Brabants Manifest Sociale Veerkracht

Wat betekent sociale veerkracht voor ons?
Sociale veerkracht draait om de mate waarin gemeenschappen zich aan kunnen passen aan
veranderende omstandigheden. Het uitgangspunt hierbij is dat gemeenschappen die zich goed aan
kunnen passen aan nieuwe omstandigheden, krachtige gemeenschappen zijn.
PON en Telos hebben eerder al verkend of sociale veerkracht een waardevol concept is. Ons
antwoord hierop is volmondig ja! Het concept sociale veerkracht sluit naadloos aan bij de
vraagstukken waarvoor gemeenschappen de komende jaren in de steeds sneller veranderende
maatschappij gesteld worden. We zijn dan ook dankbaar dat de provincie Noord-Brabant sociale
veerkracht geïntroduceerd heeft. We pakken graag de handschoen op om samen met u verder vorm
te geven aan het versterken van de veerkracht van Brabant.
Wat is er volgens ons nodig?
Continu innoveren! De steeds sneller veranderende maatschappij maakt dat er steeds nieuwe
antwoorden op maatschappelijke vraagstukken nodig zijn. Daarnaast komen deze antwoorden
steeds minder van traditionele partijen en steeds meer van nieuwe initiatieven van onderop uit de
samenleving. Dit vraagt een nieuwe, meer faciliterende, houding van overheden en het
maatschappelijk middenveld. Het signaleren, stimuleren en adopteren van vernieuwende initiatieven
is een vaardigheid die deze organisaties zich eigen moeten maken. Daar is ook politieke/bestuurlijke
vernieuwing voor nodig, maar ook ambtelijke organisaties moeten een attitudewijziging doorlopen.
Dat een vernieuwende aanpak nodig is, betekent niet dat oude thema’s niet meer relevant zijn.
Gezondheid, werk, opleiding, mobiliteit en digitale vaardigheden blijven voor burgers de meest
essentiële hulpbronnen. Het versterken van deze hulpbronnen vergroot de zelfredzaamheid en
voorkomt een maatschappelijke tweedeling. Ook daar vragen wij aandacht voor.
Hoe gaan we dat aanpakken?
Om samen met u de randvoorwaarden voor een veerkrachtig Brabant te creëren, leggen wij u vier
gezamenlijke acties voor:
1. Volhoudbare initiatieven
Dat enthousiaste initiatiefnemers en een klein subsidiebedrag ingrediënten zijn om iets
nieuws snel van de grond te krijgen, weten we inmiddels. Maar hoe zorg je ervoor dat een
initiatief na de eerste fase volhoudbaar blijft? Hoe zorg je ervoor dat na de opstartfase
initiatieven financieel rendabel zijn en hoe hou je het enthousiasme vast? Dit is voor veel
initiatieven een uitdaging! In de U-labs die de provincie faciliteert gaan we als
initiatiefnemers gezamenlijk op zoek naar een inhoudelijke oplossing voor deze uitdaging. De
resultaten hiervan zijn natuurlijk voor iedereen beschikbaar. Wij vinden dat de gezamenlijke
overheden: provinciebestuur in afstemming met gemeentelijke overheden, de
verantwoordelijkheid moeten oppakken om maatschappelijke initiatieven volhoudbaar te
maken en duurzaam te borgen. Daar zijn financiële middelen voor nodig gekoppeld aan een
instrumentarium dat onderscheid maakt naar “levensfase” van initiatieven.

Tegelijk moet nog meer dan voorheen ingezet worden op kennisdeling en het creëren van
lerende netwerken, zodat de volhoudbaarheid niet alleen afhankelijk is van inzet van
overheden maar van het netwerk als geheel. Wij vragen u daarvoor substantiële ruimte in
uw begroting 2017 e.v. vrij te maken.
2. Maak met cross-overs werk met werk
Brabant kent vele maatschappelijke opgaven die raakvlakken hebben met sociale veerkracht,
zoals mobiliteit en economie. We vragen u daarom werk met werk te maken. Bij ruimtelijkeconomische opgaven kan zowel door de wijze waarop projecten worden uitgevoerd als met
de daadwerkelijke uitvoering een bijdrage geleverd worden aan versterking van de sociale
veerkracht. En de sociale veerkracht in Brabant, in de vorm van de vele maatschappelijke
initiatieven, kan bijdragen aan het duurzaam realiseren van die opgaven. Concreet vragen wij
u deze cross-overs door Gedeputeerde Staten te laten benoemen zodat sociale veerkracht
een “landingsplek” krijgt en wortel kan schieten door middel van een programmatische
aanpak.
3. Innovatieverduurzaming met een revolverend fonds Sociale Veerkracht
Onze gezamenlijke ambitie op het gebied van sociale veerkracht, vraagt om een gezamenlijke
investering. We pleiten er daarom voor een revolverend fonds op te zetten dat investeert in
projecten die de sociale veerkracht van Brabant versterken. Het doel van het fonds is om
zowel financieel als maatschappelijk rendement te behalen. Daarmee is dit fonds een
waardevolle aanvulling in het palet van reeds bestaande fondsen. Het fonds wordt gevuld
door gemeenten, provincie en maatschappelijke partners. Samen bepalen deze partners de
randvoorwaarden waaronder leningen verstrekt worden. Het rendement en de
terugbetaalde leningen investeren we opnieuw in innovatieve projecten. Op deze manier
ontstaat een duurzame én innovatieve aanpak van sociale veerkracht. Dit vraagt wel om een
initiële financiële impuls die wellicht gevonden kan worden in de actielijnen 1 en 2.
4. Concretisering
Wij zouden graag zien dat de organisatorische vormgeving van hetgeen uit sociale veerkracht
voortkomt, zoals bijvoorbeeld de U-labs, in acties en doelen wordt vertaald en SMART
gemaakt. Dat zou volgens ons voor 1 januari 2017 moeten gebeuren.

De kennisinstellingen Telos en Pon hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de gedachte- en
conceptuele vorming van het proces om te komen tot inhoudelijke invulling van het begrip sociale
veerkracht. Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.
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