
Van: Gemeente Schouwen-Duiveland noreply@schouwen-duiveland.nl
Onderwerp: Uitnodiging ronde tafelgesprek imago gemeente 12 juni 2019

Datum: 27 mei 2019 om 14:02
Aan: info@sociaalsd.nl

Bekijk de webversie

UITNODIGING RONDETAFELGESPREK
Geachte heer De Ceuster,
 
Graag nodigen wij u als samenwerkingspartner van onze gemeente uit voor een rondetafelgesprek op

woensdag 12 juni

van 17.00 uur tot 19.00 uur op het gemeentehuis in Zierikzee. Vijf jaar geleden, in mei 2014, hebben
soortgelijke gesprekken ook plaatsgevonden en we stellen het zeer op prijs als u nu (weer) deelneemt. De
definitieve lijst van de gesprekspartners (ca. 10) sturen we enkele dagen voor het gesprek toe.  
 
Imago gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie van Schouwen-Duiveland staat niet stil. Wij willen ons voortdurend verbeteren en
onze toegevoegde waarde laten zien. Ons doel is om een volwaardige partner te zijn die verbinding aanbrengt
tussen partijen. Dat hebben we vastgelegd in onze visie en willen we graag toetsen bij onze inwoners,
ondernemers, partners en gasten.
 
In dit kader laten wij een imago-onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen wat inwoners, ondernemers en
gasten van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers vinden. Daarin willen we ook de meningen van
onze belangrijkste samenwerkingspartners meenemen.
 
Graag nodigen wij u dan ook uit voor een rondetafelgesprek om te horen welk beeld u van onze organisatie
heeft. Uw mening is belangrijk voor ons omdat wij als organisatie klaar willen zijn voor de toekomst. Op basis
van deze inzichten kunnen wij als gemeente verder werken aan het verbeteren van onze organisatie en
dienstverlening.
 
De rondetafelgesprekken worden begeleid door de Reputatiegroep, een onafhankelijk adviesbureau. De
bevindingen worden door de Reputatiegroep gerapporteerd en zijn niet te herleiden naar personen.
Vanzelfsprekend zorgen wij voor een hapje en drankje.
 
Deelname
Graag vernemen we uw bereidheid tot deelname aan het tafelgesprek voor 12 juni. U kunt uw deelname
bevestigen door een e-mail te sturen naar j.thijssen@reputatiegroep.nl. Mocht u verhinderd zijn dan stellen wij
het bijzonder op prijs als u een vervanger stuurt.
 
Tot slot
Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met Sandra Strotkamp, communicatieadviseur van de gemeente
Schouwen-Duiveland via e-mail sandra.strotkamp@schouwen-duiveland.nl of via telefoonnummer (0111) 452
167.
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
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M.K. (Marieke) van den Heuvel G.C.G.M. (Gerard) Rabelink
secretaris burgemeester

Deze uitnodiging is verstuurd aan info@sociaalsd.nl.
Als u geen uitnodiging meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u noreply@schouwen-duiveland.nl toe aan uw adresboek.
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