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Op donderdag 16 mei 2019 organiseren we de Atlas Werkconferentie.
Ditmaal in de voormalige Philips gloeilampenfabriek in het hart van
Eindhoven. We focussen dit jaar op hoe overheden burgers kunnen
betrekken bij hun leefomgeving.

De Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gezonde Leefomgeving (inclusief

de Gezond OntwerpWijzer en het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid) organiseren deze

werkconferentie. Al onze websites bieden informatie en handelingsperspectieven om in beweging te komen

voor een gezondere leefomgeving. Op deze Atlas Werkconferentie willen wij onderzoeken hoe overheden

burgers kunnen betrekken bij hun leefomgeving. Een gezonde leefomgeving bereiken we samen!

Programma
Vanaf 9.15 uur bent u welkom voor koffie of thee. Het programma start om 10.00 uur met een plenaire

sessie. Daarna kunt u meedoen aan drie workshopsessies van elk 45 minuten. Datavisualisatie-expert

Frédérik Ruys (van tv-programma ‘Nederland Van Boven’) en de bekendste makelaar van Nederland, Alex

van Keulen (van de tv-programma’s ‘Kopen Zonder Kijken’ en ‘Uitstel Van Executie’) leveren inspirerende

bijdragen aan de plenaire sessie en de workshops. Tussen de workshopsessies is er voldoende tijd voor

netwerkmogelijkheden. Natuurlijk is er ook een heerlijke lunch. Rond 16.00 uur sluiten wij het programma af

met een netwerkborrel én muziek.

Workshopsessies
Wij stellen een interessant programma voor u samen. Met sprekers en presentaties op het snijvlak van

klimaat, een gezonde leefomgeving, burgerparticipatie en geodata. En een Geluksbelevingsroute,

samengesteld door de Geluksatlas. Tijdens de inloop kunt u aangeven aan welke workshopsessies u mee



wilt doen. De beschrijvingen van de verschillende workshopsessies ontvangt u een week voorafgaand aan

de werkconferentie.

De workshopsessies zijn in verschillende sporen onderverdeeld:

• Brabant in the picture

• Breng burgers in beweging

• Atlas presenteert

• Ontwerp mee

• Baat bij gezond klimaat

• Geluk als perspectief op de leefomgeving

• Blik op de toekomst

 

Aanmelden
Komt u ook? Leuk! Meld u gratis aan via dit aanmeldformulier.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via

hans.neele@rws.nl.

Meer informatie over het programma volgt binnenkort ook op Atlas Leefomgeving.

Hopelijk tot ziens,

Het Atlasteam

Donderdag 16 mei, 9.15-16.00 uur, Philips gloeilampenfabriek te Eindhoven, niet te
missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas16mei
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