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Een cultuur van impACT
creëren
We hebben onszelf, in samenwerking met de
provincie en gemeente Arnhem, de mooie
uitdaging gegeven om te komen tot een werkend
prototype van de leer-werk community Live+.
Vanuit de Vlindertuin, onze fysieke locatie in de
wijk Geitenkamp, zijn we in januari 2020 gestart
en blikken we nu terug op een bewogen jaar.
Waarbij de impACT van de community zichtbaar
wordt in een tijd van veranderingen, onzekerheid
en angst.

Een tijd waarin zingeving en een netwerk
belangrijk is. Zingeving door meteen aan de slag
te gaan en in beweging te komen binnen onze
community. De meerwaarde zit in het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken die
inzichtelijk worden gemaakt door dit
projectmatig aan te pakken.
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Onze ervaring en onderzoek heeft bewezen dat
een heterogene doelgroep in een community een
versterkend effect heeft op de persoonlijke
ontwikkeling van deelnemers. Door mensen met
verschillende achtergronden met elkaar te
samen te brengen zie je dat er een dynamica
ontstaat waarbij samenwerkend leren de basis
is. Een basis voor motivatie, talentontwikkeling
en een betekenisvol traject waarbij het systeem
de mens volgt. Doordat iemand meteen aan de
slag gaat kom je erachter of de gekozen route
daadwerkelijk past. Tevens wordt duidelijk
welke vaardigheden ontwikkeling behoeven om
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aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en/of
scholingstraject.

Maatschappelijke
vraagstukken
Uitgelicht: De Noord Oost Academy
De Noord Oost Academy is een van onze uitvoeringsprojecten die
aansluit op een maatschappelijk vraagstuk. Het is een
ondersteunend programma waar de kinderen in een buitenschoolse
vrije setting aan de slag gaan met de voorbereiding op het
voortgezet onderwijs. Dit wordt gedaan met vaste begeleiders en
een flexibel team van stagiaires en deelnemers. Samen wordt het
programma vormgegeven. Een vorm van ‘dubbel loop learning’
waarbij er op meerdere lagen geleerd wordt en er een leercultuur
ontstaat die we belangrijk vinden voor het werken en leren in een
leergemeenschap.

UPCOMING!
Onze community blijft groeien. Ook in 2021 komen er
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weer nieuwe projecten aan. Wil jij graag op de hoogte

www.live-nederland.nl

blijven van de voortgang?

info@stichtingact.nl

