en ontmoeting, kunnen kansen eerder verzilverd worden met 

sociale innovaties als resultaat  Bestuurlijke innovaties:   

o De provincie neemt een actieve rol in het faciliteren van ontmoetingen kennisdeling rondom sociale 

innovatie en participatie en de transformatie van het sociale domein  

o De samenwerking in de quatro helix rondom de thema’s ‘Sociale innovatie en participatie’ is 
versterkt; nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan  

o Door korte lijnen in de samenwerking en slimme inzet van kennis, middelen en menskracht 

efficiency boeken in inhoud én organisatie 

 

Beoogd resultaat   

• Binnen VCL, een platform in wording van en voor mensen uit de quatro helix, kunnen mensen elkaar 

ontmoeten en inspireren  

• Bestaande netwerken worden maximaal benut: er ontstaan alleen nieuwe (tijdelijke) netwerken als dit 

nodig is op niveau van initiatieven om een specifiek thema een impuls te geven  

• Er worden passende communicatiewijzen ontwikkeld om kennisdeling en netwerkvorming te faciliteren  

• Er wordt gefaciliteerd in 15 thema en / of kennisbijeenkomsten t/m 2019 over gezondheid en participatie 

waarbij leerervaringen worden gedeeld  

• Het inrichten van een goede data-infrastructuur om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle 

bestaande data te verbeteren  
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Voorbeelden van kennisnetwerken:   

• VCL –  platform in wording van en voor mensen uit de quatro helix. Hierin staan ontmoeting, inspireren en 

enthousiasmeren, kennisdeling en ondersteunen initiatieven centraal.   

• VKKL: Knooppunt Zorgen voor Elkaar – Knooppunt dat eraan wil bijdrage dat burgerinitiatieven op het 

gebied van zorg in de Limburgse dorpen en wijken zelfstandig een bijdrage kunnen leveren aan 

ondersteuning, kennisdeling en belangenbehartiging.   

• Platform Noordelijke Maasvallei – Omvat acht gemeenten uit Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

Zorgprofessionals, welzijnswerkers, ambtenaren, bestuurders en burgerbelangenorganisaties willen zo 

beter aansluiten van de behoeften en wensen van de burger.   

Instrumenten  

• Bijeenkomsten  

• (Digitale) communicatie uitingen  

• Website  

• Social media  

• Interviews / filmpjes  

Inzet Provincie  

• Faciliteren kennisnetwerken   

• Faciliteren in het vormen van nieuwe samenwerkingsmodellen  

• Verbinden van inspiratoren, van voorbeeldinitiatieven en instituties  

• Versterken van verbindingen  

• Ondersteuning organiseren bijeenkomsten en bijdragen aan thematische netwerkbijeenkomsten 

• Verspreiden nieuwsbrief  

Met wie werken we samen?  

Met partners in de quatro helix   

Inzet middelen  

Provincie: er is gezamenlijk 5 mln. beschikbaar voor actie 3.5 en 3.6: begroot wordt €2,75 miljoen voor actie  

3.6 in de periode 2016-2019   

Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)?  

· Partners in de quatro helix verzorgen:  

Praktische randvoorwaarden voor kennisbijeenkomsten (bijvoorbeeld locatie, 

catering en communicatie)  

· Inhoudelijke voorbereiding bijeenkomst / presentaties bijvoorbeeld het presenteren 

van onderzoeksresultaten, cursussen, ervaringen, verhalen, processen 

Aanlevering van content t.b.v. nieuwsbrieven etc.  
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Hoe verdienen we in?  

 

• De kennis die er is rondom participatie en sociale innovatie wordt beter benut. Initiatieven kunnen met 

elkaar worden verbonden door ontmoeting. Initiatieven kunnen van elkaar leren; het wiel hoeft niet 

telkens opnieuw te worden uitgevonden. De behoefte vanuit een initiatief staat centraal  

• Partijen kunnen beter op elkaar inspelen in het veld; organisaties kunnen complementair aan elkaar 

opereren. Partijen trekken samen op om positieve gezondheid in Limburg te bevorderen en zo 

gezamenlijk een trendbreuk te bewerkstelligen  

• De behoefte van ieder initiatief staat centraal. Het is vaak maatwerk dat specifieke aandachtspunten heeft 

voor de betreffende wijk / kern   

• Inspiratie als bron voor innovatie: innovatie die kan ontstaan door het aanreiken en delen van inspiratie  

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een antwoord)  

• Er worden meer mensen betrokken bij het netwerk. Naast bestaande actoren worden ook andere actoren 

betrokken bij het netwerk  

• Er wordt meer kennis en ervaringen gedeeld tussen partijen   

• Netwerken worden (tijdelijk) gevormd rondom initiatieven als dit nodig is  

• Inspirerende mensen weten de netwerken makkelijk te vinden en kunnen zo vernieuwing bewerkstelligen  

• Ontmoeting en dialogen voeren worden bevorderd  

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar?  

