UITNODIGING
werkconferentie:
‘krachten bundelen van bewonersinitiatieven’
Vanuit bovenstaande gedachte is in 2015 De Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland (ZCZN)
opgericht. We zijn nu vijf jaren verder en inmiddels zijn er in Noord-Brabant en Limburg veel nieuwe
bewonersinitiatieven tot bloei gekomen. Ook de samenwerking in regionale platforms is tot
ontwikkeling gekomen en maakt de Koepel deel uit van het landelijk netwerk Nederland Zorgt voor
Elkaar’(NLZVE).

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze werkconferentie voor
bestuurders van bewonersinitiatieven. Met wie wilt u in gesprek gaan?
WAAROM DEZE WERKCONFERENTIE?
Omdat we aan het begin staan van kansrijke veranderingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg
waar de lokale bewonersinitiatieven een belangrijke rol in kunnen spelen. Wij vinden het zinvol om u
te informeren over de landelijke en provinciale ontwikkelingen op dit gebied en de uitdagingen waar
we samen voor staan. We willen u graag ontmoeten en met u in gesprek gaan om kennis te delen en
onderling ervaringen uit te wisselen.
VOOR WIE?
Wij nodigen de (vrijwillige) bestuursleden uit die actief zijn bij een bewonersinitiatief op het gebied
van wonen, welzijn en zorg.
HET PROGRAMMA
Korte interviews en sprankelende gesprekken, minder formeel en meer inhoud: dat is onze insteek
van deze gevarieerde werkconferentie. Wim van Hest is namens de Koepel uw gastheer. Hij gaat in
‘huiselijke sfeer’ het gesprek aan met diverse gasten, over de kansen, ontwikkelingen en actuele
onderwerpen binnen wonen, welzijn en zorg.
Inloop vanaf 15.30 uur
16.00 uur

Aftrap van de middag, door Wim van Hest
Burgerparticipatie en bewonersinitiatieven
door Ben van Essen, bestuurslid NLZVE/ vereniging Kleine Kernen Limburg
Dorpen en wijken veranderen, wat kunnen we zelf doen?
Samenwerking in Zuid-Nederland
door Don van Sambeek, Koepel zorgcoöperaties Zuid-Nederland
Wat zijn de provinciale ontwikkelingen en hoe weten we elkaar te vinden?
Het actieprogramma NLZVE
door Jan Smelik, Landelijk coördinator Nederland Zorgt voor Elkaar
Wat zijn de landelijke ontwikkelingen en hoe kunnen we daar op aanhaken?
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17.30 uur

Broodjesbuffet
Tijdens het buffet is er de mogelijkheid om elkaar informeel te ontmoeten en
antwoorden op uw vragen te krijgen bij andere ervaringsdeskundigen.

18.15 – 19.30 uur

Workshopronde
Vragen van de deelnemers zullen we in kleine groepen in beeld brengen en
hierover met elkaar verder in gesprek gaan.
Graag krijgen wij in beeld waar u behoefte aan heeft. Uw vragen over
bijvoorbeeld maatschappelijke impact, communicatie richting uw achterban,
betaalbaarheid van uw ontmoetingsruimte, het invullen van
vrijwilligersfuncties, de ontwikkeling van uw lokale initiatief en nog veel
meer, wil de Koepel en NLZVE gebruiken om het werkplan voor de komende
jaren op te kunnen stellen.

19.30 uur

Afsluiting met aansluitend een borrel

We hopen dat u erbij kunt zijn en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Uw deelname aan de bijeenkomst is gratis.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Wat:
werkconferentie ‘krachten bundelen van bewonersinitiatieven’
Wanneer:
7 oktober 2019 van 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Voor wie:
bestuursleden van bewonersinitiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg
Waar:
Cultuurcentrum Martin van Doorne, Martinetplein 1 Deurne (navigatie: Posthoek 2).

AANMELDEN
Voor de werkconferentie kunt u zich aanmelden door een mail te sturen aan: karin@burowebb.nl
In uw bericht graag aangeven namens welke organisatie u aanwezig bent en eventuele dieetwensen.
Mocht u later in het programma aan willen sluiten, is dat ook mogelijk. U kunt dit bij uw aanmelding
doorgeven.
Zijn er onderwerpen waar u sowieso meer van wilt weten? Vertel het ons vooraf!
Heeft u andere vragen? Mail naar karin@burowebb.nl
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 4 oktober 2019.
We hopen u op 7 oktober a.s. te zien!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Koepel,
Hans Jägers, voorzitter
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