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1. Draagt het experiment aantoonbaar bij aan het bereiken van de ambitie? ‘In 2022 telt iedereen mee, doet 

iedereen mee en draagt iedereen naar eigen kracht bij. Alle talenten komen tot ontwikkeling; voor het 
individu en voor de samenleving.’
Is de aantoonbare bijdrage direct van invloed op de beleving van de inwoners. 

Score van 0 t/m 10 waarbij 0 staat voor geen aantoonbare bijdrage aan het bereiken van de ambitie en 10 
voor een aantoonbare en aanzienlijke bijdrage die direct van invloed is op de beleving van de inwoners. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Versterkt het experiment de gedeelde waarden? Loslaten is lef hebben; organiseren van nabijheid; de 
behoefte van de inwoner centraal; talentontwikkeling; integraal werken in het brede sociaal domein; 
duurzaam samenwerken. 

Score van 0 t/m 10 waarbij 0 staat voor geen versterking van een gedeelde waarde en 10 staat voor 
versterking van alle  gedeelde waarden. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Heeft het voorgenomen experiment een duurzaam effect?
Kan het experiment ook uitgevoerd worden voor andere doelgroepen en/ of door andere partners? Blijft de 
te bereiken situatie bestaan nadat het project beëindigd is en de financiële steun is weggevallen?  

Score van 0 t/m 10 waarbij 0 staat voor geen duurzaam effect en 10 staat voor een duurzaam effect waarbij 
het experiment ook uitgevoerd kan worden voor andere doelgroepen en/ of door andere partners en de te 
bereiken situatie blijft bestaan nadat het experiment is beëindigd en de financiële steun is weggevallen. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Wordt er expertise ingezet door – en gedeeld met meerdere partijen uit verschillende 
stakeholdergroepen?

Score van 0 t/m 10 waarbij 0 staat voor een experiment ingediend en uitgevoerd door één partij en 10 staat 
voor het inzetten en delen van expertise van meerdere partijen uit meerdere stakeholdergroepen. 
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5. Heeft het experiment invloed op meerdere leefgebieden ? 

Score van 0 t/m 10 waarbij 0 staat voor invloed op één leefgebied en 10 voor invloed op meer dan twee 
leefgebieden 
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6. Kunnen resultaten halfjaarlijks worden aangetoond?

Score van 0 t/m 5 waarbij 0 staat voor het niet halfjaarlijks aantoonbaar zijn van resultaten en 5 voor het 
aantoonbaar zijn van halfjaarlijkse resultaten. 

0 1 2 3 4 5

7. Worden op te lossen knelpunten of verbeterpunten duidelijk beschreven?

Score van 0 t/m 5 waarbij 0 staat voor het niet duidelijk beschrijven van op te lossen knelpunten of verbeterpunten 
en 5 voor het duidelijk beschrijven van op te lossen knelpunten of verbeterpunten. 

0 1 2 3 4 5

8. Is de uit te voeren activiteit of zijn de uit te voeren activiteiten duidelijk beschreven? 

Score van 0 t/m 5 waarbij 0 staat voor het niet duidelijk omschrijven van de uit te voeren activiteit of activiteiten 
en 5 voor duidelijk omschrijven van de uit te voeren activiteit of activiteiten. 

0 1 2 3 4 5

9. Is het experiment kostenefficiënt?     

Score van 0 t/m 5 waarbij 0 staat voor geen kostenefficiëntie en 5 voor een kostenefficiënt experiment. 

0 1 2 3 4 5

10. Is het experiment voorzien van een duidelijke en realistische begroting? 

Score van 0 t/m 5 waarbij 0 staat voor geen duidelijke en realistische begroting en 5 voor een duidelijke en 
realistische begroting. 

0 1 2 3 4 5

Beoordeling vindt per tenderronde plaats  door elk van de drie beoordelaars/leden van de adviescommissie (ex 
artikel 10 van de subsidietenderregeling),  met optelling van de drie scores voor het verkrijgen van de 
eindscore. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, is een minimum eindscore nodig van 270 punten

Totaalscore onderdelen 1 tm 10

Eindscore  
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Totaalscore beoordelaar 1 

Totaalscore beoordelaar  2

Totaalscore beoordelaar 3 

Totaalscore beoordelaar 4 

Totaalscore beoordelaar  5

Totaalscore beoordelaar 6