• Resultaat is dat partners in de quatro helix meer en beter betrokken zijn bij aspecten die het begrip  

“positieve gezondheid” raken. Dit kan leiden tot een betere positieve gezondheidsbeleving van de 

Limburger  

• Het netwerk is zichtbaar, zodat mensen snel naar elkaar toe kunnen schakelen. Bij de aangesloten 

partners komen meer vragen binnen gerelateerd aan het netwerk  

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol?  

Een succesvolle vorm van kennisdeling en netwerkvorming kan een voorbeeld vormen voor de partners in 

de quatro helix; daarnaast is de inhoudelijke kennis die gedeeld wordt voor partners uit de quatro helix van 

betekenis.  

Risico’s  

Kennisdeling en netwerkvorming moeten geen doel op zich zijn, maar dienen een doel. Er moet dan ook een 

goede balans worden gevonden in bijvoorbeeld thema’s en frequentie waarbij aangesloten wordt bij de 
behoeften van de partners in de quatro helix. Daarnaast moet het medium passend zijn.  

Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s?  

De nieuwsbrief van de SA kan betekenisvol zijn in het aandragen van kennis en ervaring en het leren van de 

netwerkvorming.  

Planning  

  

  Actie   

 

doorlopend  Netwerkvorming vindt plaats op basis van behoefte.   

Q3  Communicatiemoment  

Q4  Kennisbijeenkomst 1  

Q4  Communicatiemoment  
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PROGRAMMADEEL ‘SOCIALE INNOVATIE EN PARTICIPATIE’ 
  

3.7  Experimenteerregeling ‘Sociale innovatie en participatie’  

  

Welk effect streven we na?  

Deze actielijn draagt bij aan het zichtbaar worden van een totale trendbreuk in 2025 in positieve gezondheid 

en participatie in Limburg. Dit betekent een grotere instroom op de arbeidsmarkt door burgers die (nog) niet 

participeren zodat meer mensen naar vermogen mee doen, de gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

zijn verkleind en de zorg voor elkaar en de omgeving is groter geworden. Er zijn 6 factoren met vaste 

meetpunten opgenomen in het kompas.  

  

We streven er samen met onze partners  primair naar om op de volgende criteria van het kompas een 

verbetering zichtbaar te maken: Onderwijs (Laaggeletterdheid / Startkwalificatie / Laag opleidingsniveau), 

Gezondheid (Gezonde levensverwachting / Ervaren gezondheid / Leefstijl) en Sociaal kapitaal (Vertrouwen in 

medemens, instanties en overheden / Saamhorigheid / Netwerken, sociaal en van economisch nut).  

  

Urgentie  

In 2013 deed de helft van de Nederlands aan vrijwilligerswerk en 34% bood informele hulp, terwijl in Limburg 

33% van de inwoners informele hulp bood en slechts 44% van de bevolking nam deel aan vrijwilligerswerk 

(CBS).   

  

  

Toelichting op het doel  

Partijen ontwikkelen in samenwerking initiatieven die een trendbreuk in de gezondheids- en  

participatieverschillen in Limburg kunnen realiseren. De provincie ondersteunt daarbij door middel van een 

lichte experimenteerregeling. Voorwaarde is dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van het programma 

‘sociale innovatie en participatie” en het opgestelde afwegingskader. De experimenten worden vooraf 

omschreven en vervolgens gemonitord, om de resultaten van de experimenten in beeld te brengen en 

breder toepasbaar te maken.   

Limburg factor  

Sociale innovaties:   

Vernieuwende initiatieven krijgen de ruimte om vraaggericht te werken in aansluiting bij de behoefte van 

bewoners. Dit zijn initiatieven die aantoonbaar nieuw zijn in desbetreffende woonregio   
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 Bestuurlijke innovaties:   

· Er wordt bij alle experimenten gestreefd naar deelname vanuit de quatro helix. Minimale voorwaarde is dat 

burgers en gemeenten betrokken zijn. Dit betekent een nieuwe manier van werken met betrokken 

gemeenten, participatie van bewoners, lokale ondernemers en kennisinstellingen  

· Zorgverzekeraars worden betrokken bij nieuwe zorgconcepten. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van een 

nieuwe methodiek voor subsidiëring waarbij gebruik gemaakt wordt van een voorfase voorafgaande aan 

de formele subsidieaanvraag. In deze fase gaat de Provincie in dialoog met de betrokken partijen 

waaronder ook de (georganiseerde) betrokken burgers. Het gaat daarbij niet alleen over de specifieke 

inhoud van het betreffende project maar ook over elkaars visie, doelstellingen en belangen. De relatie met 

de initiatiefnemer(s) wordt daardoor een wederzijdse relatie i.p.v. eenrichtingsverkeer waarbij de provincie 

