De beste wensen voor 2022

Allereerst de beste wensen voor 2022! Ik wens je veel inspiratie en impact bij alles
wat je doet. We starten met een gloednieuw jaar waarin VERBINDING hopelijk weer
met hoofdletters zal worden geschreven.

Ik ben zo dankbaar voor jou als trouwe lezer van onze nieuwsbrief. Dit betekent dat je net
als wij bezig bent met participatie en de ontwikkelingen daarin wilt volgen. Ik doe mijn best
om elke nieuwsbrief waardevol voor jou te maken.

Het afgelopen jaar was bijzonder voor Youmee: we vonden nieuwe investeerders en
hebben het systeem van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Een nieuwe appontwikkelaar, contacten en samenwerkingen, het voelt zo goed!

Op dit moment werken we aan de laatste verbeteringen in de beheeromgeving. iPhonegebruikers konden vorig jaar al experimenteren met het systeem. Dit leverde heel wat
opmerkingen op. Dank daarvoor! Binnen een paar dagen kunnen nu ook de Androidgebruikers de uitnodiging voor de test verwachten.

Wat staat er op stapel de komende maanden?

JANUARI

•

Start van het Android-testpanel

•

Afronding van de app en de beheeromgeving

•

Live zetten van de app in de stores

•

Workshop ontwikkelen over het ontwerpen en beheren van jouw online
participatieproces met Waarderende Dialogen en Youmee

FEBRUARI

•

Lancering van Youmee in Nederland!!

•

Ontwikkeling van Youmee online voor in de webbrowsers

•

Design voor tablets

•

Ontwikkeling mogelijkheden meertaligheid

We hebben het komende jaar nog veel meer in petto, waarover in andere nieuwsbrieven
meer.

Ben jij nieuwsgierig hoe Youmee werkt? En heb je je nog niet eerder opgegeven voor ons
testpanel? Het kan nog! Deelname aan het testpanel is gratis en kost weinig tijd. Binnenkort
lanceren we weer een nieuw vraagstuk waar je aan mee kunt doen. Wanneer je je al hebt
opgegeven hoeft dat niet opnieuw, je ontvangt de pushmelding voor het nieuwe vraagstuk
vanzelf in Youmee.

Inschrijven kan tot en met 15 januari voor zowel iPhone als Android.

SCHRIJF MIJ IN VOOR HET TESTPANEL

Youmee is een idee van communicatie specialist Margriet Twisterling. Zij was van 2000 tot
2007 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zwolle. Haar ervaring zet ze in om met
Youmee onze democratie te versterken.
Youmee werkt voor overheden, organisaties, verenigingen en bedrijven. Zowel intern in
jouw organisatie als extern in de samenleving. Na de training is Youmee binnen een week
gebruiksklaar. Vanaf eind januari 2022 kan Youmee ingezet worden in heel Nederland.
Heb je vragen en wil je persoonlijk contact? Bel Margriet op 06 - 144 22 577 of maak een
afspraak voor een video-call via margriet@youmee.nl
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