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1 Samen Schiedam: Voor een (h)échte 
samenleving 

Schiedam is een (h)échte samenleving. Een stad waarin Schiedammers, (organisaties van) 

professionals en gemeente nauw samenwerken aan het vergroten van de zelf- én samenredzaamheid 

van de inwoners. Zodat Schiedammers in vrijheid hun leven vorm geven en daarbij nu én in de 

toekomst de soms zeer nodige zorg en ondersteuning ontvangen. 

 

 

1.1 Ondersteuning in het alledaagse  

Met Samen Schiedam creëren bewoners(initiatieven), gemeente en (organisaties van) professionals 

algemeen toegankelijke en collectieve voorzieningen voor en door de inwoners. Hierdoor kunnen de 

Schiedammers prettig samenleven en meedoen in de stad. Ze kunnen vlakbij huis terecht voor ‘lichte’ 

en samenhangende ondersteuning bij het aanpakken van schulden, eenzaamheid, overgewicht of 

opvoedingsproblemen. Door deze ondersteuning in het alledaagse ontstaat op termijn een 

stadsbrede, sterke sociale basis.  

 

 

1.2 Gemeente kiest nieuwe werkwijze 

Maar zover is het nog niet… In het sociaal domein kunnen bewoners(initiatieven), gemeente en 

(organisaties van) professionals effectiever samenwerken. De gemeente maakt op dit moment nog 

apart resultaatafspraken met individuele (organisaties van) professionals en bewonersinitiatieven. 

Hierdoor ontstaan overlap en hiaten in het (welzijns)aanbod en ook blijkt het voor 

bewonersinitiatieven moeilijk om deel uit te maken van bestaand (welzijns)beleid. Omdat 

Schiedammers juist vragen om onderlinge afstemming tussen de diverse partners, kiest de gemeente 

voor een nieuwe werkwijze: Samen Schiedam.  

 

 

1.3 Samen werken, samen veranderen  

De nieuwe werkwijze versterkt de gewenste transformatie in het sociaal domein. Professionele 

organisaties, bewonersinitiatieven en gemeente laten zien dat ze samen verantwoordelijk zijn voor 

een sterke sociale basis: zij stemmen onderling beter af, werken transparant en integraal samen en 

staan open voor verbetering. De nieuwe werkwijze inspireert en stimuleert Schiedammers hun eigen 

rol in de transformatie te pakken en hun zelf- en samenredzaamheid te versterken. 

 

 

1.4 Werkwijze Samen Schiedam 

Met Samen Schiedam maakt de gemeente per thema resultaatafspraken met de hele keten van 

aanbieders van welzijnsdiensten. We gaan hiervoor letterlijk met elkaar aan tafel. Doel is dat deze 

partners elkaar versterken in plaats van verdringen, er meer samenhang ontstaat en overlap wordt 

voorkomen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de sociale basisvoorzieningen in de stad.  
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Aan de Thematafels is plaats voor bestaande en nieuwe partners die Schiedammers in het alledaagse 

(kunnen) ondersteunen en versterken én er is alle ruimte voor bewonersinitiatieven. Deze partners 

kunnen aan meerdere Thematafels deelnemen. Om praktische redenen worden aanbieders met een 

subsidie minder dan 5000 euro niet verplicht om deel te nemen aan de Thematafels. Uitvoerders van 

wettelijke taken komen wel aan tafel maar met hen blijft de gemeente aparte afspraken maken. 

De tafelgenoten bespreken hoe hun activiteiten bijdragen aan het gezamenlijke doel en resultaat. Ze 

maken samen voor ‘hun’ thema een uitvoeringsplan voor een periode van twee jaar (2019-2020), en 

een ontwikkelagenda voor de langere termijn.  

 

 

1.5 Voorlopige thema’s 

Thema’s zorgen voor samenhang in activiteiten die we nu ook al uitvoeren en sluiten aan bij de 

huidige ER-doelen in de begroting. De (voorlopige) thema’s zijn: veilig opgroeien, gezondheid, 

sociale betrokkenheid en veerkracht. De gemeente bepaalt per thema de doelen en resultaten. Op 

basis van de behoeften in wijk en buurt kan de vraag variëren. 

