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Beste,

Eerder ontving u al de vooraankondiging van de netwerkconferentie georganiseerd door
de Coalitie Haarlem Ontmoet.
Inmiddels kunnen wij u op de hoogte stellen van het programma van 17 oktober dat plaats
vindt in het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem.
Voor deze ochtend hebben we een ambitieus programma en we richten ons op concrete
resultaten voor de doelgroepen oudere migranten en jongeren. En hoe eenzaamheid op
de agenda te houden in de eigen organisatie.
Het is deze ochtend mogelijk om officieel lid te worden van de Coalitie Haarlem Ontmoet.
Daarvoor is het nodig dat uw organisatie een bijdrage levert aan het verminderen van
eenzaamheid én kennis en informatie deelt met andere leden van de coalitie. Concreet
vragen wij u om een aandachtsfunctionaris aan te stellen binnen uw organisatie. En om
mee te werken aan estafette-interviews van/door de leden van de Coalitie voor de
nieuwsbrief met als onderwerp “hoe wij eenzaamheid bestrijden”.

Op het programma staan tevens drie workshops. Er zijn 2 workshops die worden begeleid
door de inleiders en een lid van de kerngroep. Deze workshops zijn de start voor een
verdiepende bijeenkomst om met elkaar aan de slag te gaan met/voor deze doelgroepen.
In de workshop gaat het over mogelijkheden om de doelgroep te bereiken, welke
interventie kansrijk is, wat we in Haarlem willen bereiken etc. Kortom toe te werken naar
het ontwikkelen van een gerichte aanpak met elkaar en dit binnen een half jaar te
realiseren. U wordt gedurende een half jaar daarin begeleid door één van de leden van de
kerngroep.
Tijdens de derde workshop staat de taak en functie van de aandachtsfunctionaris
eenzaamheid in een organisatie centraal. Welke ervaring is daar al mee, wat is de taak en
functie van zo’n aandachtsfunctionaris, hoe willen we kennis en ervaringen delen en
implementeren binnen onze eigen organisatie. Aandachtspunten en vragen zijn de input
voor een bijeenkomst medio februari 2019 voor de (aspirant) aandachtsfunctionarissen
die door de coalitie wordt georganiseerd. Twee leden van de kerngroep begeleiden deze
workshop en het vervolg.
Wilt u zich aanmelden dan kan dat via https://haarlemontmoet.nl/conferentie/ . U komt dan
op een inschrijfformulier. Hier kunt u aangeven naar welke workshop uw belangstelling
uitgaat. En of u lid wilt worden van Coalitie Haarlem Ontmoet.
Mocht u speciale expertise hebben op het gebied van eenzaamheid bij jongeren en
oudere migranten wilt u dit dan ook aangeven op het formulier.
Met vriendelijke groet,
namens de Coalitie Haarlem Ontmoet
Frances Nuijen
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