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Wat gaan we doen? 

1. Introductieronde: wie ben je en wat brengt je hier?

2. Wat is veerkracht?  

3. Wat is de veerkrachtdialoog?

4. Veerkracht in wijk De Leest 

5. Ervaar de dialoog

6. Uitwisseling
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• Sociale veerkracht benutten om maatschappelijke opgaven te 
versnellen, te verduurzamen en draagvlak te geven’

• Alle Brabanders moeten kunnen delen in en bijdragen aan de kwaliteit 
van leven in Brabant

De wereld in beweging



Burgerkracht en actief burgerschap

Burgerkracht: zelfredzaamheid, samenredzaamheid

Actief burgerschap: meedoen, meedenken, zelf doen
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…het vermogen van mensen om met 

veranderingen om te kunnen gaan en 

de toegang tot hulpbronnen 

die ze daarbij hebben.

De mensen 
om je heen

Je persoon

De omgeving 
waarin je woont

Samenspel van hulpbronnen
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Mate van veerkracht gemeten via vragenlijstonderzoek als 

Zelfinschatting op 21 stellingen over 

Zelf- en 

samenredzaamheid

Data monitor:

• Vragenlijstonderzoek

• Databestanden

De mensen 
om je heen

Je persoon

De omgeving 
waarin je woont



Veerkrachtige Brabanders zijn:

Vaker hoogopgeleid

Hoger inkomen

Leven vaak in gezinsverband

Vaker gelukkig

Hebben minder vaak negatieve gebeurtenissen meegemaakt 

Meer veranderingsbereid

Vaker sociale contacten

Mobieler
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W
at versterkt?



Toepassingen

1. Lokale data in veerkrachtperspectief

2. Meer kennis >  Veerkrachtmeting op wijk/buurtniveau

3. In gesprek met bewoners > 

Veerkrachtdialoog
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Veerkrachtdialoog: Samen in gesprek over dingen die 
spelen in de buurt 

Hierbij kijken naar:

•Wat kunnen mensen zelf doen?

•Wat kun je als buurt samen oppakken?

•Wat voor voorzieningen heb je nodig?
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Verbindingen leggen 

en 

Beweging stimuleren 
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Voor een indruk van de dialoog in de praktijk: 

Bekijk de veerkrachtvlog op: 

https://www.brabant.nl/subsites/sociale%20vee
rkracht/media/video/dfad6a17dea249959a5c35
888d769ab2

https://www.brabant.nl/subsites/sociale veerkracht/media/video/dfad6a17dea249959a5c35888d769ab2


Voor info over veerkracht:   
www.hetpon.nl

Contact: 
m.vanderhaar@hetpon.nl

http://www.hetpon.nl/
mailto:m.vanderhaar@hetpon.nl