afvinkt of aan alle subsidievoorwaarden is voldaan  

· In zo’n voorfase zouden dan ook de andere mogelijke ondersteuningsvormen aan de orde moeten komen, 
om gezamenlijk de meest optimale inzet, ook van de andere betrokken partijen, te bepalen en vast te 

leggen (bij grote projecten mogelijk in de vorm van een convenant).De eventuele uiteindelijke 

subsidieverlening zou dan nog slechts een formaliteit moeten zijn  

Beoogd resultaat   

• Er is een experimenteerregeling beschikbaar voor nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld buurt(zorg)initiatieven) 

die bijdragen aan de Sociale Agenda (meerjarige experimenten). De mate van innovatie en kwaliteit van 

het initiatief is bepalend voor het toekennen van financiering  

• gelden uit fondsen Burgerparticipatie kunnen beschikbaar worden gesteld voor initiatieven die bijdragen 

aan de Sociale Agenda  

• Er is een handleiding beschikbaar die helpt om de experimenteerregeling op een goede manier in te 

zetten  

• Er is in 2019 vanuit actie 3.5 en 3.7 geëxperimenteerd met nieuwe buurtzorgconcepten binnen Limburg, 

inclusief de toepassing van technologie zodat burgers actief kunnen blijven in hun omgeving   

• In 2019 zijn in totaal 24 proeftuinen gemeenschapsontwikkeling en participatie ondersteund door de 

provincie (actie 3.1, 3.5 en 3.7 samen)  

• Per experiment worden leerpunten bijgehouden in het belang van de evaluatie  

Instrumenten  

• Experimenteerregeling  

• Fondsen Burgerparticipatie; bijv. Stimuleringsfonds Burgerparticipatie  

• Afwegingskader uit ‘Koers voor een vitaler Limburg’ wordt toegepast  

Inzet Provincie  

• Uitnodigen en agenderen  

• Faciliteren  

• Verbinden van partijen  

• Financieren  

• Het ondersteunen van aanvragen vanuit de experimenteerregeling  

Met wie werken we samen?  

• Georganiseerde burgers   

• (Zorg)ondernemers   

• Andere overheden   

• Kennisinstellingen:  zij dragen zorg voor monitoring van de opbrengsten van de experimenten  
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Inzet middelen  

• Provincie: €4 miljoen voor de periode 2016-2019  

• Ca. €100.000, - voor meer dan 40 initiatieven  

 Mogelijke bijdragen van anderen (hefboomeffecten)?  

Per experiment wordt ingezet op cofinanciering, waarbij het doel is dat een robuust deel van het  

benodigde budget van derden komt  

Hoe verdienen we in?  

Dankzij experimenten wordt het mogelijk om vraaggericht te werken in aansluiting op de behoefte van 

bewoners. Dit kan tijdsbesparing opleveren in de werkzaamheden van de professional, een afname van 

fysieke belasting van professionals en een afname van belasting van het sociaal netwerk rondom kwetsbare 

Limburgers waardoor deze langer beschikbaar blijft, een daling van de kosten per ondersteuningsvorm 

doordat bijvoorbeeld meer vrijwilligers worden ingezet, etc.  

Gaan we het verschil maken? (op welke van de gesignaleerde problemen geeft dit een antwoord)  

Er wordt (financiële) ondersteuning geboden aan partijen om vraaggericht te werken, om verkokering tegen 

te gaan door samenwerking in de quatro helix met het effect van sociale structuurversterking (en vernieuwing)   

Hoe wordt de ‘sociale impact’ zichtbaar?  

• Er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld door partners uit de quatro helix die bijdragen aan de 

trendbreuk   

• Er wordt gekeken of burgers die betrokken zijn bij de experimenten verbetering merken in de aanpak   

• Er komen structuurversterkende oplossingen voor gezondheid en participatie  

Welke opbrengsten zijn ook elders / voor anderen betekenisvol?  

• De resultaten van initiatieven worden gedeeld door de provincie; zo komen er voorbeelden die breder 

kunnen worden toegepast  

• Er komen structuurversterkende voorzieningen voor gezondheid en participatie  

Risico’s  

• Er is onvoldoende animo vanuit georganiseerde burgers, (zorg)ondernemers, andere overheden en 

kennisinstellingen om energie te steken in vernieuwende initiatieven doordat er bijvoorbeeld te weinig 

prioriteit kan worden gegeven binnen het takenpakket van partijen  

• Oude werkwijzen en automatismen blijven overeind en belemmeren het experimenteren  

Hoe is de verbinding met andere Provinciale programma’s?  

