
UITNODIGING
Resultaten Maatpact

Voor bestuurders, managers, beleidsadviseurs en belangstellende raadsleden

Dinsdag 8 maart 2022 
15.00 - 17.00 uur 

via webinar te volgen

https://regio-hartvanbrabant.us12.list-manage.com/track/click?u=a127ab2fe78f5f6fa39296414&id=e5d43d8e77&e=0379ccb03a


Beste bestuurder, manager, beleidsadviseur en beste raadslid,

Op 31 maart ronden we het regionale project Maatpact af. Graag delen we in een
webinar wat drie jaar Maatpact onze inwoners en de 11 regiogemeenten heeft
gebracht. Je bent van harte uitgenodigd.

Hoog op de agenda

de nieuwste inzichten uit de data-analyse van de giftige cocktails: de
clusters van problemen die elkaar versterken en het onze inwoners bijna
onmogelijk maken zich aan hun uitzichtloze situatie te ontworstelen;
de kosten- en batenanalyse van 3 jaar maatpact casuïstiek;
de wijze waarop de gemeente Tilburg het leren en doorbreken van patronen
achter de casuïstiek (2e en 3e orde leren) vorm geeft in de Werktafel.

De afsluiting van Maatpact kent nog meer (communicatie)momenten

23 februari: presentatie eindrapportage tijdens het laatste poho sociaal
domein vóór de verkiezingen. De nieuwste inzichten op het terrein van de
giftige cocktails zijn niet op tijd beschikbaar voor deze rapportage. Daarom
presenteren we ze op 8 maart apart tijdens een webinar.
3 maart: UPDATE voor bestuur-management-beleid-raden met een
samenvatting van de eindrapportage.
Webinar: 8 maart 15.00 – 17.00 uur
11 maart: UPDATE voor bestuur-management-beleid-raden met een
samenvatting van het webinar

Overdracht nieuwe bestuurders en raadsleden
Daarnaast zorgen we ervoor dat beleidsadviseurs en managers het gedachtegoed
achter Maatpact goed kunnen overdragen aan nieuwe bestuurders en raadsleden.

In samenwerking met het programmabureau van de regio krijgt Maatpact
een plek in het inwerkprogramma voor raadsleden;
Video ‘Drie jaar Maatpact in vijf minuten’
Informatiepakket met de laatste UPDATES voor bestuur-management-
beleid-raden, eindrapportage en de meest relevante publicaties van de
afgelopen jaren.

Link naar webinar
https://vimeo.com/event/1875897/fa76855c24

Graag tot 8 maart.

Hartelijke groet!

Yvonne Zonnenberg                                         Nadine Rozenberg
Projectcoördinatie                                                        Communicatie



Programmabureau Regio Hart van Brabant

E info@regio-hartvanbrabant.nl

I www.regio-hartvanbrabant.nl

T 013 - 744 0406
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