
Van: Hoondert, Karlijn [mailto:KHoondert@ggdgelderlandzuid.nl] 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 14:51
Onderwerp: Maaksessie ‘Sociale Verbondenheid in Rivierenland’ voor, door en met statushouders en 
Open Embassy op 16 december van 13.30-18.00 uur in Tiel of Geldermalsen 

Beste allen,

Graag nodigen wij jullie uit voor de laatste maaksessie in Rivierenland. Het thema is Sociale 
verbondenheid.

Zie de uitnodiging hieronder.  Stuur ook gerust door!

Save-the-date 

Maaksessie ‘Sociale Verbondenheid in Rivierenland’

16 december 2019 13.30-18.00

Velen in Rivierenland zetten zich in voor een vlotte en zinnige integratie van nieuwkomers 
in de samenleving - niet in het minst die nieuwkomers zelf. Sociale verbindingen zijn 
daarvoor cruciaal. Tussen nieuwkomers onderling, tussen hen en hun nieuwe buurt-, dorps 
en stadsgenoten en tussen maatschappelijke organisaties en nieuwkomers. 

Hoe ontstaan die relaties? Hoe werken ze, en hoe kun je ze stimuleren en wat mag je 
verwachten? Speelt de gemeente daar een belangrijke rol in, of kan ze die verbindingen het 
beste overlaten aan de lokale samenleving? Belangrijke vragen, die alleen maar urgenter 
worden nu er een nieuwe inburgeringswet wordt voorbereid.

Over die vragen, en meer, organiseren OpenEmbassy en Provincie Gelderland een 
Maaksessie, die zich toespitst op sociale verbindingen in Rivierenland. De opgave: samen 
een actie-agenda maken om de sociale verbondenheid van nieuwkomers in de regio 
Rivierenland de komende jaren duurzaam te versterken.

De Maaksessie vindt plaats op 16 december, tussen 13.30 en 18.00, in Tiel of 
Geldermalsen. Met en voor nieuwkomers, beleidsmakers en -uitvoerders, maatschappelijke 
organisaties, vrijwilligers en onderzoekers. In de eerste helft van het programma verdiepen 
we de vragen en leren van de ervaring van nieuwkomers en professionals uit 
Rivierenland en daarbuiten.  We analyseren op basis van alle verhalen wat de meest urgente 
vraagstukken zijn. Daarna ontwerpen we voor die vraagstukken concrete oplossingen. 

Het dubbele doel: kennis verzamelen over wat werkt en wat niet, en tegelijk de kansen voor 
nieuwkomers optimaal vergroten. De oplossingen en ideeën koppelen we direct aan de 
vragen en uitdagingen in Rivierenland. Daardoor kunnen we heel concreet worden. Vanuit 
de provincie Gelderland is de nieuwe gedeputeerde Peter ’t Hoog (Christenunie) te gast, 
zodat we de rol van de provincie goed kunnen bespreken, en hij de input van de sessie mee 
kan nemen voor de nieuwe beleidsagenda die hij en zijn collega’s voorbereiden voor 2020.

Waarom zou je komen? Je kunt je kennis en expertise delen, nieuwe kennis opdoen, én 
zorgen dat jouw zorgen en ideeën het startpunt worden van echte verbetering. Daarnaast 
breidt je je netwerk enorm uit. 
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Je kunt je aanmelden door een mailbericht met naam en eventueel functie en organisatie te 
sturen naar events@openembassy.nl. Begin december krijg je dan een bericht met definitieve 
locatie en het programma. Schroom niet om deze save-the-date ook naar collega’s en 
kennissen te sturen. 

De sessie is een van de elf Maaksessies die provincie Gelderland organiseert in 2018 
en 2019. Het doel is al doende leren wat werkt, wat niet werkt en wat nog moet worden 
ontwikkeld om integratie in Gelderland beter te laten slagen. In september 2018 vond in 
Rivierenland al een Maaksessie plaats over dit thema. Onderwerpen die toen aan bod 
kwamen, zoals de soms moeizame samenwerking tussen de informele en de formele 
werelden van integratie en inburgering, nemen we nu opnieuw onder de loep om te kijken 
wat er is veranderd. En we gaan in de op de gevolgen van de nieuwe inburgeringswet in 
2021 op sociale verbondenheid.

Met hartelijke groet, mede namens Open Embassy en de Provincie Gelderland

Karlijn Hoondert MSc
Beleidsmedewerker GGD Gelderland-Zuid
Gezondheid Statushouders en Migranten

khoondert@ggdgelderlandzuid.nl
088-1447132 en 06-11 0 11 282

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en afwisselend woensdag/vrijdag
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 in Nijmegen

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 | 6501 BC Nijmegen 
T (088) 144 72 97
www.ggdgelderlandzuid.nl 
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