Rotterdam, november 2013
Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het netwerk Samen één in Feijenoord.
Samen één in Feijenoord is sinds 2007 een actief netwerk in de deelgemeente Feijenoord. Er zijn
inmiddels meer dan 30 partijen aangesloten die actief zijn in de sectoren zorg, welzijn, wonen en
participatie. Wij werken gezamenlijk aan het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven
van de bewoners in de deelgemeente. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld, daarom werken
vanuit een integraal netwerk, waarin organisaties vanuit verschillende sectoren, werkend op
verschillende leefgebieden, vertegenwoordigd zijn. Op die manier kunnen wij de bewoner op de
verschillende leefgebieden zo goed mogelijk ondersteunen.
Graag nodigen wij u, als partner in de deelgemeente, uit deel te nemen aan het netwerk!
In 2012 heeft de Erasmus Universiteit een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het netwerk.
De positieve uitkomsten zijn, samen met de situatie in de wijk en de ontwikkelingen die op ons
afkomen, aanleiding voor de doorontwikkeling van het netwerk Samen één in Feijenoord.
Wij hebben de afgelopen maanden, samen met de partners, gewerkt aan de herijkte toekomstvisie
voor Samen één in Feijenoord aan. Deze treft u bijgaand aan. Dit geeft een beeld van de missie, visie
en doelstellingen van het netwerk richting 2018. Daarbij zijn de concreet te behalen resultaten van
het netwerk geformuleerd en geven wij inzicht in de aanpak.
De gemeente Rotterdam heeft Samen één in Feijenoord erkend als hét wijknetwerk voor Feijenoord.
Daarmee werken wij ondersteunend aan de verschillende wijkteams in de deelgemeente, die begin
2014 gevormd gaan worden.
Wij willen toewerken naar een financieel zelfstandig opererend netwerk. Daarbij zetten wij de
eerste jaren in op co-financiering van zowel fondsen, projecten als partners in het netwerk. Wij
vragen alle partners voor 2014 een bijdrage te leveren van minimaal €495,-. Wij gaan ervan uit dat
deze bijdrage voor u geen belemmering is om partner te worden van Samen één in Feijenoord.
Bijgaand treft u een reactieformulier.
Voor meer informatie over het netwerk kijkt u op; www.sameneenfeijenoord.nl. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met Annamarie van der Velden, projectcoördinator Samen één
in Feijenoord (a.vandervelden@gcrandweg.nl of 010 – 291 66 34).
Wij hopen op een mooie samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Mieke Reynen
Projectmanager

Reactieformulier
Retourneren aan:
Samen één in Feijenoord
Sandelingplein 16e
3075 AG Rotterdam

□ Ja, ik ben graag partner in het netwerk Samen één in Feijenoord. Voor het jaar 2014 ben ik bereid
om minimaal €495,- bij te dragen aan de kosten van het netwerk. Een factuur volgt na retourneren
van dit reactieformulier.
Binnen het netwerk Samen één in Feijenoord werken wij gezamenlijk aan het verbeteren van de
gezondheid, het welbevinden en de participatie van de inwoners van de deelgemeente Feijenoord.
Participatie in dit netwerk bied mij:
- 6 x per jaar een Topontmoeting;
- 6 x per jaar een nieuwsbrief;
- Een website die up-to-date wordt gehouden, met relevante informatie voor en door de
partners in de deelgemeente;
- 1 x per jaar afstemming plaats alle afzonderlijke partners over de missie en visie van het
netwerk en de behoefte en ervaringen;
- Ondersteuning en coördinatie in gezamenlijke projecten in de deelgemeente;
- Maandelijkse netwerklunches.
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