Kennisprogramma
leefbaarheid en sociale
verbondenheid
Provincie Gelderland lanceert het kennisprogramma leefbaarheid
en sociale verbondenheid. Met dit kennisprogramma ondersteunt
de provincie gemeenten door kennisontwikkeling en -uitwisseling
op het gebied van leefbaarheid, sociale verbondenheid en
het activeren van inwoners in kwetsbare wijken en dorpen.
We richten ons met het kennisprogramma
specifiek op praktijkkennis over leefbaarheid
en sociale verbondenheid: methoden, technieken,
hulpmiddelen en stappenplannen. Dit doen we

door het opzetten van een leernetwerk voor
ambtenaren waarin de provincie
kennisuitwisseling tussen gemeenten faciliteert.
Hiernaast ondersteunen we pilots in kwetsbare
wijken, buurten of dorpen. Hier worden (nieuwe)
aanpakken en methodieken ingezet om de sociale
verbondenheid te versterken, waar andere
Gelderse gemeenten vervolgens van kunnen
leren. Tot slot bieden we inzicht en inspiratie door
bestaande kennis inzichtelijk
te maken en te delen. We richten ons hierbij
specifiek op de opgaven waar de Gelderse
gemeenten mee te maken hebben.

1. (Leer)netwerk leefbaarheid en sociale
verbondenheid
Veel Gelderse gemeenten

hebben te maken met
praktijkgerichte vraag
stukken op het gebied van
leefbaarheid en sociale
verbondenheid. Dit gaat
over de aanpak van
eenzaamheid, transities in
de sociale infrastructuur,
armoede en schulden, de effecten van COVID-19 op
sociale verbondenheid, gebiedsgericht en integraal
werken in de wijken en dorpen of bewoners

participatie. In een leernetwerk ondersteunen we
gemeenten door het organiseren van intervisie
bijeenkomsten. In deze intervisiebijeenkomsten
wordt aan de hand van de casus(sen) gereflecteerd
op gebruikte aanpakken en methodes. Gemeenten
wisselen ervaringskennis uit en leren van goede
voorbeelden. De bijeenkomsten bieden concrete
handvatten en instrumenten om in te zetten in de
dagelijkse praktijk.
Op basis van de eerste inventarisatieronde hebben
we een lijst opgesteld met thema’s en vraagstukken
die binnen het leernetwerk opgepakt kunnen
worden. In juni 2021 starten we met het thema
COVID19 en sociale verbondenheid en het thema
armoede. In september 2021 start het thema
veranderingen in de ‘sociale infrastructuur’ dat gaat
over onder andere veranderingen in dorpshuizen,
wijkaccommodaties, vrijwilligersinzet en de inzet
van dorps en wijkraden.

Via onze kwartaalupdate ontvangt u informatie over
de bijeenkomsten en de mogelijkheid om in te
schrijven.

In sommige kwetsbare
wijken en dorpen stapelen
fysieke en sociaal
economische opgaven zich
op en staat de sociale cohesie
onder druk. De provincie
ondersteunt gemeenten in
deze wijken door een aantal
pilotprojecten te financieren
met als doel (nieuwe) methodieken en aanpakken
in te zetten om de sociale verbondenheid in deze
wijken te versterken. Het is belangrijk om hierbij
ervaringskennis over de effectiviteit van de
aanpakken en handelingen voor de dagelijkse
praktijk op te halen, maar ook om meer te leren
over gebiedsgericht samenwerken. Bij de pilots
moet dan ook sprake zijn van een integrale aanpak
van opgaven met diverse betrokken partijen.
Een (kennis)organisatie ondersteunt de gemeente
in de pilot, reflecteert op de resultaten en aanpak,
maar zorgt er ook voor dat de opbrengsten hiervan
deelbaar zijn onder andere Gelderse gemeenten.
In september 2021 gaan de eerste pilots van start.
Wij horen graag als u als gemeente interesse
heeft in deelname.

3. Inspiratie en inzicht

Bestaande (kennis)
organisaties hebben veel
kennis en kunde in huis op
het gebied van leefbaarheids
vraagstukken, sociale
verbondenheid en het
activeren van kwetsbare
wijken en dorpen.
Praktisch overzicht is
nodig om deze informatie over tools, methoden,
publicaties en platforms ook op de specifieke
Gelderse vraagstukken toe te kunnen passen.
De provincie verkent gezamenlijk met organisaties
als Movisie, Platform31 en de Leefbaarheidsalliantie
in de eerste helft van 2021 hoe deze kennis en
inspiratie (in de vorm van goede voorbeelden)
nog beter kan worden ontsloten via de bestaande
platforms.
Via de website leefbaarheid.gelderland.nl en onze

kwartaalupdates houden wij u op de hoogte van

onder meer activiteiten binnen het leernetwerk,
resultaten vanuit de Monitor Gelders Welbevinden,
de pilots gebiedsgericht werken in kwetsbare
wijken en dorpen, subsidieregelingen en nieuws
vanuit de Leefbaarheidsalliantie.

Contact Team Leefbaarheid
Meer weten? Neem gerust contact met ons op.
leefbaarheid@gelderland.nl
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2. Pilots gebiedsgericht werken in
kwetsbare wijken en dorpen

