
Notitie Samen langer en gezonder leven 

Gezond in de Stad (GIDS) 
Op 10 juli 2018 heeft het college van B&W de notitie GIDS-gelden 2018-2021 “Samen langer, 
gezonder leven” vastgesteld. Sinds 2014 ontvangt de gemeente Maassluis een doeluitkering vanuit 
het Gezond in de Stad (GIDS) programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Uit de onderzoeksgegevens van het Ministerie van VWS blijkt dat mensen met een lage 
Sociaaleconomische Status (SES) gemiddeld zeven jaar korter leven. Bovendien ervaren zij hun 
gezondheid negentien jaar eerder als 'minder goed' dan mensen met een hoge SES. Het GIDS-
programma is een initiatief van VWS om de systematische gezondheidsverschillen tussen mensen 
met een lage en hoge (SES) te verkleinen. 
 
Thema’s 2018-2021 
De afgelopen jaren is samen met Deloitte ingezet op de preventie van eenzaamheid en depressie. 
Ook werd de week van de ontmoeting georganiseerd vanuit de GIDS-gelden. Naar aanleiding van 
recente onderzoekscijfers van de GGD (dashboard gezondheid in kaart), het kenniscentrum MVS en 
de Stimulansz Minimascan worden vanaf het najaar 2018 de GIDS-gelden ingezet op de volgende 4 
thema’s: 

1. Eenzaamheid (jongeren 17-23 en ouderen) 
2. Overgewicht (ouderen) 
3. Psychische gezondheid (jongeren 13-16 en 17-23) 
4. Overmatig gebruik genotsmiddelen (alcohol; ouderen) (roken en drugs; jongeren 17-23) 

 
Om focus aan te brengen, is er per thema gekozen voor de leeftijdsgroepen die op dit moment het 
grootste gezondheidsrisico lopen. Meer informatie staat in de notitie. 
 
Subsidievoorwaarden 
De gemeente Maassluis wil een beroep doen op de expertise van onze maatschappelijke partners om 
met de thema’s aan de slag te gaan. En biedt daarom de mogelijkheid om subsidie aan te vragen 
vanuit de GIDS-gelden. We vinden samenwerking tussen de thema’s cruciaal. Daarom zijn in de 
notitie randvoorwaarden benoemd waaraan initiatieven van partners zouden moeten voldoen, om 
zo een optimale samenwerking en integraliteit te creëren.  
 
In de notitie zijn een aantal criteria opgenomen waarop subsidieaanvragen getoetst zullen worden: 

1. Het initiatief is gebaseerd op een grondige analyse van de feiten. 
2. Het initiatief is gericht op preventie en sluit aan bij de behoeften van bewoners. 
3. Het initiatief heeft een helder, SMART doel en duurzaam resultaat. 
4. Het initiatief wordt uitgevoerd door minimaal twee formele maatschappelijke organisaties, 

met ervaring met de thematiek (één hoofdaanvrager). Samenwerking met informele 
organisaties wordt op prijs gesteld. 

5. Het initiatief sluit aan bij minimaal twee van de vier GIDS-thema’s en richt zich op de 
benoemde prioriteitsgroepen. 

6. Het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag is €20.000,- per jaar. Een meerjarige subsidie 
kan voor maximaal 3 jaar (2019-2021) aangevraagd worden. Het maximale bedrag voor een 
meerjarige aanvraag is dan €60.000,-. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor 
is: 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie aangevraagd wordt. 
Dus voor aanvragen voor 2019 is de deadline 15 oktober 2018 etc. 

7. Het initiatief kent een wijkgerichte aanpak en richt zich op Maassluise inwoners uit lagere 
sociaaleconomische milieus. 

8. In de aanvraag is een monitoringsplan beschreven waarin in ieder geval duidelijk is verwoord 
welke effecten worden nagestreefd, hoe deze worden gemeten en in welke vorm en stadia 
daarover wordt teruggekoppeld.  



9. Het initiatief is bij voorkeur aanvullend op inzet van andere partijen (multiplier effect). 
10. Co-financiering is een pré. 

 
Subsidie aanvragen 
Aanvragen kunnen ingediend worden via het subsidieloket. 
 
Subsidie kunt u aanvragen met de button ‘Mijn dossier’. Om toegang tot uw dossier te krijgen heeft 
u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft u deze niet dan kunt u de inloggegevens 
aanvragen met behulp van het formulier dat u rechts binnen deze pagina aantreft. 

 

https://www.maassluis.nl/digitaal-loket/subsidie-aanvragen_43777/
https://subsidies.maassluis.nl/

