Hilversum100
Productenoverzicht 2020
Hilversum100 heeft in 2020 de volgende producten gerealiseerd:
• Community: team van 10, actieve bijdragen van 40 en zwerm van 240 Hilversummers
• Website: basisarchitectuur, bouw in liferay en doorontwikkeling in wordpress
• Communicatie: vanaf de zomer een dynamische website met activiteitenagenda en vele
blogs in combinatie met sociale media (facebook, linkedin, instagram)
• Naast sociale media ook zichtbaar in Gooi en Eembode, op eventborden en bij LOKAAL
• Bijprater: 13x verschenen op 16 april, 6 en 28 mei, 18 juni, 9, 17, 26 en 30 september,
30 oktober, 25 november, 6, 17 en 29 december
• Groene bubbeldag (4 maart) avond met groene initiatieven in de openbare bibliotheek
• Online café (14 mei) met vier stamtafels over de regionale energiestrategie, eerlijk eten,
smart waste en broedplaatsen
• De Duurzame Driedaagse (2, 3 en 4 oktober) met minifestival duurzaam leven in
Fabrique Ludique, kookworkshops bij Tante Jans, fietssafari langs groene initiatieven, InGesprek Slim duurzaam leven (over kleding, koken en repaircafé), de groene
bakfietsparade, In-Gesprek Wijs met wind en zon (met politieke partijen) en vele
activiteiten bij Vonk-in-de-wijk
• Drie online café’s (1, 8 en 10 december) over SDG’s, energietransitie en mobiliteitsvisie
• Directe betrokkenheid bij oprichting van LOKAAL
• Ondersteuning (bewoners)initiatieven als Vonk, Tante Jans en Wormenhotels
• Ondersteuning bij businesmodellen van LOKAAL, de Groene Verbinding en Vonk
• Ondersteuning van magazine over duurzaam ondernemen van ondernemersvereniging
Hilversum Zuid West
• Verbindingsgesprekken tussen (duurzame) broedplaatsen
• Ontelbare (bilaterale) verbindingsgesprekken: life, telefonisch en online
• Verbindersoverleg: 20x met agenda, verslag en financiële overzicht en werksessies
• Kennismakingsbijeenkomst met wethouder Bart Heller en programmamanagers met
deelgesprekken over energie, natuur en mobiliteit
• Verbinding met Smartcity Open Hilversum (initiatievenkaart op website)
• Businessmodel en communicatiestrategie Hilversum100
• Businessmodellen op thema’s Groene mobiliteit en Toekomstbestendig ondernemen
• Oprichting stichting (Hilversum100)
Het netwerk Hilversum100 werkt aan het verduurzamen van Hilversum. Het is hét Hilversumse netwerk van duurzame doeners. Wij
werken als bewoners en medewerkers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente aan duurzaam leven, wonen en
werken in Hilversum. Ieder jaar bepalen wij waarmee wij aan de slag gaan. Waarmee we duurzaam verschil willen maken en
doorbraken willen forceren. Wij nodigen iedereen uit bij te dragen aan een duurzaam leven in Hilversum en zich bij ons aan te sluiten.

