Beste deelnemers ontwikkeltraject Anders werken,
Het doel van het ontwikkeltraject ‘Anders werken aan stad, dorp en land’ is een lab op te zetten en
daarin te experimenteren met nieuwe participatieprocessen en samenwerkingsvormen. Voor het
starten en uitvoeren van activiteiten kunnen de labs met een uitgewerkt projectplan voor de
vervolgfase tot en met dinsdag 10 september een subsidieaanvraag indienen.
Per geselecteerd voorstel stelt het fonds hiervoor een maximumbedrag van € 25.000,- incl. btw
beschikbaar. Dit bedrag is bestemd voor het inzetten van stadmakers en ontwerpers en de activiteiten
die vanuit het lab worden uitgevoerd. Deze bijdrage bedraagt maximaal 50% van de totale begroting.
Om subsidie te ontvangen moet het lab zijn ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om zich na de selectie alsnog in te schrijven.
Stadmakers, ontwerpers of gemeenten kunnen ook optreden als aanvrager voor het lab. Maar
ambtenaren kunnen geen ondersteuning vragen voor hun reguliere werkzaamheden.
Voor het opstellen van een subsidieaanvraag hebben we als richtlijn een aantal vragen geformuleerd,
die u kan helpen om een projectplan uit te werken. Deze vragen kunnen ook bijdragen aan de reflectie
op het proces in de opzetfase van een lab.
1 Lokale context en doelstelling van een lab
- Geef een beknopte omschrijving van de lokale (beleids)context, aanleiding en doelstelling van het
lab. Wat zijn de vraagstukken die binnen het lab worden aangepakt? Wat is de urgentie van deze
vraagstukken binnen uw gemeente?
2. Plan van aanpak
- Stel een plan van aanpak op met een inhoudelijke motivering van de gekozen werkwijze. Waaruit
bestaan de activiteiten van het lab?
- Geef een omschrijving van de experimenteerruimte binnen het lab? Welke (creatieve) werkwijze of
interventies zet u hiervoor in?
- Geef tevens een korte en heldere omschrijving van de beoogde resultaten. Wanneer is het project
geslaagd?
3. Organisatiestructuur en samenwerkingsmodel
- Welke organisatiestructuur hanteert u in het lab? Welke taken en verantwoordelijkheden,
beslissingsbevoegdheid en financiering houdt u aan? Denk aan de positie van het lab ten opzichte van
participerende organisaties. Biedt de organisatievorm voldoende ruimte aan vernieuwende ideeën en
werkwijzen?
- Hoe wordt binnen de gemeente de samenwerking tussen de afdelingen binnen het lab gefaciliteerd,
bijvoorbeeld tussen de afdelingen als Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling? En
tussen lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren?
- Welke lokale partners (gemeente, bewoners, ondernemers, ontwerpers, maatschappelijke- of
culturele instellingen en/of kennisinstellingen) worden in het lab betrokken?
- In hoeverre is er draagvlak en enthousiasme de deelnemende partijen voor het lab en hoe zou het
draagvlak en betrokkenheid in de komende periode nog vergroot kunnen worden?
4. Innovatiekracht en rol van stadmakers/ontwerpers in het lab?
- Het Stimuleringsfonds gelooft in de kracht van ontwerp. Creatieve stadmakers – zoals architecten,
stedenbouwkundigen, social en service designers - kunnen helpen om lokale netwerken te versterken
en complexe vraagstukken te doorgronden. Door hun creativiteit, verbindingskracht en
verbeeldingskracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen worden

ontwikkeld. Welke ontwerpers of stadmakers zijn betrokken in het lab? Wat is hun achtergrond en
ervaring? Wat is hun rol?
5. kennisdeling en verduurzaming van het lab
- Op welke manier wordt invulling gegeven aan reflectie en kennisdeling over het ‘Anders Werken’
tussen partners binnen het lab?
- Wordt de kennis over het ‘Anders Werken’ ook breder verspreid? En zo ja, richting welk publiek en
hoe?
- Wat is de beoogde doelstelling op lange termijn voor het lab?
6. Planning en begroting
- Wat zijn de benodigde middelen in tijd en geld? Specificeer de kosten in een begroting en stel een
planning op.
7. Adviseurs en criteria van beoordeling
Uw voorstel wordt ter beoordeling voorgelegd aan drie adviseurs: Gaston Gelissen
(Programmadirectie Nationale Omgevingsvisie), Vera Winthagen (Strategisch Design Consultant,
Gemeente Eindhoven) en Jornt van Zuylen (projectleider Democratie in Actie, VNG)
de adviseurs selecteren de voorstellen op basis van de volgende criteria:
- doel en opzet van het lab en de manier hoe ruimte wordt gegeven aan experiment
- organisatiestructuur van het lab
- rol van ontwerp in het lab
- de kwaliteit en vorm van samenwerking tussen gemeente en diverse lokale
samenwerkingspartners met daarin de positie van ontwerper en stadmaker
- de consistentie in doel, opzet en betrokken partners
8. Indienen aanvraag
De aanvraag kan tot en met dinsdag 10 september worden ingediend via de online aanvraagomgeving
van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde ‘vervolgfase Anders Werken aan Stad, Dorp en
Land’
Uw voorstel bestaat uit een uitgewerkt projectplan, begroting en planning van max. 10 pagina's A4.
Aanvragers kunnen tot uiterlijk een week voor de sluitingsdatum een concept aanvraag naar ons
sturen ter advies. Het Stimuleringsfonds kan u in uw aanvraag dan begeleiden.

