Uitnodiging

Hotel Eindhoven
5 oktober 2021
13:00u tot 17:30u
Ontvangst 12:30u
Aalsterweg 322
5644 RL, Eindhoven

“Dialoogsessie:
De wijk als informatie
bouwsteen”

Als bestuurders in het publieke domein is
samenwerking met stakeholders cruciaal
om de leefbaarheid in de wijk, dorp of stad
op niveau te houden en waar nodig te
verbeteren. Voor iedereen en zeker ook de
publieke organisaties geldt dat we midden in
het informatietijdperk zitten.
Het is duidelijk dat als je wilt samenwerken,
je data dient te verzamelen over het subject.
Ken je patiënt, ken je vastgoed, ken je
medewerker, ken je energieverbruik, ken je
burger.

Het samenwerken in het publieke domein is steeds meer gemeengoed geworden. Het is nu tijd om in
gesprek te gaan over de praktijk. Waar staan we nu in het samenwerken en hoe goed weten we wat de
burger wil en vooral doet? Kan de digitale transformatie hier ons bij helpen?
Tijd om mensen vanuit de praktijk aan het woord te laten: DE WIJK ALS INFORMATIEBOUWSTEEN
Roy Drissen, Principal Consultant
Armana Cloud, neemt ons mee in
de wereld van Big Data, AI en op
welke wijze het beste informatievoorziening bestuurlijk kan worden
georganiseerd.

Ries Ouwerkerk,
initiatiefnemer WijkAlert,
legt uit hoe nieuwe ideeën
zijn ontwikkeld om de
leefbaarheid en veiligheid
in de wijk te bevorderen.

Peter van Eijk, Voorzitter College
van Bestuur Stichting Fortior, deelt
zijn ervaringen wat de impact kan
zijn van het toewijzingsbeleid op
het organiseren van onderwijs.

Cor Snoeijs, bestuurder
van Stekademy neemt je
mee in zijn ervaringen op
het gebied van
samenwerken en zal met
Roy Drissen een dialoog
houden over de relatie
met IT en data.

Frank Van Kemenade, Ruim 25 jaar
een gedreven huisarts met
ervaring in het VK en Nederland,
geeft zijn visie op de Zorg in relatie
tot wonen en de wijk.

Doe je mee?
We beginnen op 5 oktober om 13:00u
met de dialoogsessie tot 17:15u en
wordt afgesloten met een informele
borrel. Het programma kun je online
vinden op
https://watwetenwevandeburger.org/

Deelname
Je kunt je aanmelden door
een mail te sturen naar:
dlandmeter@stekademy.nl

Investering
De investering in deze dialoogsessie
bedraagt € 295,- excl. BTW.
Voor corporatiebestuurders: 4 PE punten

