Beste leden van het Stedelijk Netwerk,

Hierbij sturen wij jullie het verslag van de Bijeenkomst van 12 oktober jl. In de bijlage hebben wij de
presentatie van Jan Snijders bijgevoegd én een foto van de flipover. De presentatie van Anka Konings
volgt binnenkort.
Op de bijeenkomst hebben wij ingezoomd op het thema ‘Communicatie en Zichtbaarheid’ van jullie
initiatieven. Jan Snijders (Austerlitz Zorgt) en Anka Konings (Gemeente Utrecht) hebben met jullie
kennis en mooie voorbeelden gedeeld ter inspiratie. Vervolgens zijn we in de ‘bus’ gestapt en zijn we
langsgegaan bij alle aanwezige initiatieven. Tijdens deze busrit hebben wij vraagstukken en goede
voorbeelden op dit thema met elkaar gedeeld. De bijeenkomst is afgesloten met een feedbackronde,
met de vraag waarbij wij elkaar zouden kunnen helpen. Hierin kwamen de volgende behoeften naar
voren:











Delen van communicatieplannen/ formats en voorbeelden (niet het wiel opnieuw
uitvinden)
Delen van Perslijsten
Delen van contacten van wijkkranten/ wijkcommunicatie
Een fysieke plek om informatie te delen
Workshops om vaardigheden te leren
Delen van Best Practices
Ondersteunen bij het opstellen van een communicatie- of marketingplan
Een agenda van de wijk, wat is er te doen?
Een expert die meekijkt en spiegelt
Een stads brede campagne over, en de waarde van, initiatieven (de stadsmakers)

We hebben veel positieve reacties ontvangen op de bijeenkomst. Graag vragen wij jullie hoe we als
stedelijk netwerk elkaar nog verder kunnen helpen in het oplossen van de benoemde
vraagstukken. De komende tijd vinden er een aantal interessante bijeenkomsten plaats:




28 oktober 2016: Woonzorg bijeenkomst (uitnodiging in deze mail als bijlage)
11 november 2016: Bijeenkomst provinciaal netwerk (uitnodiging volgt)
22 november 2016: Financiële bijeenkomst (BDO). Aanmelden kan hier.

Nu het einde van het jaar in zicht komt, bespreken wij ook graag met jullie belangrijke ontwikkelingen
en thema’s waar wij ons als netwerk van initiatieven het komend jaar op gaan richten. Hierover
nemen wij binnenkort contact met jullie op.

