
De kracht van  
de achterban

 masterclass
Back to basics
Masterclass door adviseur Berend over  
besturen van een verenging’. ‘Een vereniging 
is geen bedrijf en de leden zijn geen consu-
menten. Een vereniging is een gemeenschap’. 
Wat betekent deze wetenschap voor de  
dagelijkse werkzaamheden van een  
huurdersorganisatie?

 masterclass
De vereniging op survival
Masterclass door Marike Kuperus, auteur van 
De Vereniging op survival. Vergrijzend kader, 
gebrek aan vrijwilligers, een veranderende 
verhouding tussen verenigingsbestuur en  
de professionele werkorganisatie.  
Samen met Marike Kuperus gaat u in  
deze masterclass op survival. Hoe blijft uw  
huurdersvereniging staande tussen alle  
uitdagingen van deze tijd?

 workshop
Eerste hulp bij  
achterbanraadpleging
Praat mee over de gereedschappen voor het 
raadplegen van de achterban en deel goede 
voorbeelden en ervaringen. Ga vervolgens 
aan de slag met het uitwerken van een plan  
om ledenraadpleging in te zetten. 

 workshop
Sterker bij prestatieafspraken
Draagvlak voor uw standpunten geeft uw 
organisatie extra kracht. Hoe organiseert u 
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draagvlak onder huurders en hoe beweeg je  
hen tot inhoudelijk bijdragen? Als u dat goed 
weet te organiseren staat u sterker in de  
onderhandelingen over prestatieafspraken.  

 workshop
Huurdersadviesgroepen
Huurdersadviesgroepen geven advies over  
een afgebakend onderwerp. Deze workshop 
biedt een praktische handleiding voor het  
opzetten van een tijdelijke huurderadviesgroep 
en inspireert u met concrete voorbeelden over 
de successen. Direct toepasbaar bij uw eigen 
huurdersorganisatie!

 workshop
Het Huurdersparlement
Dit huurdersparlement brengt democratie  
direct naar de huurdersorganisatie. Leden  
van de achterban die zitting nemen in deze 
‘Huurders Kamer’ hebben de verantwoordelijk-
heid om de belangen van de medehuurders  
te vertegenwoordigen. Leer hoe het werkt en  
ga meteen zelf aan de slag.

 workshop
Online platform  
voor huurdersorganisaties
De Woonbond is bezig met de eerste stappen 
voor een online omgeving van huurdersorganisa-
ties om structureel informatie te kunnen delen, 
ervaringen uit te wisselen, stukken te downloa-
den, films te bekijken en veel meer. Kortom;  
om elkaar digitaal te ontmoeten. Denk mee  
over hoe zo’n platform er uit moet zien.



Of uw organisatie nou in de corpo-
ratiesector of in de commerciële 
sector actief is: een goed contact 
met de huurders die u vertegen-
woordigt levert veel op. Draagvlak 
voor uw belangenbehartiging 
en daardoor een sterkere positie 
richting uw verhuurder. Maar ook 
meer werkplezier en een grotere 
slagkracht. Met een betrokken 
achterban staat u er niet  
alleen voor.

Symposium
Tijdens dit symposium gaan we samen 
met u op zoek naar eigentijdse manieren  
om het contact met uw achterban  
(verder) te verbeteren.   
In het ochtendprogramma staan twee 
inspirerende sprekers: Berend Rubingh, 
vernieuwer bij voetbalbond KNVB als het 
gaat om ‘modern verenigingsbesturen’ 
en Marike Kuperus, auteur van het boek 
De Vereniging op survival. Zij gaan het 
gesprek aan met een ervaringspanel  
en de zaal.  
In de middag is er een keuzeprogramma. 
Bij aanmelding kan iedere deelnemer 
één keuze maken uit twee masterclasses 
en vijf workshops.

9.30 Inloop met koffie, thee en versnapering.

10.00 Opening door Sylvo Gaastra, projectleider ho+.

10.15 Back to Basics, introductie door Berend Rubingh  
over modern besturen van sportverenigingen.

10.30 Zaalgesprek met Berend Rubingh over  
overeenkomsten en verschillen tussen  
verenigingen voor sporters en voor huurders.

10.45 Lezing door Marike Kuperus, auteur van  
het boek De Vereniging op survival.

11.15 Gesprek met Marike Kuperus en drie voorzitters van 
huurdersverenigingen: André Plooij van hV Argos,  
Hennie Nagel van hV Patrimonium Veenendaal en  
Mart Swagemakers van Duwoners in Amsterdam.

12.00 Lunch

13.00 Keuzeprogramma. Kies één deelprogramma uit twee 
masterclasses en vijf workshops (zie achterzijde).

15.00 Gezamenlijke afsluiting.

16.00 Drankje (tot 17.00 uur).
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WAAR?
Het symposium  

wordt gehouden in  

het Congrescentrum  

Antropia in Driebergen   

(Hoofdstraat 8, 3972 LA 

Driebergen). Antropia  

ligt pal naast NS-station 

Driebergen-Zeist en  

is slechts vijfhonderd 

meter verwijderd van 

de afslag Driebergen 

aan de A12. U kunt 

gratis parkeren op  

de parkeerweide van  

Landgoed De Reehorst.

DATUM EN TIJD
Vrijdag 31 maart 2017

van 9.30 tot 16.00 uur.

VOOR WIE? 
Voor lidorganisaties 

van de Woonbond, 

niet-lidorganisaties 

en overige belang-

stellenden.

INFORMATIE
Voor informatie over 

het programma en/

of deelname kunt u 

contact opnemen met 

Opleiding & Training  

via 020-551 77 00 of via 

opleidingentraining@

wka-centrum.nl 

KOSTEN 
De deelnamekosten,  

inclusief lunch en 

borrel, bedragen € 95,- 

voor lidorganisaties van  

de Woonbond. Huur-

dersorganisaties die 

niet lid zijn betalen 

€ 140,-, andere belang-

stellenden € 300,-.

AANMELDING
Stuur het aanmeldings-

formulier op naar: 

Woonbond, Opleiding 

& Training, Postbus 

3389, 1001 AD  

Amsterdam. Online:  

woonbond.nl/agenda

ANNULERINGS-
VOORWAARDEN
50% van het bedrag 

wordt in rekening ge - 

bracht bij annulering 

twee weken tot één 

week vóór aanvang 

van het symposium; 

100% van het bedrag 

bij annulering binnen 

een week vóór aan  vang 

van het symposium. 

Annuleren kan alleen 

schriftelijk of per e mail 

naar opleidingentrai 

ning@wka-centrum.nl.

Programma

Antropia bevindt zicht op Landgoed De Reehorst.

Leer collega’s van andere  
huurdersorganisaties kennen.


