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Inleiding Jan Nederveen

• Coalitieakkoord: terugblik op overgangsjaar 2018
• Overgangsregeling: financiële bijdrage gelijk aan oude subsidies

• Ruimte voor nieuwe initiatieven

• Nieuwe werkwijze implementeren

• Betrekken MAG-partners en creëren draagvlak

• 2019 volledig nieuwe werkwijze via StuwKR8

• Coalitieakkoord: voor de zomer 2019 een breed ervaringsonderzoek 
uitgevoerd

• Monitor voortgang MAG-doelen via Databoek



De Maatschappelijke Agenda

• De vraag van de inwoner staat centraal 

(van aanbod- naar vraaggericht) 

• Samen bouwen en elkaar vertrouwen 
(verbinden) 

• Voorkomen is beter dan genezen (preventie) 

• Dichtbij de inwoner (lokaal doen wat lokaal 
kan) 

• Eigen kracht en mogelijkheden van inwoner 
staan voorop (van professionele- naar 
vrijwillige inzet)



MAG-partners

• Met ruim 40 bestaande partners heeft contact plaatsgevonden

• Twee voormalige subsidieontvangers doen niet meer mee

• Vier MAG-bijeenkomsten

• Nieuwe partners

• Ontwikkeling twee grootste partners Bibliotheek AanZet en Servanda 



MAG-partners



Partnertevredenheidsonderzoek [1]

Communicatie

• Gemiddelde beoordeling nieuwsbrief, website en Sociale Media is 7,3
• 67% is geabonneerd op nieuwsbrief

• 82% heeft website bezocht

• 25% volgt StuwKR8 op Sociale Media

• Gemiddelde beoordeling voor het contact met StuwKR8 is 8,0
• 82% heeft contact gehad

270 geadresseerden, respons ongeveer 30%



Partnertevredenheidsonderzoek [2]

MAG-bijeenkomsten

• 63% was bij een MAG-bijeenkomst

• De gemiddelde beoordeling is een 7

Indienen MAG-initiatief

• 86% weet hoe een MAG-initiatief ingediend kan worden 

• 53% heeft een aanvraag in 2018 gedaan, waarvan 88% een positieve 
ervaring heeft



Partnertevredenheidsonderzoek [3]

Spelregels

• 83% is bekend met de spelregels, waarvan 93% vindt dat ze helder 
geformuleerd zijn



Wat ik goed vind aan StuwKR8 is…

Ze luisteren 
goed

Duidelijke 
spelregels

Korte lijntjes en 
snelle reactie

Hun aanstekelijk 
enthousiasme om 

partijen mee te 
krijgen

Stimuleren contact 
tussen en 
verbinden 

organisaties met 
elkaar.

Zitten goed in het 
netwerk; 

toegankelijk

Heldere 
communicatie

Goed overleg over onze 
aanvraag, goede 

ondersteuning, positieve 
omgeving om gezamenlijk 

doelen te bereiken

Ik ervaar het 
ook echt als 
Stuwkracht



Wat StuwKR8 nog kan verbeteren is…

In beeld blijven;
Meer zichtbaar in 

de gemeente
Verantwoording 
afleggen aan de 

burger

Nog steeds 
onduidelijk wat de 
spelregels zijn voor 
een organisatie met 

professionals

Meer 
bekendheid 
genereren

Overall communicatie 
(Sociale Media 

promoten)

Zich beter positioneren 
binnen de samenleving en 
het bestaande netwerk van 

Hardinxveld-Giessendam

Meer helderheid 
geven over meten van 

maatschappelijke 
effecten en/of 

resultaten

Bijeenkomsten 
efficiënter 
inrichten



MAG-initiatieven [1]

Bedrag < € 150,- €151 – € 1.000,- €1.001 – € 10.000,- > € 10.000,- 

Aanvrager Inwoner 
Inwoner of 

rechtspersoon 
Inwoner of 

rechtspersoon 
Rechtspersoon 

Aanvraag 
Mondeling via 
buurtnetwerker 

Via (versimpeld) 
aanvraagformulier 

Via (uitgebreid) 
aanvraagformulier 

Via (uitgebreid) 
aanvraagformulier en 

aanvullende documentatie 

Frequentie Doorlopend Doorlopend 4 keer per jaar 1 keer per jaar 

Besluit door (*) 

StuwKR8 
buurtnetwerker, 

binnen twee 
weken 

StuwKR8 
projectleider, 
binnen één 

maand 

StuwKR8 
projectleider, 

binnen één maand 

StuwKR8 projectleider, 
binnen twee maanden 

Verantwoording Bonnen Bonnen / Verslag 
Verantwoordings-

formulier en 
onderleggers 

Verantwoordingsformulieren 
onderleggers, resultaten 

klanttevredenheid 
(accountverslag > 

€100.000,-) 

 



MAG-initiatieven [2]

Totaal ingediend 2018 StuwKR8 61

Gehonoreerd 43

Nog in behandeling 12

Afgewezen 4

Alternatieve financiering 2

Nieuwe initiatieven nog bij gemeente ingediend 4



MAG-initiatieven [3]



MAG-initiatieven [4]



Voorbeelden van MAG-initiatieven



Voorbeelden van MAG-initiatieven


