VAN IDEE

TOT DOEN

1. JE HEBT EEN GOED IDEE

5. WACHT OP ONZE REACTIE

Om te beginnen toets je of je idee past binnen de
kernwaarden van het fonds. De kernwaarden vind je op
de website. Als dit inderdaad past, hebben we 8 punten
opgesteld die je handvatten bieden omje idee concreet op
papier te krijgen. Bekijk ze op de website!

Binnen uiterlijk 13 weken, geteld vanaf 1 april, beslist het
College over de aanvraag.

2. JE VERKENT DE
MOGELIJKHEDEN IN DE
SAMENLEVING

6. WAT GEBEURT ER IN DE
TUSSENTIJD?

Het is fijn om te weten of je idee bij inwoners en lokale
organisaties omarmd wordt. Dit maakt jouw idee sterker en
helpt je om jouw idee nog beter te omschrijven.

Het idee wordt beoordeeld door de beleidsmedewerkers en
de Adviesraad Sociaal Domein. Deze beoordelingen worden
verwerkt in het adviesrapport aan het College. Uiteindelijk
beslist het College. Dit kan dus afwijken van het adviesrapport.

Ook hier helpen wij je graag bij. Stuur ons de 8 uitgewerkte
punten en vraag ons om feedback. Mailen kan naar:
goedbedacht@hellevoetsluis.nl.

3. REGELTJES LEZEN

7. VOORDRAGEN AAN HET
COLLEGE

Misschien niet heel leuk, maar wel slim om te doen. Verdiep
je even in de beleidsregels om te zien of jouw idee past
binnen de uitgangspunten van het Innovatiefonds. Je vindt de
beleidsregels op de website.

Het College beslist welke initiatieven gerealiseerd gaan
worden. Het College kijkt echt naar de ideeën die het verschil
gaan maken en waarin zij geloven. Op dit moment vindt de
besluitvorming plaats.

4. DE AANVRAAG DOE JE
SAMEN

8. DOEN!

Jouw idee heeft meer body gekregen en ook anderen zijn
enthousiast. Dan is het tijd om het idee ook echt te maken en
om te zetten naar een initiatief. Omdat alleen rechtspersonen
zonder winstoogmerk een aanvraag kunnen doen, kun je
via onze welzijnspartijen, Stichting Bewonersinitiatieven of
partijen zonder winstoogmerk een aanvraag indienen. Dit
doe je dus samen. We helpen je desgewenst aan de juiste
contacten.

Heb je te horen gekregen: “Goed bedacht!” dan kun je aan
de slag!
Uiteraard blijf je zelf in regie, tenslotte is het jouw idee. Wij zijn
er voor het geld en voor ondersteuning, maar je doet het zelf.
en met anderen. Tenslotte sta je samen sterker.

