
RANDVOORWAARDEN (voorkeur)
• Je komt uit De Liemers (Dit is een pré) en je wilt iets betekenen voor je omgeving.

• Je deelt je ervaringen met andere studenten van andere opleidingen in de Krachtige 

Regionale Leerkring (KRL) De Liemers (Zevenaar). 

• Je bent aanwezig bij de kick-off in februari, je geeft een tussen- en eind presentatie samen 

met andere studenten voor provincie, gemeenten en betrokken partners.

• Je vindt het leuk om ‘te netwerken’ met verschillende maatschappelijke partners.

• Vanuit de KRL De Liemers krijg je inhoudelijke en procesmatige ondersteuning waar 

nodig.

Vernieuwing gemeentehuis in Rijnwaarden 
Onderdeel van Leefbaarheidsprogramma in De Liemers

AANLEIDING / PRAKTIJKVRAAG

De gemeente Rijnwaarden

fuseert met de gemeente 

Zevenaar en de ambtenaren 

vertrekken uit het huidige 

gemeentehuis. Huisartsen willen 

een deel van het pand gaan 

gebruiken voor een praktijk. Er is 

nog ruimte over om 'in te kleuren‘. 

De gemeente Rijnwaarden wil 

inwoners meer betrekken bij de 

invulling van de dorps-

accommodaties. Zij wil meer 

ruimte creëren voor burger-

participatie. Dit project lijkt hier 

zeer geschikt voor.

ACHTERGROND

In de Liemers zijn  provincie, 

gemeenten, wijk-, 

dorpsbelangen, welzijns- en 

netwerkorganisaties gestart 

met een gezamenlijk 

actiegericht 

uitvoeringsprogramma om de 

leefbaarheid in de Liemers te 

verbeteren. Dit wil men 

bereiken door:

1. Wijk- en dorps-

belangenorganisaties te 

versterken  en

2. Toekomstbestendigheid 

van accommodaties te 

verbeteren.  

DOEL ONDERZOEK

Vanuit een organisatie-

overstijgende aanpak praktijk,

onderzoek én onderwijs 

duurzaam met elkaar verbinden. 

In deze eerste fase zouden de 

behoeften en (on) mogelijkheden 

in kaart gebracht kunnen worden 

van de betrokken partijen zoals 

huisartsen, inwoners, 

omwonenden en de potentiële 

partijen zoals fysiotherapeut, 

logopedist, diëtist, jeugdzorg-

werker, social worker….

GESCHIKT VOOR:

Studenten 

uit het paramedische, 

verpleegkundige of sociale

domein die geïnteresseerd

zijn in participatie

vraagstukken.  

Studenten die een breed 

netwerk op willen bouwen

(goed voor arbeidsmarkt

en CV).

CENTRE OF EXPERTISE KRACHTIGE KERNEN / ZORGALLIANTIE
Opdrachtgever: Wordt komende tijd bepaald, gemeente, welzijnswerk…

Contactpersoon: Lisa.vandenheuvel@han.nl 06 5529 1148 

RESULTAAT

Vanuit een multidisciplinaire 

aanpak een innovatieve 

dorpsaccommodatie 

realiseren. O.b.v. nieuwe 

samenwerkingsverbanden 

(gemeente, welzijn, 

gezondheidszorg, inwoners) 

bijvoorbeeld een sparkcentre

(HAN) opzetten (mag 

langere termijn zijn.)

mailto:Lisa.vandenheuvel@han.nl