• De provincie ondersteunt met het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2014 – 2016 organisaties 

in hun rol als ondersteuners van actief burgerschap; inzet van de motie maatschappelijke participatie   

• Waar mogelijk kan wellicht worden aangesloten bij (bestaande) projecten onder IBA. IBA Parkstad zoekt 

naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van 

een stad of gebied. Er wordt zo een economische impuls voor de regio op gang gebracht, met als 

tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied zelf  

• Er is extra aandacht voor de toepassing van de experimenteerregeling in de (herstructurerings)wijken van 

lijn 3.5  

Planning  

  

  Actie    

Q1 en Q2:  uitwerken lichte experimenteerregeling inclusief bijbehorend afwegingskader   

Q2  bestaande fondsen Burgerparticipatie worden aangepast   

Q3  Experimenteerregeling vastgesteld en is in werking. 

Q4  Experimenteerregeling is in werking.  

2017 Q1  Nieuwe initiatieven gaan van start  
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4. Financiën 

4.1 Beschikbare financiële middelen 

Op 18 maart 2016 hebben Provinciale Staten de ‘Sociale Agenda van Limburg 2025’ vastgesteld en ingestemd 
met het inzetten van de beleidsintensiveringsmiddelen Sociale agenda, Leefbaarheid innovatie zorg en 

Burgerparticipatie voor de uitvoering van de Sociale Agenda van Limburg 2025. 

4.2 Financieel overzicht intensiveringsmiddelen 

In onderstaande tabel is de verdeling, realisatie en restant ruimte aangegeven. 

 

 

Tabel 1 

Deze restant ruimte wordt ingezet als volgt:  

- €25,80 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma ‘Koers voor een vitaler Limburg’ (tabel 3) 

- €0,95 miljoen voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt (tabel 2) 

4.3 Euregionale arbeidsmarktbeleid incl. de HCA’s en Techniekplan 

Van de totale intensiveringsmiddelen Sociale Agenda is een bedrag €5,45 miljoen beschikbaar voor 

het (euregionale) arbeidsmarktbeleid incl. de Human Capital Agenda’s en Techniekplan. Hiervan is 

inmiddels €4,50 miljoen beschikbaar gesteld. Een bedrag ad €0,95 miljoen moet nog worden gedekt 

uit de intensiveringsmiddelen Sociale Agenda. Verwezen wordt naar onderstaande tabel 2. 

 

 

Tabel 2 

  

Totaal beschikbaar Realisatie 

(stand 2-5-2016)

Restant 

beschikbaar

Intensivering sociale agenda 16.000.000€            4.641.852€        11.358.148€   
Intensivering leefbaarheid 12.000.000€            -€                 12.000.000€   
Intensivering burgerparticipatie 4.000.000€              600.000€          3.400.000€     

Totaal 32.000.000€            5.241.852€        26.758.148€   

Totaal beschikbaar Realisatie 

(stand 2-5-2016)

Restant 

beschikbaar

HCA's en Techniekplan 4.000.000€              4.000.000€        -€             
Arbeidsmarktdashboard 200.000€                 200.000€          -€             
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt 1.250.000€              291.848€          958.152€      

Totaal 5.450.000€              4.491.848€        958.152€      
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4.4 Uitvoeringsprogramma ‘Koers voor een vitaler Limburg’ 

Voor de periode 2016-2019 is in totaal aan middelen €25,80 miljoen begroot. 

In onderstaande tabel 3 is een verdeling van dit bedrag voor 2016 en de daarop volgende jaren 2017, 

2018 en 2019. Deze bedragen zijn indicatief.  

 

Tabel 3 

4.5 Samenvatting intensiveringsmiddelen 2016-2019 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inzet van de nog beschikbare intensiveringsmiddelen. 

  

 

 

 

 

 

 

Uitvoeringskader Sociale Agenda 2016 2017 2018 2019

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€   

Actielijn 2: Meer sociaal rendement bij economische 

structuurversterking

1.500.000€              750.000€          550.000€        550.000€      

Sociale Innovatie en Participatie

Actielijn: Sociale innovatie 1.250.000€              1.500.000€        1.500.000€     1.250.000€   
Actielijn: Participatie 1.250.000€              1.500.000€        1.500.000€     1.250.000€   
Experimenteerregeling 'sociale innovatie en participatie 1.000.000€              1.000.000€        1.255.000€     1.000.000€   

Totaal begroot 6.800.000€              6.550.000€        6.605.000€     5.850.000€   

Totaal beschikbaar

Totaal beschikbaar 2016-2019 26.758.148€            

Euregionale) arbeidsmarktbeleid incl. de HCA’s en -958.152€                
Inzet middelen Uitvoeringsprogramma 2016 -6.800.000€             
Inzet middelen Uitvoeringsprogramma 2017 -6.550.000€             
Inzet middelen Uitvoeringsprogramma 2018 -6.605.000€             
Inzet middelen Uitvoeringsprogramma 2019 -5.850.000€             

Restant intensiveringsmiddelen 2016-2019 -5.004€                   


