
Van: Uitnodiging SLIM 13 juni noreply@zorgbelang-brabant.nl
Onderwerp: Uitnodiging conferentie Samen Langdurig Impact Maken – 13 juni

Datum: 28 mei 2019 om 13:42
Aan: info@sociaalsd.nl

Geachte heer/mevrouw, 

Graag nodig ik je uit voor de conferentie Samen Langdurig Impact Maken

(SLIM) op donderdag 13 juni a.s. in het Willem II Stadion in Tilburg. Een in-

teractieve bijeenkomst over het nieuwe samenspel tussen samenleving en

overheid, het samenwerken aan een inclusieve samenleving en het sturen op

maatschappelijke impact. Thema’s waarop de Zorgbelangen in Zuid Neder-

land actief zijn. Het afgelopen jaar ondersteunde Zorgbelang in opdracht van

het ministerie van VWS, vanuit het programma ‘Burgerparticipatie Nieuwe

Stijl’, verschillende gemeenten, adviesraden en cliëntenraden in het vormge-

ven van vernieuwende, effectieve participatievormen.

Graag delen we onze ervaringen en gaan we hierover met je in gesprek.

Meer weten? Schrijf je dan in!

Bijgaand de uitnodiging met daarin meer informatie over het programma, de

thema’s en de mogelijkheid om uit maar liefst 17 verschillende workshops te

kiezen.

Het belooft een waardevolle, inspirerende dag te worden!

Graag tot ziens!

Wij organiseren deze conferentie in samenwerking met Zorgbelang Inclusief

(Gelderland en Utrecht), Zorgbelang Limburg en de provincie Noord-Brabant.
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Beste Lezer,

De samenleving verandert, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen

en overheden buigen zich over de vraag hoe om te gaan met de uitdagingen

van deze tijd. Er wordt volop geëxperimenteerd, geleerd én er worden al vele

goede stappen gezet om impact te realiseren.  

De afgelopen jaren hebben we vanuit het programma Versterken Sociale

Veerkracht veel kennis en ervaring opgedaan en zijn er nieuwe instrumenten

ontwikkeld samen met onze partners ZET, Zorgbelang en het PON. 

Op donderdag 13 juni organiseren we, de provincie Noord-Brabant samen

met de Zorgbelangorganisaties in Zuid en Midden-Nederland, een conferen-

tie over hoe we Samen Langdurig Impact Maken. Want dat is SLIM voor de

toekomst! 

Tijdens deze dag delen we kennis en inspiratie met elkaar. Ben je er ook bij,

op 13 juni in het Willem II stadion in Tilburg? In dit bericht vind je meer infor-

matie over het programma en vragen we je je voorkeur door te geven voor

de workshops die je wil bijwonen.   

Wat is #SLIM? 

De dag wordt vormgegeven aan de hand van drie overkoepelende thema’s:

Samenwerken aan een inclusieve samenleving is #SLIM! 

Veel gemeenten zijn op zoek hoe zij alle inwoners kunnen laten profiteren

van positieve ontwikkelingen. Waar mensen ruimte krijgen om hun talenten in

te zetten en te ontplooien ongeacht hun achtergrond. Tijdens de conferentie

komen onderwerpen als armoede, zorg, energietransitie en veerkrachtige

dorpen aan bod. Ook zijn onze Vlaamse buren aanwezig om ervaringen uit te

wisselen hoe zij omgaan met hun dorpenbeleid. 

Sturen op maatschappelijke impact is #SLIM! 



Steeds meer bedrijven, organisaties en burgerinitiatieven zien geld niet als

doel, maar als middel om een verschil te maken. Maatschappelijke waarde

creëren en impact maken. In de workshops komen de opbrengsten vanuit de

lerende aanpak aan bod zoals impactmeten, nieuwe financieringsvormen en

sociale inkoop. Ook wordt een innovatieve masterclass over social design in

de publieke ruimte gegeven en kun je ontdekken hoe je zelf impact kunt

maken. 

Nieuw samenspel tussen maatschappij en overheid is #SLIM! 

Inwoners en cliënten denken, doen en beslissen vaker mee. Goede participa-

tie leidt immers tot betere, duurzame besluitvorming. Voor de meeste organi-

saties geldt dat het nog zoeken is hoe je burgerparticipatie goed vormgeeft.

Hoe ga je bijvoorbeeld om met gemeentelijke herindelingen en de rol van

burgers hierin? 

Het programma 

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit: 

09.15 uur       Ontvangst en ontmoeten  

09.45 uur       Welkom door dagvoorzitter Esther van der Voort 

                      en gedeputeerde Henri Swinkels

10.00 uur       Interactieve opwarmer door Stef Harweg, 

                      Zorgbelang Inclusief

10.15 uur       Luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink Wat een 

                      opgave: samenwerken in Afghanistan

11.30 uur       Workshops ronde 1 

12.30 uur       Smakelijke ontmoetingen aan tafel  

13.15 uur       Caroline Hummels Hoe maak je langdurig impact? 

14.00 uur       Workshops ronde 2 

15.00 uur       Marije van den Berg Responsief werken binnen 

                      onze democratie



                      onze democratie

16.00 uur       Uitreiking publicatie SLIM! Over leren & experimenteren 

                      en samen impact maken

16.15 uur       Borrel en bites 

17.30 uur       Einde 

Op de conferentie worden binnen de drie thema’s 17 verschillende work-

shops gegeven. Bij aanmelding ziet u aan welke workshops u kunt deelne-

men.   

Dus, wil jij ook SLIM aan de slag? Je netwerk vergroten? Nieuwe inzich-

ten en inspiratie opdoen? Kom dan naar de conferentie op donderdag

13 juni! Meld je aan en geef je voorkeuren voor de workshops door         

        

NU AANMELDEN

Vlak voor de conferentie ontvang je nog een laatste bericht met praktische

informatie. Heb je voor die tijd al vragen, dan horen we het graag.   

Weet je nog iemand die ook SLIM bezig is en geïnteresseerd is in de confe-

rentie? Stuur dit bericht dan gerust door.  

Met vriendelijke groet, 

Zorgbelang en Team Sociale Veerkracht provincie Noord-Brabant 

PS: Onze excuses als u deze uitnodiging vanuit verschillende partners ont-

vangt. In verband met de AVG zijn onze adresbestanden niet op elkaar

afgestemd.  

U ontvangt deze mail via de mailinglijst van Zorgbelang Brabant | Zeeland. Zorgbelang Brabant

| Zeeland is samen met provincie Noord-Brabant initiatiefnemer van SLIM. Dit bericht wordt

vanuit verschillende partners rondom SLIM verspreid. Excuses als u dit bericht meerdere ma-

http://mailing.ehealthmeetlat.nl/index.php/campaigns/qj376v7rkj103/track-url/ts032wwg911b9/b5b25cd54b891b93badd03359cf69e7ffa5dec07


len ontvangt. In verband met de privacywetgeving kunnen we mailinglijsten niet op elkaar

afstemmen. 

U kunt zich eventueel uitschrijven van onze mailinglijst. 

Zorgbelang Brabant|Zeeland

Ringbaan Zuid 44 

Tilburg Noord Brabant 5022 PN

Netherlands

https://zorgbelang-brabant.nl/
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