Regie over jouw loopbaan

Vakmeeting ´Huurders in beweging´
donderdag 24 juni a.s. van 14.30 – 16.30
uur online
Organisatie
Project Loopbaan organiseert deze vakmeeting in samenwerking met Monique Lammerse
van Parteon en Moïra Bonne van Wooncompagnie. Deze twee consulenten uit het werkveld
Leefbaarheid hebben het initiatief genomen om een vervolg te organiseren op de eerdere
succesvolle vakmeeting Leefbaarheid in 2019. Het belooft een leerzame, leuke en
interactieve middag te worden, dus die wil je niet missen!

Programma
14.30 uur
14.40 uur
15.10 uur
15.20 uur
15.50 uur
16.00 uur
16.30 uur
Tot 17.00 uur

Plenair - Welkom! Start door onze dagvoorzitter Elisa
Workshop ronde 1
Pauze
Workshop ronde 2
Pauze
Plenair – Ter inspiratie! Rosita van VoorUit
Afsluiting door dagvoorzitter Elisa
Naar behoefte: napraten, tips en ideeën uitwisselen

Workshops – maak je keuze
Je kunt deze middag twee workshops volgen. Alle informatie over de workshops vind je op
www.projectloopbaan.nl Hieronder alvast een korte indruk:
Workshop 1.

´Werk aan de winkel´ Wooncompagnie (Marit en Jessica)
In deze workshop nemen we je mee in Project Winkelmadepark in Winkel, een gemengd
wonen project waarbij er sprake is van diversiteit in de bewonersgroep (jong/oud,
halers/brengers en diverse gezinssamenstellingen). De inplaatsing/toewijzing wordt
gerealiseerd op basis van motivatie en geschiktheid. Voor elkaar met elkaar.
Workshop 2.

´Het verhaal van de Schrijversbuurt´ Parteon (Meredith) en Jonge Honden (Lana en Marlou)
In de Schrijversbuurt in Wormerveer is onderzoek gedaan naar de bewonersbehoefte
rondom leefbaarheid en participatie. Daarnaast is in kaart gebracht hoe deze bewoners
geactiveerd kunnen worden en zijn kansen omgezet in acties.
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Workshop 3.

´ Ruimte bieden aan energie, kennis en kunde in Haarlem ´Gemeente Haarlem (Angelina)
Angelina, programmamanager Nieuwe Democratie bij de gemeente Haarlem neemt je in
deze inspirerende workshop mee hoe Haarlem probeert steeds meer samen met inwoners
en ondernemers de stad vorm te geven. Uiteraard met aandacht voor de kansen en
dilemma´s.
Workshop 4.

´ABCD in de praktijk ´LSA Bewoners (Kristel)
Maak kennis met LSA bewoners, het netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in
zelfbeheer, Bewonersbedrijven en coöperaties. ‘Focus on what’s strong, not what’s wrong’.
Dat zou je het motto van Asset Based Community Development kunnen noemen. Hoe kun
je als volkshuisvester bijdragen aan een sterke gemeenschap? In deze workshop kijken we
hoe je dat teweeg brengt en hoe je aan de slag kunt gaan.
Plenair
VoorUit (Rosita) - ´Beweeg de huurder VoorUit!´
VoorUit is een participatieproject waarbij studenten en starters actief zijn voor hun directe
omgeving in ruil voor gratis woonruimte of huurkorting. We vertellen jullie graag meer over
hoe wij de huurder in beweging krijgen.
Naar behoefte: Napraten, tips en ideeën uitwisselen
We hebben in ons programma ruimte gemaakt om na of bij te praten en ervaringen uit te
wisselen. Tot 17 uur kun je met elkaar napraten, je kiest zelf met wie, om vooral met goede
ideeën voor jouw organisatie de middag af te sluiten.

Aanmelden
Ga naar
https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/project-loopbaan-vakmeeting-huurders-in-beweging Bij het

aanmelden geef je ook direct jouw voorkeur voor de workshops (top 4) aan. Daarnaast
vragen we je jouw huisadres te vermelden. We gebruiken deze eenmalig om je iets toe te
zenden. Daarna wordt jouw adres direct verwijderd. Deelname aan deze vakmeeting is
gratis.

Ik wil ook een vakmeeting organiseren!
Heb jij ook een leuk onderwerp voor een vakmeeting? Op het gebied van Leefbaarheid of
juist in een andere richting of vakgebied? Neem dan contact op met Linda Bult via
linda@projectloopbaan.nl en we gaan samen aan de slag.
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