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Partners Buurtalliantie

Manifestatie Buurtalliantie
1.500 bezoekers, 100 projecten
Donderdag 20 november 2008 
Van Nelle Ontwerpfabriek 
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam 

Aanmelden
Aanmelden projecten via www.buurtalliantie.nl, 
deadline: vrijdag 15 augustus 2008

Over platform Buurtalliantie
De manifestatie is een van de activiteiten van platform Buurtalliantie, een initiatief
van meerdere maatschappelijke partijen geïnitieerd door Aedes vereniging van 
woningcorporaties in samenwerking met de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Cultuurfabriek.
Doel van het platform is het bevorderen van de samenwerking tussen maatschappelijke 
ondernemers in de buurt. Door het bundelen van krachten en het delen van kennis, 
successen en ervaringen wordt een extra impuls gegeven aan de samenwerking tussen 
deze professionals. Het platform Buurtalliantie wordt ingezet voor tenminste drie jaar 
en zal bestaan uit een interactieve website, diverse kleinschalige expertontmoetingen 
in het land en een jaarlijkse manifestatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de manifestatie 
van het platform Buurtalliantie kunt u contact 
opnemen met Cultuurfabriek:
Linda van der Heijden
T 020 624 63 80
info@buurtalliantie.nl 
www.buurtalliantie.nl



Platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen

Samen ondernemen werkt
Organisaties in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, wonen, 
sport en cultuur vinden elkaar steeds vaker. Die allianties leveren opmerkelijke projecten
op, die innovatieve, soms onorthodoxe oplossingen bieden voor uiteenlopende kwesties. 
Hoogste tijd om deze succesvolle initiatieven, de professionals en de burgers die daarbij 
betrokken zijn, een platform te geven om zich te manifesteren. Ter inspiratie, om van
elkaar te leren en om te laten zien dat maatschappelijk ondernemen werkt!

Mis ’m niet: manifestatie Buurtalliantie
De eerste manifestatie van Buurtalliantie vindt plaats op 20 november 2008 in de
Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Een dag waarop meer dan 100 samenwerkings-
projecten zich op verschillende manieren aan elkaar presenteren. Als trotse professional 
kunt ook u erbij zijn, mét uw succesvolle project. Grijp deze kans om uw meest
aansprekende en vernieuwende praktijkvoorbeeld te tonen aan 1.500 professionals
uit heel Nederland!

En laat u tijdens de manifestatie inspireren door verrassende presentaties, interactieve 
debatten en workshops. Verbreed uw horizon en netwerk met andere bevlogen collega’s. 
Versterk anderen met uw ervaringen en projecten.

Uw project aanmelden
Meld uw project nu aan! Kijk op www.buurtalliantie.nl en vul het formulier in. 
Alle aanmeldingen krijgen een plek op de website, een selectie van zo’n 100 projecten
wordt uitgenodigd voor de manifestatie op 20 november in Rotterdam.
Wees er op tijd bij, de inschrijving sluit op 15 augustus 2008.

Selectie
Projecten die een plek op de manifestatie krijgen zijn:
•	 vernieuwende	voorbeelden	van	praktische	oplossingen	voor	actuele	vraagstukken;
•	 sectoroverstijgend;	
 - gekoppeld aan zorg, welzijn, onderwijs, wonen of werken
 - soms gerealiseerd met lokale ondernemers, sport of culturele partners
•	 getuigen	van	een	duidelijke	visie;
•	 vormgegeven	met	bewoners;
•	 al	uitgevoerd	of	zitten	in	de	uitvoeringsfase.

De selectiecommissie denkt graag met u mee hoe uw project het beste
kan worden gepresenteerd.

Denken in kansen en oplossingen
Elke dag zijn duizenden professionals in Nederland

bezig om samen met bewoners kansen te grijpen
die de buurt biedt. Of het nu gaat om zorg voor

ouderen, jeugdwerk, renovatie van woningen,
leer-woon-werk trajecten, opknappen van speelplekken,
 beschermd wonen, buurttoernooien of (kinder)opvang,

u kent vast nog meer voorbeelden.

Als professional bent u betrokken bij uw buurt
en grijpt u elke kans om samen met bewoners

en maatschappelijke partners deze verder
te ontwikkelen.

deel ervaringen
vind onverwachte oplossingen
ontmoet toekomstige partners


