Seminar

€ 425
7 juni 2018
14.00 - 18.00 uur

De Machinist
Rotterdam

Speciaal voor directeur-bestuurders
van corporaties en één of twee
collega’s, die huurderbetrokkenheid
in hun portefeuille hebben.
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Verbindende corporatie,
verbonden huurders
Bouwen aan effectieve zeggenschap
en betrokkenheid
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Direct aanmelden
en meer
informatie

Participatie en formele zeggenschap kent vele
vormen. Deze middag staan deze vormen echter eens
niet centraal. Maar staan we stil bij de vraag waarom
verbinding met je huurders eigenlijk nodig is. Hoe je je
corporatie participatiebewust maakt. Welke trends we
zien. En op welke wijze je dit als bedrijf kunt integreren
en hoe je bouwen aan zeggenschap kunt integreren in
je organisatie en werkwijze. We doen dit samen met
een aantal vooraanstaande sprekers.

Vervolgsessie op 14 juni
Neem als bestuurder gerust een collega mee, die
met participatie en bijbehorende vraagstukken
bezig is. Na de middag inspiratie op 7 juni willen we
namelijk een week later aan de slag met deze groep
participatieprofessionals: hoe gaan wij betrokkenheid
binnen de branche eens echt anders vormgeven? Wat
zijn de uitdagingen binnen de eigen organisatie? Met
elkaar brainstormen we over de mogelijkheden, onder
begeleiding van Guus Terlingen van FRAEY.

Initiatiefnemers:
Harrie Oosterlee, Woningstichting Domus
Paul Sebregts, Woningstichting St. Joseph

Ruud Veltenaar,
filosoof en trendwatcher
Hoe zie ik de toekomst? Zien we grote
veranderingen zowel economisch, ecologisch
als op het gebied van democratisering van
de samenleving? Als filosoof, internationaal
TEDx-spreker, trendwatcher, friskijker en bijzonder
hoogleraar, verzorgt Ruud Veltenaar lezingen, keynotes,
workshops en colleges voor bedrijven en instellingen over
de hele wereld. Zijn positieve combinatie van een heldere
visie op de toekomst, transformationeel leiderschap,
innovatief ondernemerschap en inspirerende actiepunten
is uniek, aanstekelijk en verfrissend.

Guus Terlingen,
Fraey (tevens dagvoorzitter)
‘Een participatiebewuste corporatie maakt
op natuurlijke wijze gebruik van inzet van
de samenleving.’ Hoe doe je dat? Wat maakt
je een particpatiebewuste corporatie? Guus
Terlingen, partner en senior adviseur bij
Fraey neemt ons mee in deze vragen. Guus is een ervaren
organisatieadviseur en specialist in samenwerking en
strategie. Hij begeleidt organisaties, maatschappelijke
ketenpartners en teams bij het bouwen aan publieke
waarde.

Reijnder-Jan Spits,
woningcorporatie Portaal
Bij Portaal is huurdersbetrokkenheid op
een eigentijdse, vernieuwende manier
georganiseerd. Reijnder-Jan, manager
Volkshuisvesting bij Portaal Utrecht vertelt
hoe zij dit hebben georganiseerd en welke afwegingen
daarbij een rol hebben gespeeld.

