Uitnodiging: De kracht versterken
van onze sociale basis infrastructuur

Graag nodigen wij je uit om met ons mee te discussiëren over
het versterken van onze sociale basis infrastructuur, onder

Praktische informatie

leiding van Monique Peltenburg.

Merkbare aanpak van achterstand en uitsluiting op het terrein

Datum

van opvoeden en opgroeien, arbeid, opleiding en armoede zijn

Woensdag 3 mei 2017

het medicijn tegen de groeiende kloof in Nederland. Deze
oplossingen zijn duurzamer wanneer mensen vanuit hun eigen

Aanvang

kracht werken en als buurtgenoten zich samen inzetten voor

19:00 uur

elkaar en voor hun wijk. Dat systeem werkt echter alleen
wanneer de sociale basisvoorzieningen met professionele

Locatie

ondersteuning in wijken goed op orde zijn. Het is derhalve

Predikherenkerkhof 6 centrum van Utrecht (vlakbij

belangrijk om grip te krijgen op het versterken van sociale

station)

netwerken en sociale basisvoorzieningen.
Aanmelden
Maar hoe is de staat van onze sociale basisinfrastructuur? Krijgt

Meld je aan bij Lou Repetur L.repetur@movisie.nl

het versterken van de sociale basisinfrastructuur wel de
aandacht die deze verdient? Hoe kunnen wij deze effectief

Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd en drankjes

versterken? Denk en discussieer met ons mee om tot duurzame
initiatieven te komen.

Genodigden

Waarom deze groep mensen? Voor dit gesprek hebben wij
gezocht naar mensen met verschillende perspectieven,

* Kees Bakker (NJi)

achtergronden, posities en ervaring die mee kunnen denken

* Kim Putters (SCP)

over het vraagstuk.

* Lisbeth Verharen (werkplaats SD en lector Han)
* Erna Hoog Hiemstra (voorzitter werkplaatsen Sociaal

Wij zien uit naar je komst op woensdag 3 mei.

Domein)
* Yvonne van Mierlo (Movisie)

Met vriendelijke groet,

* Margo Trappenburg (UU en UvH)
* Tine Van Regenmortel (KU Leuven en Acad. Werkplaats SW
Tilburg)

Monique Peltenburg, adviseur/secretaris netwerk Directeuren
Sociaal Domein

* Lex Staal (Sociaal Werk NL)

Marcel Mathijssen, senior adviseur Sociaal werk NL

* José Manshanden (NDSD)

Lou Repetur, expert innovatie sociaal domein Movisie
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