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Impuls voor sterke Utrechtse buurten vanuit gemeenschapskracht
 
Inspiratiebijeenkomst met Cormac Russell

Voor bewoners, professionals en gemeenteambtenaren
Woensdag 1 november 2017
15.00 – 21.00 uur
Vorstelijk Complex, Pr. Beatrixlaan 2 te Utrecht
Aanmelden voor 16 oktober

Op woensdagmiddag 1 november ontvangen wij Cormac Russell, een internationaal befaamde
deskundige op het gebied van de ABCD benadering (Asset Based Community Development). Deze
middag laat hij ons hiermee kennismaken en zien we hoe de ABCD benadering zorgt voor onderlinge
verbinding en hierbij talenten aanspreekt van bewoners, organisaties en instellingen binnen een lokale
gemeenschap.
 
Onderzoeken en ondersteunen
De afgelopen jaren is in Utrecht fors geïnvesteerd in veel verschillende soorten initiatieven vanuit de
samenleving. Tijdens deze bijeenkomst willen we de mogelijkheden in Utrecht verder onderzoeken en
ondersteunen. Via ‘oefenplekken’ willen we ervaren of de ABCD benadering een extra impuls kan geven
aan de initiatieven die al lopen op het gebied van ontwikkeling van gemeenschapskracht.
De eerste ‘oefenplekken’ die volgens deze benadering gaan werken, worden tijdens de bijeenkomst
gepresenteerd.
 
Programma
15.00 – 15.30 uur
Welkom en ontvangst
 
15.30 – 17.00 uur
Plenair in de grote theaterzaal:

Kees Diepeveen wethouder Zorg en Welzijn
Introductie over het belang van de Utrechtse buurten, bouwen aan gemeenschap en
ondersteuning van bewonersinitiatieven.    

Cormac Russell  Managing director of Nurture Development
De ABCD benadering: Wat kunnen gemeenschappen bereiken.

 
17.00 – 18.30 uur
Gezamenlijke broodmaaltijd.
 
18.30 – 20.00/21.00 uur
Vijf workshops van en voor bestaande initiatieven op het gebied van het ontwikkelen van
gemeenschapskracht.
Tijdens de workshops komen de volgende vragen aan de orde:

Wat willen we bereiken met onze oefenplekken?
Wat hebben we nodig en wie kan ondersteunen?
Wanneer willen we wat bereikt hebben?

 
Wil je je laten inspireren en kennismaken met de mogelijkheden van de ABCD benadering
voor je buurt of voor je werk? Meld je dan snel aan voor deze bijeenkomst.
Ik spreek je graag 1 november in het Vorstelijk Complex. Jouw inbreng is van grote waarde voor

 



  

Ik spreek je graag 1 november in het Vorstelijk Complex. Jouw inbreng is van grote waarde voor
je buurt en de stad.  
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Kees Diepeveen,
Wethouder Zorg en Welzijn
 
Aanmelden
Meld je voor 16 oktober aan voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar
sportsamenleving@utrecht.nl. Aanmelden is verplicht.
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Vind je deze bijeenkomst interessant?
De komende tijd zijn er meer bijeenkomsten die te maken hebben met het thema sociale
verbondenheid. Zo is er op:

donderdagavond 26 oktober een bijeenkomst over informele zorg en
dinsdagavond 14 november een themabijeenkomst over tegengaan van eenzaamheid.

Ook hier ben je van harte voor uitgenodigd. Meer informatie over deze bijeenkomsten ontvang je door
een mail te sturen naar secretariaatmeedoennaarvermogen@utrecht.nl
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