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UITNODIGING  

Netwerkbijeenkomst Coalitie tegen Eenzaamheid 

Beste coalitiepartners, 

 

Wij nodigen jullie donderdag 23 juni uit voor de netwerkbijeenkomst van de Tilburgse Coalitie tegen 

Eenzaamheid. De netwerkbijeenkomst staat in het teken van meer samen ondernemen en bepalen van de 

gezamenlijke koers.  

 

Om dit te bereiken zijn er twee commissies in het leven geroepen. In de commissies werken partners samen 

aan verschillende thema’s rondom eenzaamheid in Tilburg. Door met elkaar in gesprek te gaan en actief te 

werken aan oplossingen, leren we meer van elkaar. De commissies creëren hiermee een hoger draagvlak en 

betrokkenheid vanuit alle partners in de stad. Sluit jij ook aan bij een commissie? 

 

De Commissie Communicatie  

In deze commissie denk je mee na over communicatievraagstukken m.b.t. de coalitie. Denk hierbij aan: Hoe 

gaan we ons bekender maken in de stad? Welke communicatie-uitingen gaan we gebruiken? Deze informatie 

wordt gebundeld in een communicatieplan. Dit geeft een duidelijke visie en missie voor de toekomst. Om ons 

hierbij te helpen, zouden er mogelijk communicatiestudenten in 2023 hierbij kunnen helpen, in een vorm van 

een opdracht. 

De Commissie Initiatieven  

Als lid van deze commissie die initiatieven beoordeelt, initieert en verbindt. De coalitie heeft als doel 

eenzaamheid tegen te gaan maar ook om het taboe te doorbreken. Er zijn verschillende initiatieven in de stad 

tijdens de coronaperiode geïnitieerd, maar we missen een duidelijke link naar de coalitie en de doelen die we 

nastreven. Deze commissie werkt aan een heldere ‘rode draad ’van acties en initiatieven van de coalitie. 

Programma 

• 18.30uur Inloop 

• 19.00uur Welkom, start programma 

• 19.15uur Krachten bundelen in commissies 

• 19.45uur De week tegen eenzaamheid 2022 

• 20.15uur Pauze 

• 20.30uur Pitchen 

• 21.00uur Afsluiting en start borrel 

• 22.00uur einde bijeenkomst.  
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Pitchen  

Wil jij graag vertellen waar je mee bezig bent? Heb je een oproep om tot een praktische samenwerking te 

komen om jouw initiatief verder te brengen of de mensen waarvoor wij het allemaal doen beter te bereiken? 

Bereid je voor om jouw verhaal kort en krachtig naar voren te brengen zodat anderen graag bij je aansluiten en 

je weten te vinden (bij de borrel die avond en daarna) 

Meld je aan! 

Wil je je aanmelden voor de netwerkbijeenkomst en/ of de commissie Communicatie en/ of de commissie 

initiatieven. Meld je dan aan via onderstaande button.  

 

Na uw aanmelding ontvang je informatie over de locatie.  

 

 

Graag tot ziens 23 juni! 

Het kernteam van de Tilburgse coalitie tegen eenzaamheid 

 

 

 

 

Meer info? 

• Wil je meer weten over de commissies of over de netwerkbijeenkomst, neem dan contact met ons op 

via een -mail onze kwartiermaker, Gabie Conradi,  kwartiermakercoalitietilburg@gmail.com. 

• Meer info over de Tilburgse coalitie tegen eenzaamheid, klik hier 

• Volg ons op Facebook, klik hier 

 

mailto:kwartiermakercoalitietilburg@gmail.com
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/tilburgse-coalitie-tegen-eenzaamheid/
https://www.facebook.com/CoalitietegeneenzaamheidTilburg/
https://forms.gle/ZoucvSuCtkNAhnhb7

