Werkconferentie ‘De Werkplaats
MaakdeBuurt’ Almere 2016

Dag: maandag 19 december 2016
Tijd: vanaf 15.30 uur
Locatie: Almere, Stadhuisplein 1,
Burgerzaal van het Stadhuis

Beste deelnemer,
U hebt zich onlangs aangemeld (of kunt zich alsnog aanmelden!) voor het bijwonen van de
Werkconferentie ‘De Werkplaats MaakdeBuurt’ op maandag 19 december 2016 van 15.30 uur
tot 20.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis van Almere.
Wij zijn blij dat u met ons nieuwe stappen wilt zetten om maatschappelijke initiatieven te
versterken en een steviger plek te geven in de praktijk van alledag, in Nederland én in Almere.
Met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester
Franc Weerwind en wethouder René Peeters van Almere, Kamerleden, initiatiefnemers,
wethouders, raadsleden en iedereen die betrokken is, praten we in een aantrekkelijke setting
over de lessen en vervolgstappen. Kortom: een inspirerende bijeenkomst met alle spelers op
het gebied van maatschappelijk initiatief.
In deze mail ontvangt u het definitieve programma en de lijst met 10 networkshops.
Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 12 december per mail uw keuze voor de networkshop
(1e en 2e keus) en uw eventuele dieetwensen via bjmbiesheuvel@almere.nl.
Wij kijken uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
René Peeters,				Niesco Dubbelboer,
Wethouder Almere			
Directeur Stichting Agora Europa
Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere en stichting Agora Europa,
ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de deelnemende steden.

Programma Werkconferentie ‘De Werkplaats MaakdeBuurt’
Maandag 19 december 2016 in Almere (Stadhuis, Burgerzaal)

15.30 uur

Ontvangst en registratie

16.00 uur

Welkom door Rosalie Smit (dagvoorzitter)

16.15 uur

Opening door Franc Weerwind (burgemeester van Almere)

16.20 uur	Presentatie publicatie ‘De Werkplaats MaakdeBuurt’ door Eisse Kalk en
Niesco Dubbelboer (Agora Europa)
16.40 uur 	Boek overhandigen aan initiatiefnemers, minister Ronald Plasterk en
		wethouders
16.50 uur	Pitches over initiatieven in de 7 steden met René Peeters (wethouder Almere),
		Paul Vloothuis (Platform Filmwijk Almere), Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven),
Nevin Özütok (DB A’dam-Oost), Ingeborg Hoogveld (Leefbaar Rotterdam),
		
Jeroen van Berkel (DB A’dam-West), Jan Jaap Kolkman (wethouder Deventer),
		
Silvia de Ronde Bresser (Kracht in NL), Bert Blase (Code Oranje) en
		
Arjo Klamer (wethouder Hilversum)
17.20 uur

Reactie minister Ronald Plasterk en publiek

17.40 uur

Start tien verschillende networkshops, (inclusief eten)

19.00 uur	Round up aanbevelingen: hoe kunnen we maatschappelijke initiatieven komend jaar
écht verder helpen, wie doet wat en vervolgstappen voor het bereiken van de ‘next
level’ van het maatschappelijk initiatief
19.40 uur	Keynote speaker Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger in Amsterdam over de
innovaties, transities en democratie in Nederland
19.55 uur

Slotwoord

20.00 uur

Borrel en muziek

