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UITNODIGING 28 maart 2019: 'Pluk het Geluk in Tiel'
Geacht college en raadsleden,

Met groot genoegen nodigen wij u uit om op 28 maart 2019 deel te nemen aan ons landelijk congres over de invloed van de gemeente op geluk:

Pluk
gelu7k.I71Tiel
een congres over verbondenheid, taal, geld en gezondheid
Met plezier en enthousiasme organiseren wij een dag voor u, bestuurders, raadsleden,
professionals en inwoners. Een dag om elkaar te ontmoeten in de Tielse schouwburg
Agnietenhof. Om ervaringen met elkaar uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen.
Zodat we samen steeds meer kennis krijgen hoe we kunnen bijdragen aan geluk in de
samenleving.
Sturen op geluk

Uit onderzoek blijkt dat de gemeente grote invloed heeft op de ervaring van geluk en op
de kwaliteit van leven van haar inwoners. Als inwoner heb je op veel terreinen te maken met de gemeente. De vraag is 'Hoe kan de gemeente bijdragen aan kwaliteit van
leven in de stad en zorgen voor meer geluk?' Bijvoorbeeld op het gebied van verbondenheid, taal, geld en gezondheid. Wat kan de inwoner zelf doen op deze terreinen?
Daarover gaat dit congres, dat de gemeente Tiel organiseert samen met EHERO (Erasmus Happiness Economic Research Organisation) en het LCGW (netwerk van gemeentelijke professionals in het sociaal domein).
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Programma
De dag begint met een kort gesprekje van dagvoorzitter Frénk van der Linden met burgemeester Hans Beenakker als gastheer en de Tielse volkszanger en tevens taalambassadeur in Tiel Frans Duijts. Waarna het thema 'Geluk' inspirerend wordt ingeleid.
De deelnemers kunnen de rest van de dag lezingen volgen over de thema's verbondenheid, taal, geld en gezondheid. Onder meer van Maurice de Greef (professor Leereffecten Laaggeletterden Vrije Universiteit Brussel), Werner Brouwer (professor Gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit) en Marcel Canoy (professor, econoom en
expert op het gebied van het basisinkomen). Of u volgt één van de workshops waarin
praktische voorbeelden uit onder meer Tiel, Groningen, Ede, Nijmegen en Denemarken
aan bod komen. En u kunt de informatiemarkt bezoeken om een beeld te krijgen hoe
anderen bezig zijn met de kwaliteit van leven in Nederland.
Wij wensen u GELUKKIGE feestdagen en zien u graag op donderdag 28 maart in Tiel!
Aanmelden kan via www.airsocial.nl
Met vriendelijke groet,

Hans Beenakker,
Burgemeester Tiel

Guy van Liemt,
Directeur EHERO

Henk Kosmeijer,
Voorzitter LCGW

Contactgegevens projectleider: Congres 'Pluk het Geluk in Tiel
Ineke Stel istel@tiel.nl of plukhetgeluktiel.nl 06 15244030
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Pluk het geluk in hel
Een congres over verbondenheid, taal, geld en gezondheid
28 maart 2019 Agnietenhof Tiel
Hoe kun je als gemeente bijdragen aan geluk
De gemeente heeft op veel terreinen grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Daarnaast
blijkt uit onderzoek dat de belangrijkste factor die de verschillen in geluk tussen landen verklaart de
overheid is én dat een gemeente grote invloed heeft op de ervaring van geluk en op de kwaliteit van
leven van haar inwoners.
Maar hoe kan een gemeente daar dan aan bijdragen?
Kom naar het congres in Tie!
Op 28 maart 2019 komen hiervoor veel verschillende invalshoeken aan bod. Tal van inspirerende
lezingen en workshops geven handvatten aan de hand van vier centrale thema's:
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verbondenheid

taal

geld

gezondheid

De hele dag ontmoeten bestuurders, professionals en inwoners elkaar in de Tielse schouwburg
Agnietenhof en op andere locaties in de stad om ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen.
Zo krijgen we samen steeds meer kennis hoe we kunnen bijdragen aan geluk in de samenleving.
Waar het voor ons begon
In oktober 2017 is Tiel met een bus vol ambtenaren, college- en raadsleden uit Tiel naar het
Gelukscongres in Schagen geweest. Daar heeft burgemeester Hans Beenakker het stokje
overgenomen van de burgemeester van Schagen. Sinds die tijd zijn er op veel meer plaatsen
bijeenkomsten en congressen geweest over geluk. Onze inzichten, kennis blijven groeien.
Samenwerking
Het congres 'Pluk het geluk in Tiel' wordt georganiseerd door de gemeente Tiel, EHERO (Erasmus
Happiness Economic Research Organisation) en het LCGW (netwerk van gemeentelijke professionals
in het sociaal domein).
Kosten voor deelname: € 150,--

Aanmelden kan via www.airsocial.nl
email: plukhetgeluk@tiel.nl
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