Kort verslag deelsessie Sociale Tweedeling in Brabant
Onderdeel van de ALV van de VBG
Woensdag 18 november, 16.00 -16.40
De deelsessie werd ‘technisch’ geleid door gedeputeerde Van Pinxteren.
In een tweetal presentaties wordt door Marcel Benard (oorspronkelijk onderzoeker van
Lysias) en Simone Brouwer (beleidsmedewerker Innovatieve Samenwerking) een beeld
geschetst (zie de twee presentaties in de bijlagen):
• De thematiek rondom sociale twee- en veeldeling is nog steeds actueel, mede als
gevolg van de coronapandemie, maar ook andere “bewegingen” in de
samenleving (manifestaties als boerenprotesten, zorgpersoneel,
onderwijspersoneel, ed.)
• De uitkomsten van het oorspronkelijke onderzoek Sociale Tweedeling in Brabant
uit 2019 zijn nog steeds aan de orde zijn: er loopt een scheidslijn in de
samenleving, waardoor ook overheden van de partij moeten zijn om actie te
ondernemen/ondersteunen (nieuwe contacten leggen, specifieke aanpakken
inzetten, leiderschap tonen). Een link naar het onderzoek vind je in de
presentatie.
• Onder de “vlag” van “Daag de Provincie uit”, kunnen lokale initiatieven van de
provincie een klein zetje (boost, nudge) krijgen, in geld of advies, om
daadwerkelijk tot realisatie of verduurzaming van hun initiatief te komen; om
daardoor mede veeldeling te verminderen, te voorkomen of op te lossen (“ze
dagen de provincie uit het initiatief mee mogelijk te maken”).
• De initiatieven kunnen ook de gemeente vragen hen te ondersteunen, maar dat
zal eerder in faciliterende acties zitten, zoals het wegwijs maken in wet- en
regelgeving. Advies is om niet een extra gemeentelijke bijdrage te leveren en om
de regie bij het initiatief zelf te laten.
• Uiteindelijk ontstaat, samen met de initiatieven uit het oorspronkelijke onderzoek,
een “data-base” aan inspiratie waar geheel Brabant uit kan putten.
In het gevoerde gesprek zijn vervolgens een aantal suggesties en aandachtspunten
gedeeld; deze zijn hierna samengevat geformuleerd.
Suggesties:
• Betrek de maatschappelijke middengroep nadrukkelijk, want daar zit feitelijk de
grootste kans op verminderen van twee- of veeldeling.
• Denk ook na hoe je kinderen en de jongere generaties op een positieve manier
iets mee kunt geven ten aanzien van hoe ze met polarisatie om kunnen gaan.
• Probeer ook met initiatieven als de Academische Werkplaats te schakelen vooraf
en deel/stem af ook met hen de eindresultaten van onder meer deze
bijdrageregeling.
• Zorg dat je goed promotiemateriaal beschikbaar stelt; om zowel de gemeenten de
mogelijkheid te bieden om initiatieven te enthousiasmeren, maar ook de
initiatieven op een goede manier te informeren.
• Zorg er voor dat je niet een grote administratieve last ‘optuigt’ voor deze
bijdrage: hou het voor de aanvragers simpel en gemakkelijk toegankelijk!
Aandachtspunten:

•

•

•

Meerdere reacties van de deelnemers aan de deelsessie vandaag gaan in op
tweedeling en daarbij vooral op de bijna klassieke tweedelingselementen
“economische tegenstellingen” en “polarisatie”.
Er zullen ongetwijfeld veel initiatieven zich gaan melden. Op zich prima om deze
wel mee te nemen in het kader van de beoogde “data-base”. Maar tegelijkertijd
moeten we ons ook goed realiseren dat er op dit moment beperkte middelen
beschikbaar worden gesteld door de provincie.
Als de bijdrageregeling een succes zou worden (dus veel en goede initiatieven zich
melden die niet allemaal een bijdrage kunnen krijgen), dan is het denkbaar dat de
VBG op grond daarvan opnieuw samen kijkt met de provincie of en hoe daar een
invulling aan kan worden gegeven.

In de plenaire terugkoppeling zijn vervolgens door gedeputeerde Van Pinxteren de
volgende hoofdlijnen gedeeld:
➢ Tweedeling “leeft” in de maatschappij en voor in meerdere verschijningsvormen;
we moeten het thema gezien het vergrootglas erop vanwege de pandemie nog
steeds serieus nemen
➢ Het rapport is daarmee nog steeds “springlevend” en het beschikbaar stellen van
bijdragen vanuit de provincie wordt gezien als een goed initiatief
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