FILMMANIFEST SLEUTELPERSONEN WERKEN
‘wij brengen met liefde nieuw talent tot bloei en ontsluiten sociaal kapitaal’

Lancering Filmmanifest Sleutelpersonen Werken
Hoera het is zover, het aftellen begint….
we lanceren samen het ondertekende
Filmmanifest: Sleutelpersonen Werken
Je vindt de film en alle achtergrondinfo via:
https://youtu.be/xI2C73hEDM0
De première is de 16e november vanaf 16u voor
iedereen zichtbaar, de klok telt af, waarna de film
online staat vanaf 16 uur. J

Lubna & Sakina & Shadi

31 Ondertekenaars
Wij zijn enorm verheugd met de brede steun die we hebben mogen ontvangen op lokaal,
regionaal en landelijk niveau. In totaal hebben 31 organisaties uit het hele land het manifest
ondertekend. Samen komen we verder! Dit toont hoe belangrijk sleutelpersonen zijn én biedt
een groot draagvlak voor de toekomst om kennis te delen en het werk van sleutelpersonen in
alle gemeenten duurzaam te maken.
Eigenaarschap
We geloven dat de film op diverse manieren kan worden ingezet, o.a. als ‘conversation starter’
die tot meer bewustzijn leidt. Elke organisatie zal op haar eigen wijze in de film accenten zien
en kunnen leggen bij het uitsturen van haar boodschap.
Hashtag
Om onze gezamenlijke boodschap kracht bij te zetten maken we gebruik van de hashtag:
#sleutelpersonenwerken en woorden die de impact en het effect dat sleutelpersonen
bereiken aangeven #welzijn #socialecohesie #veiligheid #gezondheid #cultuur #economie
Communicatieplan & vervolgstappen
Naast het uitsturen via alle diverse communicatie kanalen, kan de film geplaatst worden op
jullie websites. Pharos plaatst de film op www.pharos.nl/sleutelpersonen Daarnaast komt er
bij KIS (Kennis Integratie Samenleving) een artikel op de website. Ook is De Stadscoalitie is in
gesprek met de Gemeente Den Haag en met de VNG over de film. Mocht je kansen zien in de
media of anderszins vragen hebben laat het graag weten via: esseline@stadscoalitie.nl
Uitnodiging Viering
Op 24 november tussen 17-19u vieren we de lancering van ons filmmanifest. Je bent van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Locatie: Pharos, Arthur van Schendelstraat 600,
2e etage, Utrecht. Meldt je graag aan voor deze bijeenkomst bij: I.Goorts@pharos.nl
NB Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met alle ondertekenaars in gesprek over mogelijke
vervolgstappen. Afhankelijk van Covid-richtlijnen is de bijeenkomst fysiek maar iig. online!
Samenwerkingspartners & Dank
Het Filmmanifest is gemaakt in samenwerking met Pharos, Stichting Wikistad Buurtbaan
Stadsdeel West Gemeente Amsterdam onder leiding van Stichting De Stadscoalitie.
Heel veel dank aan allen die direct of indirect aan het filmmanifest hebben bijgedragen!
DOELSTELLING & DIENSTEN DE STADSCOALITIE
De Stadscoalitie verbindt, (h)erkent talent en draagt bij in het bouwen van duurzame coalities. Onze
methoden zijn gericht op interventies, matching en verhalen. Onze ANBI status maakt dat we 10% van de
fondsen inzetten voor duurzaam voortbestaan, we werken volgens de codes van Good Governance.
De Stadscoalitie alias Stichting Nieuw Talent in de Stad KvK 80516955 www.stadscoalitie.nl
mobiel +31 6 54756052 info@stadscoalitie.nl

