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Diner-pensant "Jong Wonen"

De heer l. D.W.Eerbeek
Brink 2

9534 PB WESTDORP

Forum voor lnspiratie en Zingeving op 29 novembervanaf 17.00 uur in Huize Molenaarte Utrecht

over "Jong Wonen, de gewoonste zaak van de wereld?"

Graag geef ik nog aanvullende infornratie.
Het Aedes Forum voor lnspiratie en Zingeving is een netwerk dat toegankelijk is voor iedereen die

werkt bij een corporatie, deel uit maakt van het bestuur of de Raad van Commissarissen van een

corporatie. Het Forum wil niet alledaagse thema's in de volkshuisvesting op een ongebruikelijke

manier aan de orde stellen om deelnemers te inspireren op een andere manaer te laten kijken naar

het dagelijks handelen in de corporatiepraktijk. Vragen over prioriteiten, (persoonlijke) keuzen en

engagement in relatie met de volkshuisvesting komen nadrukkelijk aan de orde.

Oit jaar heeft het Forum voor lnspiratie en Zingeving gekozen om hetthema.,ong Wonen op de

agenda te zetten.
PaulSchnabel, dire«eur SCP heeft in opdracht van Het Forum een es eschreven waarin de

td e n ere van t nwoo i9 in kaart gebracht is. Thema's als thuis wonen, op zichzelf

wonen, de stad als habitat, uitgaan als leefstijl en individualisering kenmerken de fase van 'jongere

zijn'. Een fase met een eigen leefstijl en woningbehoefte. De positie van de starter blijkt verre van

gemakkelijk te zijn.

Vervolgens is een manifestatie georganiseerd rondom het thema long Wonen. Paul Schnabel hield

een inleiding en vervolgens reageerde Cert Jan Hagen, managing partner van

consumentenadviesbureau The SmartAgent Company, evenals jongeren van het lnternet-
Magazine 5punk.
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Ceachte heer Eerbrink,

Met veel genoegen heeft Henk van Heuven u uitgenodigd voor een diner-pensant van het Aedes
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Het Forum is nu toe aan een verdiepingsslag en wil graag

verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, die zich met

extra aandacht nodig hebben met de trits werk-wonen

Uitgenodigd zijn woningcorporatiedi recteuren, vertegenwoordigers
hulporganisaties etc.. Gespreksleider is Pieter Hilhorst.
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Rest nog te vermelden dat u ongeveer 2 weken voorafgaande aan de bUeenkomst de

deelnemerslijst en de routebeschrijving naar Huize Molenaar ontvangt.

Met vriendelijke groet,

namens de voorbereidingscommissie z "/t ^To
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Ceachte heer Eerbeek,

Hierbij ontvangt u aanvullende informatie voor en over het diner-pensant van het Aedes
Foru m voor lnspiratie en Zingeving op 29 november a.s., in H uize Molenaar te Utrecht,
over "Jong Wonen, de gewoonste zaakvan de wereld?".

Craag willen wij met uw expertise nagaan hoe corporaties in vertrinding met andere
betrokkenen zich kunnen inzetten voorjongeren die extra aandacht nodig hebben met de trits
werk-wonen-leren.

De ontvangst is vanaÍ 17.O0 uur waarbij de deelnemers kennis met elkaar kunnen maken.

Om 18.00 uur wordt het voorgerecht "geserveerd" dat vergezeld gaat van de volgende vragen:
. Wat doet u professioneel met en voorjongeren, die extra aandacht nodig hebben in de trits

werk-wonen- leren?
. Wat heeft u daarbij nodig en waar ontbreekt het u op dit moment aan?

o Waar ziet u kansen waarvoor op dit moment geen of onvoldoende aandacht is?

Tijdens het hoofdgerecht is het de bedoeling een lijst op te stellen van aangrijpingspu nten met
veel potentie, maar die tot nu te weinig aandacht krijgen om een succesvolle trits werk-wonen-
leren voor jongeren te creëren.

Bij het dessert en koffie beantwoordt een ieder de vraag hoe verder gegaan kan worden om

succesvolle allianties tot stand te brengen rondom het thema.

Olympia l,1213 NS Hilveí5um

Postbus 51r. l200AP Hilversum

Cespreks leider is Pieter Hilhorst

TeleÍoon (035) 626 82 40

Fax (035) 626 82 88

E-mail forum@aedeswcp.nl
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Ter informatie treft u de lijst van deelnemers aan die deelnemen aan het diner-pensant.
Daarnaast een artikel uit AedesMagazine over een Engelse woningcorporatie, St Basils, die zich
voorjongeren inzet met daarbij de inleiding van Jean Templeton, directeur bij St Basils, die zij
op het Aedescongres heeft gehouden. Tenslotte het essay iong Wonen van Paul Schnabel en de
routebeschrijving naar Huize Molenaar.

De voorbereidingsgroep van het Forum voor lnspiratie en Zingeving verheugt zich op de
bijeenkomst en uw deelname daaraan.

Met vriendelijke groet,
namens de voorbereidingscommissie
van het Forum lnspiratie en Zingeving

(,
drs. Anneke A. Vroege
netwerkmanager


