
Beste communicatieprofessional,

Op 7 juni a.s. is het zover. Dan organiseren wij een speciale communicatie- 
netwerkdag waar we jou graag voor uitnodigen. Het is een eerste mogelijkheid na 
corona om weer kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met je vakgenoten.

Meld je snel aan (vol = vol) en ga met ons en elkaar in gesprek over morgen. 

Waarom praten over morgen? Onze sector schudt op zijn grondvesten. Alle, onderzoeksrapporten, 

krantenartikelen en interviews laten hetzelfde geluid horen: de zorg moet anders. Daarom nodigen 

wij jou van harte uit voor een gesprek over de toekomst van de zorg voor ouderen, waarin we willen 

verkennen waar we staan, waar we naartoe gaan en wat wij, als communicatieprofessionals, 

daaraan kunnen bijdragen. Hoe kom je in gesprek over morgen met je medewerkers, cliënten, 

stakeholders en arbeidsmarktpotentieel? En waarom is dit belangrijk in deze tijd van 

personeelstekorten en een groeiend aantal (kwetsbare) ouderen?

We moeten 
het hebben 
over morgen

Workshops in voorbereiding
• stakeholdermanagement

• arbeidsmarktcommunicatie

Op 7 juni maak je je keuze. Je kunt je dus 

niet nu al inschrijven voor één van de 

workshops. Bovendien volgen we nauw de 

actualiteit en kan het zijn dat er aan dit 

aanbod nog iets wordt gewijzigd of 

toegevoegd. We zorgen voor een divers 

programma, met voor ieder wat wils! 

Voor wie
De communicatienetwerkdag is voor 
communicatieprofessionals werkzaam bij 
leden van ActiZ, op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. Ben je geen 
communicatieprofessional maar wel 
geïnteresseerd in het programma? 

Neem dan even contact op met Pascale van 
den Hoven:p.van.den.hoven@actiz.nl, om de 
verwachtingen af te stemmen.

Waar
Bij de bezoekersinformatie vind je alle info 
over OV, route en parkeren. Bij de 
aanmelding kun je aangeven of je gebruik 
wilt maken van een pendelbus die van 
Utrecht CS naar de locatie rijdt en aan het 
einde van de dag weer terug.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link tot maandag  6 
juni. De bijeenkomst is gratis. 

Bij annulering na 31 mei of bij 
no-show brengen wij € 50,- in rekening voor de 
gemaakte kosten. 

Deze uitnodiging is ook in het ActiZ 
Communicatie Netwerk geplaatst. 

Programma

Locatie
De Utrechtse Stadsvrijheid, 
Sophialaan 1
3542 AR Utrecht

Bekijk de route

Vragen
Heb je vragen over de communicatie-
netwerkdag ‘In gesprek over morgen’ neem 
dan contact op met Henriëtte van de Beek: 
h.van.de.beek@actiz.nl  en/of Sanne Boon: 

s.boon@actiz.nl

We hebben er zin in! Het 
belooft een inspirerende 
en leuke dag te worden.

Programma

09.30 
10.00 
11.15 
11.30 
12.30 
13.30 
14.30 
15.30 

Loop binnen en eerste netwerkmoment
Welkom en met elkaar in gesprek 'over morgen' 
Koffiepauze
Workshop 'Video’s maken met je smartphone’ / door Geertje Algera 
Themalunch / voor speeddates met je collega's 
Workshopronde 1
Workshopronde 2
Netwerkborrel 

• interne communicatie
• content creatie
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