
Aandacht 
voor innoveren!

Een financiële bijdrage vraag je aan 

via een stimuleringssubsidie



Innoveren in Delft

We zijn op weg om te 

veranderen naar een 

samenleving waarin iedereen 

zoveel mogelijk meedoet en er 

ondersteuning op maat is, 

tegen lagere kosten. Om dat te 

bereiken is het nodig dat we onze 

manier van (samen)werken 

veranderen, dat we innoveren. 

De eerste Delftse innovaties worden 

gerealiseerd, maar de olievlek van 

innoveren kan nog groeien! Voor 

deze uitdaging gaan actieve burgers, 

actieve organisaties en een actieve 

gemeente hand in hand.

Om organisaties, ondernemers én 

burgers in staat te stellen nieuwe 

manieren van samenwerken uit te 

werken of nieuwe voorzieningen uit 

te proberen, is het mogelijk een (een-

malige) financiële bijdrage aan te 

vragen via de regeling stimulerings-

subsidies van de gemeente.

Waar gaat het om:

Het is van belang dat de 

innovaties bijdragen aan de 

gestelde doelen in het sociaal 

domein: 

• Minder – minder mensen die een 

beroep hoeven doen op onder-

steuning omdat men elkaar 

helpt en omdat men een groter 

oplossend vermogen heeft;

• Eerder – zo vroeg mogelijk helpen, 

om erger te voorkomen;

• Lichter – lichtere vormen van 

ondersteuning zijn toereikend 

omdat eerder ondersteuning wordt 

geboden;

• Korter – kortere ondersteuning, 

omdat we in samenhang en vraag-

gericht ondersteuning bieden die 

de burger gaat helpen, in plaats 

van een aanbod omdat het in het 

pakket zit;

• Beter – betere verbindingen in de 

samenwerking in de stad en in de 

regio.

Om een idee te geven: 3 mooie voorbeelden

Aanvragen:

Aanvragen gaat via het aanvraagformulier stimuleringssubsidie. 

In de folder stimuleringssubsidies vind je informatie over de 

doelstellingen en criteria. Zie www.delft.nl/subsidie.

Stichting De Broekriem organi-

seert netwerkbijeenkomsten en is 

een activiteitenplatform gestart. 

Werkzoekenden worden handvat-

ten aangereikt door andere werk-

zoekenden of werkenden om zo 

snel mogelijk een baan te vinden. 

Versterken van eigen kracht staat 

voorop.

SOlink richt zich op Studenten 

die een kamer zoeken en oudere 

mensen die ruimte over hebben 

en graag meer contact willen. Zo 

wil Stichting SOlink een bijdrage 

te leveren aan het oplossen van 

de kamertekorten bij studenten 

en de eenzaamheid bij ouderen.

Circuslessen in de wijk om de 

eigen kracht van kinderen op 

verschillende manieren te 

versterken. Bewegen, leren 

samenwerken, vertrouwen op 

elkaar en leren presenteren 

komen aan de orde. 
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