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Een krachtig en vitaal
leden netwerk is dé basis
van Stadswerk
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We zoeken samen
naar innovatieve
oplossingen voor
de vraagstukken
in de openbare
ruimte van (over)
morgen, vanuit
onze kennis
van de dagelijkse
praktijk
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Meer weten over Stadswerk en
de activiteiten rondom de thema’s
en/of de regio’s?
Ga naar www.stadswerk.nl
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Dat geldt ook voor een
vereniging die in 2020
officieel 100 jaar bestaat.
Anno 2017 is het lid
maatschap van Stads
werk niet voorbehouden
aan gemeentelijke
organisaties. Ook andere
overheden, bedrijven en
privépersonen zijn lid.
Wat ons bindt is de
waarde die we hechten
aan de kennisuitwisseling
tussen overheid, bedrijfs
leven en kennisinstituten
rond vraagstukken over
de fysieke leefomgeving.
Wij zijn ervan overtuigd
dat inzet op inhoud,
kwaliteit en persoonlijke
betrokkenheid de basis
vormen voor Stadswerk.
We blijven op zoek naar
innovatieve oplossingen
voor de vraagstukken in
de openbare ruimte van
(over)morgen, vanuit
onze kennis van de
dagelijkse praktijk.
Hoe we dat gaan doen,
hebben we opgehaald in
een digitale ledenraad
pleging en door een
daarop volgende serie
besprekingen binnen de
vereniging. Kennis
uitwisseling, leren uit
elkaars werkpraktijk en
vooruit kijken. Dat blijft
ook de komende vier jaar
het doel van onze
vereniging.

D r s . J .T. P e n n i n x
Voorzitter Vereniging
Stadswerk Nederland

Missie en visie
Omgevingsanalyse
In onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving, krijgt
de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een ge
meente identiteit. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering,
de vervangingsopgave en de energietransitie hebben een
grote impact op onze fysieke leefomgeving. Hoe kunnen
we, samen en met inzet van nieuwe technieken, de conse
quenties ervan vormgeven en de kansen verzilveren die zich
erdoor voordoen? Het vraagt specialistische kennis én een
verbindende multidisciplinaire aanpak. Juist dat laatste
aspect –de verbindende aanpak- zit diep in het Stadswerk
DNA en is kenmerkend voor de rol die we nemen en de
activiteiten die we ontwikkelen.

Missie en visie
Stadswerk biedt op eigentijdse wijze mogelijkheden tot
community vorming aan professionals en betrokkenen in en
rondom de fysieke leefomgeving en zorgt door het delen van
praktijkkennis, ontmoeting en netwerkvorming. Het is hét
netwerk van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en
gedreven professionals in de fysieke leefomgeving. Een
doordacht ontwerp van de fysieke leefomgeving nodigt uit
tot beweging en ontmoeting, is sociaal veilig en draagt zo
bij aan een inclusieve samenleving. Excellent beheer zorgt
ervoor dat dit ontwerp ook blijft werken zoals het bedoeld
is. Stip op de horizon is de Future Green City: een in alle
opzichten duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.

Kennisontwikkeling
Onze leden ontwikkelen kennis in hun eigen werkpraktijk en
willen deze via Stadswerk delen. Door verbinding met vak
specialisten van partnerorganisaties kunnen deze praktijk
kennis verder verrijken. Stadswerkmagazine is hierin ons
meest bekende en best gewaardeerde product. Die kwaliteit
gaan we de komende vier jaar verder versterken. We stimu
leren de bezorging op huisadres, zorgen voor digitale ont
sluiting en gaan experimenteren met ‘meet & greet’-bijeen
komsten waar lezers en auteurs in gesprek gaan. Daarnaast
stellen we jaarlijks een budget beschikbaar om, in samen
werking met anderen, praktijktools te ontwikkelen.

Netwerken creëren en onderhouden
Onze netwerkfunctie is heel belangrijk; een vitaal netwerk
vergt aandacht en ondersteuning. Daarbij is een belangrijke
rol weggelegd voor het bureau. De komende jaren geven we
extra aandacht aan het vinden en binden van nieuwe gene
raties. Door deze groep beter zichtbaar te maken binnen de
vereniging en in Stadwerk magazine en specifieke activi
teiten te organiseren die aansluiten bij hun behoeften en
wensen. Daarnaast gaan we de rol van Stadswerk in het
onderhouden van internationale contacten verder ver
sterken en verkennen we nieuwe (digitale) wegen om
een nog sterkere verbinding met en tussen de leden
te organiseren.

Stadswerk wil
dé gekende en
aansprekende
organisatie
zijn voor
professionals
die actief zijn
in en rondom
de fysieke leef
omgeving.

Middelen
Het verenigingsbureau

Wa a r d e v a n d e v e r e n i g i n g :

Verder bouwen op
een goed fundament
Stadswerk wil dé gekende en aansprekende organisatie zijn
voor professionals die actief zijn in en rondom de fysieke
leefomgeving. In de ledenraadpleging 2017 werd de
vereniging ook als zodanig gewaardeerd. Sinds 2013 is de
vereniging gestoeld op drie pijlers: een stevige worteling in
alle regio’s in het land, signaleren en oppakken van actuele
thema’s en een goede vertegenwoordiging in relevante
commissies en netwerken. De komende vier jaar bouwen we
verder op dit stevige fundament.

In de eerste plaats zorgt het bureau voor de vitaliteit van
ons netwerk. Zodat we elkaar kunnen vinden en onderling
weten te verbinden. Dat vraagt om een actuele en uit
stekende ledenadministratie. Uit onze netwerken komen
vragen en thema’s naar voren. Het bureau faciliteert ver
volgens kennisontwikkeling en –deling via bijeenkomsten,
(social) media en Stadswerk magazine. Ook ondersteunt het
de leden die Stadswerk vertegenwoordigen in commissies
en klankbordgroepen.

Netwerkondersteuning
We maken werk van een bredere bekendheid van onze site
en de digitale activiteitenupdate. We profileren ons met
opiniërende bijdragen in diverse media, zowel online als
offline en we ontwikkelen aansprekende, beknopte corporate
communicatiemiddelen, infographics en filmpjes. We zetten
LinkedIn meer in als relatietool.

Kennisuitwisseling en ontmoeting faciliteren
Er is veel waardering voor onze bijeenkomsten, waarin we
kennisdeling en -uitwisseling tussen overheden, bedrijfs
leven en kennisinstituten organiseren. Partijen bij elkaar
brengen rond een thema en met een multidisciplinaire
aanpak als vertrekpunt is de kracht van Stadswerk. De
komende jaren werken we verder aan het vergroten van
het bereik en de impact van onze bijeenkomsten door regioen themagroepen beter te ondersteunen en praktijkkennis
nog meer voorop te laten staan.

Financieel meerjarenperspectief
Een krachtig en vitaal leden netwerk is dé basis van Stads
werk. Contributie is onze belangrijkste inkomstenbron. De
afgelopen jaren heeft de Algemene Ledenvergadering een
aantal vereenvoudigingen in het contributiestelsel door
gevoerd. Daarbij hebben we de waarde van het lidmaatschap
beter in overeenstemming gebracht met het contributie
bedrag. We streven er naar om de waarde van het
lidmaatschap zo hoog mogelijk te maken.
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