 

 

1.6 Werkafspraken Thematafels 

Aan een Thematafel gelden de volgende werkafspraken: 

 De gemeente bepaalt vooraf de doelen en te behalen resultaten per Thematafel, geeft een aantal 

spelregels en een helder financieel kader mee. En begeleidt het proces, levert de voorzitter en 

zorgt voor verslaglegging. 

 De tafelgenoten werken samen op basis van gelijkwaardigheid; vertrouwen en transparantie zijn 

hierbij sleutelbegrippen 

 Het behalen van resultaat, integraal denken en werken staan voorop. Alle tafelgenoten zijn 

samen verantwoordelijk voor de uitvoering en toetsing van hun gezamenlijke plannen  

 Een uitvoeringsplan beschrijft de inzet voor de periode 2019-2020 om de gezamenlijke doelen en 

resultaten te behalen, en de individuele bijdrage daaraan van elke partner aan de Thematafel. De 

tafelgenoten zorgen samen voor de uitvoering van het plan, ze overleggen met elkaar en ze 

verantwoorden zich aan inwoners. 

 De ontwikkelagenda gaat over onderwerpen die voor ontwikkeling in aanmerking komen omdat 

zij een bijdrage kunnen leveren aan de transformatie: meer preventie en vroegsignalering, 

minder eerste- en tweedelijnszorg . 

 

 

1.7 Veranderingen subsidie 

Als een uitvoeringsplan van een Thematafel klaar en ingediend is, stelt de gemeente hiervoor subsidie 

beschikbaar. De tafelgenoten ontvangen voor hun bijdrage in het uitvoeringsplan een individuele 

subsidiebeschikking en het bijbehorende subsidiebedrag. Halverwege de looptijd van het 

uitvoeringsplan legt elke deelnemer aan de Thematafel verantwoording  af aan elkaar over de eigen 

bijdrage aan het uitvoeringsplan.  

 

Er worden (subsidie)afspraken gemaakt voor twee jaar waardoor de partners voor een langere 

termijn (financiële) zekerheid hebben. Hierdoor kunnen ze met elkaar bouwen aan de stad. 
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1.8 Wat betekent Samen Schiedam voor u?  

In augustus 2018 ontvangt u het nieuwe subsidiekader Samen Schiedam. Hierin staan de doelen die 

de gemeente wil bereiken op de thema’s. Tevens worden hierin de subsidieplafonds en de spelregels 

bekend gemaakt. U doet vóór 1 september een pro forma subsidie aanvraag, u krijgt daarvoor tijdig 

een format voor aangereikt.  

 

Begin september 2018 starten de thematafels en bent u samen met de andere deelnemers en met de 

gemeente die de procesbegeleiding verzorgt, aan zet om een integraal uitvoeringsprogramma te 

maken. Begin december 2018 moeten de uitvoeringsprogramma’s per thema afgerond zijn.  

Een nieuwe manier van werken betekent ook dat continuering van bestaande subsidies niet vanzelf 

spreekt. Mocht een subsidie vervallen, dan neemt de gemeente redelijke termijnen in acht voor het 

afbouwen hiervan. De werkwijze van de gemeente is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

1.9 Kanttekening  

Deze factsheet, april 2018, is een momentopname. De gemeente Schiedam ontwikkelt Samen 

Schiedam verder, samen met partners. Als er grote aanpassingen zijn op deze factsheet informeert de 

gemeente u hierover.  

 

 

1.10 Voorbereiding op de veranderingen 

De gemeente organiseert op 16 mei 2018 twee informatiebijeenkomsten over de nieuwe werkwijze. 

Als u daarna nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met projectleider  

Leonie Dekkers, via 010 – 21 914 59 of via l.dekkers@schiedam.nl   
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