
DE ORGANISATIEKOERS ALS VLIEGWIEL VOOR EEN 
GEDEELDE EN GEDRAGEN MAATSCHAPPELIJKE
AGENDA IN JOUW GEMEENTE.

Het AEDES-rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ van begin februari was kraakhelder:  
corporaties, gemeenten, zorg en welzijnsorganisaties. Níemand kan het nog alleen….

Voor veel vraagstukken waar maatschappelijke organisaties mee te maken hebben, geldt dat
ze groter en breder zijn dan dat de eigen organisatie alleen kan oplossen. Passende antwoorden 
 kunnen alleen gevonden worden als de inzet van al deze organisaties gelijk gericht wordt. 
En met (netwerk)partners daaromheen samen wordt gebouwd aan allianties die het dóen. 

De uitdaging is om op basis van een gedeelde sociaal-maatschappelijke agenda te  komen tot 
‘écht’ anders organiseren; waar nodig door financiële en institutionele grenzen heen. De  opgave 
voorop, de organisatievorm(en) daarop volgend. Dit vraagt om een professionele  organisatie die 
gericht is op het veld buiten en die gezamenlijke vraagstukken snel weet te vertalen naar
passende handelingen in de eigen organisatie. 

HOE KUN JE HET MAAKPROCES VAN JE ORGANISATIEKOERS GEBRUIKEN OM TE KOMEN 
TOT EEN GEDEELDE EN GEDRAGEN MAATSCHAPPELIJKE AGENDA IN JOUW GEMEENTE?

Wij zien de weg naar een nieuwe organisatiekoers als een gezamenlijke ontdekkingstocht.  
De tocht zelf is daarbij minstens zo belangrijk als het uiteindelijke product. Want door samen 
met partners en medewerkers tijd en ruimte te maken voor ‘samen zoeken’ en ‘samen doen’, 
ontstaan al onderweg de nieuwe verbindingen en het eigenaarschap die nodig zijn om de 
 maatschappelijke opgave in de dagelijkse praktijk beet te kunnen pakken. Beweging creëren in 
je eigen organisatie. Maar óók in het netwerk, door deze weg samen met partners te bewandelen. 

HET ONTWIKKELEN VAN EEN ORGANISATIEKOERS KAN VEEL MEER ZIJN DAN ALLEEN 
‘INHOUD MAKEN’. HET IS EEN KANS OM TE BOUWEN AAN JE ORGANISATIE EN JE 
 PARTNERNETWERK.

Op donderdag 19 maart 2020 van 14:00 - 16:30 uur organiseren wij hierover in het Dordrechts 
 Museum in Dordrecht een inspiratiebijeenkomst. We delen dan onze filosofie en ervaringen en 
gaan hierover graag het gesprek met je aan. Marije Buursink, directeur-bestuurder van woning-
corporatie Poort6, vertelt over haar ervaringen. Bij Poort6 begeleiden wij op dit moment het 
proces om te komen tot een strategische koers én een gedeelde maatschappelijke agenda.

De bijeenkomst richt zich op bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van corporaties, 
zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten. Ook andere maatschappelijke organisaties zijn  
welkom. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@fraey.nl

Neem voor meer informatie contact op met Maartje de Kruijf (kruijf@fraey.nl / 06 3493 8622) 
of Marije Pruis (pruis@fraey.nl / 06 4122 8885)
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