Effectievere huurdersparticipatie (incompany training)
Praktische handvatten voor versterking van de invloed en zeggenschap van huurders
Woningwet en prestatieafspraken vragen veel van
huurdersorganisaties. De gevraagde tijdsbesteding is hoog, het
aantal onderwerpen verbreedt en de complexiteit neemt toe. Hoe
ga je daar als huurdersorganisatie slim mee om en organiseer je
jezelf op een werkbare manier?
Voor huurdersorganisaties die zich verder willen
ontwikkelen organiseert FRAEY de training effectievere
huurdersparticipatie.
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•

Basiskennis van de
volkshuisvesting
Sterk aan tafel bij
prestatieafspraken.
Praktische handvatten
slim organiseren van
zeggenschap.
Versterking positie
huurdersorganisatie.

De training biedt deelnemers de mogelijkheid snel op de hoogte te
zijn van de belangrijkste ontwikkelingen in de corporatiesector en trends in het wonen. Het
geeft een goede inhoudelijke basis in het overleg met corporatie en gemeente. Het
programma inspireert om de positie als huurdersorganisatie te versterken.
Resultaat
• Sterker in je schoenen staan als huurdersvertegenwoordiger.
• Basiskennis over de woningwet, volkshuisvesting en de volkshuisvestelijke
prestatievelden.
• Snel op de hoogte van trends en ontwikkelingen in het wonen.
• Sterker aan tafel zitten bij prestatieafspraken met corporatie en gemeente.
• Inspiratie voor organisatie van huurdersparticipatie; hoe het ook kan.
• Stilstaan bij de eigen inhoudelijke ambitie en standpunten als huurdersorganisatie.
Wij bouwen het programma rondom uw specifieke vragen en ontwikkelbehoeften. In het
programma is voldoende ruimte voor verdiepingsvragen, gesprek en discussie.
Voor wie
Voor huurdersorganisaties en huurdersvertegenwoordigers die hun basiskennis en
effectiviteit willen vergroten.

Begeleiders
Begeleiders zijn Guus Terlingen en Marije Pruis. Zij zijn specialisten in volkshuisvesting,
samenwerking en zeggenschap. FRAEY voerde in 2016 voor BZK het landelijke onderzoek
huurdersparticipatie uit, begeleidt regelmatig de totstandkoming van prestatieafspraken en
ondersteunt corporaties en huurdersorganisaties bij de ontwikkeling van de invloed en
zeggenschap van huurders.
Kosten en tijdsinvestering
De training kost 1.500 euro exclusief btw. De training duurt in principe 3,5 uur.
Meer informatie
Voor meer informatie: neem contact op met Guus Terlingen op 06 504 275 39 of mail naar
terlingen@fraey.nl

