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Onderwerp

Schriftelijke vragen over tweedeling in de Brabantse samenleving
Datum

30 juni 2017
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Van der Sloot, geachte heer Dereykere,

C2209887/4202661
Uw kenmerk

Bij brief van 9 juni 2017, ingekomen op 12 juni 2017, heeft u namens de CDAfractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.E.H.M. (Richard) Dumont

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 26 12

1. Onderschrijft u de conclusie van BrabantKennis dat de tweedeling in de
Brabantse samenleving steeds groter en dieper wordt?

Email

Antwoord: BrabantKennis kiest zijn woorden zorgvuldig en trekt daarom geen
eenduidige conclusie. Wel signaleert BrabantKennis dat niet zozeer sprake is
van een scherpe (verzuilde) tweedeling, maar van meerdere verschillen die zich
opstapelen en elkaar overlappen. BrabantKennis spreekt daarom van een
'veeldeling'. Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor meer diversiteit in Brabant,
maar ook nieuwe tegenstellingen en vormen van ongelijkheid. Dat beeld
onderschrijven we.

Bijlage(n)

2. Bent u van plan de bevindingen van BrabantKennis te gebruiken als nieuwe
input voor uw beleid omtrent Sociale Veerkracht?
Antwoord: Ja, BrabantKennis is een van de kennisorganisaties waarmee in het
programma Sociale Veerkracht wordt samengewerkt.

3. De meeste Brabanders zijn doeners en geen denkers, stelt BrabantKennis.
Wat betekent deze observatie voor uw plannen omtrent Sociale Veerkracht?
Moeten deze niet juist concreet en klein gehouden worden in plaats van breed
en abstract (bijvoorbeeld door het betalen van promovendi)?
Antwoord: Deze observatie van BrabantKennis komt overeen met onze
ervaringen binnen het programma Sociale Veerkracht: verschillen in taal, cultuur
en opleiding kunnen in sommige situaties gemakkelijker overbrugd worden door
gezamenlijk dingen te doen.

rdumont@brabant.nl
-

BrabantKennis observeert daarnaast ook dat als je (zoals in het programma
Sociale Veerkracht) mensen wilt ondersteunen in deze sterk veranderende
kennis- en netwerksamenleving, je hun vaardigheden en netwerken moet helpen
versterken. Daarom helpen we in het programma Sociale Veerkracht concrete
initiatieven; vooral door vaardigheden en netwerken te versterken. Omdat we
deze hulp uiteindelijk met betrokken overheden, partners en maatschappelijke
organisaties volhoudbaar willen implementeren ten behoeve van alle
Brabanders, onderzoeken we al doende (we spreken daarom van een lerende
aanpak) welke hulp effectief is en met welke methodiek en voorzieningen we
deze hulp structureel en voor alle Brabanders beschikbaar kunnen maken. Er is
dus sprake van zowel hulp aan kleine en concrete initiatieven als gedegen
onderzoek om met de opgedane praktijkervaringen deze hulp ook breder en
volhoudbaar te implementeren binnen bestaande organisaties, werkwijzen,
voorzieningen en regelingen.
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4. Mensen ontmoeten elkaar in verenigingsverband, op sportclubs en tijdens
evenementen als carnaval. In hoeverre bent u het met het CDA eens dat we als
provincie deze ontmoetingen verder moeten stimuleren en faciliteren.
Antwoord: We richten ons op die plekken waar dat het hardste nodig is: daar
waar mensen niet zo zelfredzaam zijn. We proberen die kwetsbare groep te
ondersteunen en te activeren zodat ook zij aansluiting vindt in onze
maatschappij.

5. Buurtvoorzieningen zijn een andere manier om ontmoeting tussen en door
groepen heen mogelijk te maken. De provincie Noord-Brabant heeft o.a. via de
zgn. 'doe-budgetten' langere tijd met succes ingezet op het concreet verbeteren
van buurtvoorzieningen. Bent u, in het licht van de aanbevelingen van
BrabantKennis, bereid om in samenwerking met gemeenten opnieuw in te zetten
op het vernieuwen en verbeteren van buurtvoorzieningen?
Antwoord: BrabantKennis spreekt van het koesteren en stimuleren van
buurtvoorzieningen. Een inzet op het vernieuwen en verbeteren van
buurtvoorzieningen is daarbij nuttig, maar ontoereikend om de toegenomen
(vormen van) ongelijkheid het hoofd te bieden. In lijn met de observaties van
BrabantKennis en het beoogde volhoudbare resultaat, zetten we daarom nu in
op het versterken van vaardigheden en netwerken. Dit aanvullend op de
verantwoordelijkheid van gemeenten om het voorzieningen niveau op peil te
houden.

6. Tegelijk met het verdiepen van de tweedeling zien we nieuwe vormen van
samenwerking ontstaan. Bijvoorbeeld coöperaties, platformen, burgerinitiatieven
en sociale ondernemingen. Deze initiatieven stranden echter nog te vaak door
onnodige problemen door de overheid opgelegde beperkingen. Hoezeer hebt u
voor elk van deze vernieuwende vormen in beeld tegen welke problemen,
(wettelijke) beperkingen en moeilijkheden men aanloopt?
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Antwoord: De problemen, (wettelijke) beperkingen en moeilijkheden die deze
vormen van samenwerking soms ervaren zijn veelal situatie afhankelijk. Vaak
speelt een rol dat de praktijk in deze samenwerkingen dynamisch en gevarieerd
is, terwijl overheid en maatschappelijke organisaties nog veelal een meer
controleerbare, programmatische aanpak en eenduidigheid verlangen.
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7. Om te kunnen blijven meedoen in onze samenleving is een aantal
vaardigheden onmisbaar. Te denken valt aan het gebruik van digitale middelen,
het spreken van de Nederlandse taal en het creëren van een vriendennetwerk.
Deelt u de mening van het CDA dat de provincie deze vaardigheden actief moet
stimuleren bij doelgroepen die dat nodig hebben?
Antwoord: Inderdaad is het van belang dat mensen over de nodige
vaardigheden beschikken om bij te dragen aan de sociale veerkracht van de
samenleving. BrabantKennis spreekt daarbij ook over ‘skills’ als netwerken,
filosoferen, debatteren, maken en techniek doorgronden. Het onderwijs heeft
hierin een belangrijke primaire rol, maar we helpen en stimuleren deze
vaardigheden, zoals gezegd ook binnen het programma Sociale Veerkracht.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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