
Krachtige Samenleving 

Commissie Ruimte 7 maart 2018 



Opgave krachtige samenleving 

In Flevoland bestaat een sociaal economische 
structuur die nieuwer is. Uit analyses (o.a. Louter) 
blijkt o.a.: 
 Het sociaaleconomisch netwerk is minder ver 

ontwikkeld 
 Flevolander heeft een gemiddeld lager opleidingsniveau 

en is daardoor kwetsbaar voor de uitdagingen van de 
arbeidsmarkt van de toekomst 

 
 
  
 



Opgave krachtige samenleving 

Rol provincie is bescheiden en betrokken: 
 Bescheiden omdat andere partijen leidend zijn 
 Betrokken omdat we er voor alle Flevolanders 

zijn 
 



Startnotitie Krachtige Samenleving 

 Pilots inzetten: 
 Aan de slag in de praktijk 
 Met partners 
 Bijdragen aan de opgave 
 Actueel vraagstuk 
 Betekenis voor de middellange termijn 
 Voeding voor het programma 
 Evaluatie voor vervolgstappen 

 
 

 



Bestuurlijk overleg 10 januari 

 De inzet van pilots besproken: 
 Inzet moet complementair zijn aan wat 

gemeenten al doen 
Heb aandacht voor de diversiteit van 

gemeenten 
Pilots worden gezamenlijk met de gemeenten 

ontwikkeld 
Heb aandacht voor de inbedding en 

doorwerking van de pilots 
Versnelling van het pilotproject is akkoord 
 



Voorwaarden betekenisvolle pilots 

 Leren staat centraal 
 Pilots hebben betekenis op lokaal en 

bovenlokaal niveau 
 Gebruik adviezen van externe partijen en 

deskundigen 
 Pilot wordt gezamenlijke opgebouwd en 

ingericht  
 Werk aan vernieuwing of verbetering in de 

samenwerking 
 De pilots dragen bij aan het doel van krachtige 

samenleving. 
 



Planning 

Matchmaking  
 Start  februari   
Ontwikkelfase      
 Maart 
Advies en oogst van de ontwikkelfase 
 April 
Opzet pilottraject naar PS  
 Mei 
Start ondersteuning pilots 
   
 



Matchmaking  

 
 
  
 



Ontwikkelfase 

 Inzet pilot-ontwikkelaar: 
 Onafhankelijk  
 Netwerkregie 
 Belangen bij elkaar brengen  
 Partijen die willen  
 Advies over kansrijke pilots 

 



Reflectie 

 
 
 
 



Volgende stappen 

 Pilotontwikkelaars inzetten 
 Uitvoering pilots  

 Uitgebreide opzet pilots in commissie ruimte van 11 
april (oordeelsvormend) en 20 mei in PS 
(besluitvormend) 

 Programma Krachtige Samenleving 
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