Aan het stuur van uw sociale woonopgave
Minileergang voor (nieuwe) wethouders volkshuisvesting

Dit najaar organiseert FRAEY de minileergang ‘Aan het stuur van uw sociale woonopgave’
voor (nieuwe) wethouders volkshuisvesting. Deelname aan de minileergang helpt u om:
• te weten wat er leeft en speelt binnen de sector;
• een scherpe en overtuigende ambitie te bepalen op het vlak van de sociale
woonopgave;
• uw rol te bepalen en uw beïnvloedingsmogelijkheden in kaart te brengen.
Door deel te nemen aan de minileergang bent u sturend in de sociale woonopgave en in de
samenwerking met partijen als woningcorporaties en huurdersorganisaties.
Programma
De minileergang beslaat anderhalve dag. Op de eerste dag behandelen we deel 1 en 2, op de
tweede dag komt deel 3 aan bod:

1.

Wat leeft en
speelt er?
Inhoud en actualiteiten.
Wat is er aan de hand in de
sector?

3.
2.

Wat is mijn
ambitie?
Is mijn eigen ambitie
helder, scherp en
overtuigend?

Wethouder

Wat kan ik er
aan doen?
Wat is mijn rol en wat zijn
mijn beïnvloedingsmogelijkheden?
Wat is het krachtenveld?
Hoe speel ik het spel?

Voor wie
(Nieuwe) wethouders volkshuisvesting/wonen.
Begeleiders
Begeleiders van de minileergang zijn Rodney Weterings en Marije Pruis, beide
senior adviseur en partner bij FRAEY Partners in Publieke Waarde.
Rodney Weterings is bestuurskundige, coach en adviseur van lokale bestuurders
en woningcorporaties en heeft als voormalig wethouder in Den Bosch en Tilburg
veel bestuurlijke ervaring met volkshuisvestelijke opgaves.
Marije Pruis is specialist op het terrein van wonen/volkshuisvesting en begeleidt
gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij strategie, bestuur en
samenwerking.
Waar en wanneer
Bij inschrijving kunt u kiezen voor de leergang van oktober of voor de leergang van
november 2018:

Minileergang
oktober 2018

Minileergang
november 2018

Datum
Woensdag 3 oktober
en woensdag 10
oktober
Donderdag 22
november
en donderdag 29
november

Tijd
14.00 tot 20.00 uur
(inclusief buffet)
14.00 tot 17.30 uur

Locatie
Regio RotterdamDen Haag

14.00 tot 20.00 uur
(inclusief buffet)
14.00 tot 17.30 uur

Regio Utrecht

Kosten
Deelnamekosten bedragen € 975,- per persoon inclusief een buffet op de eerste dag
(exclusief 21% BTW).
Aanmelden
U kunt zich via deze link aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een
factuur.
Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een
(telefonisch) intakegesprek om uw persoonlijke opgave op te halen.
Voor meer informatie: neem contact op met Marije Pruis op 06 – 41 22 88 85 of mail naar
pruis@fraey.nl

