Save the date | Jaarcongres De Vernieuwde Stad 2018

WAARDEVOL WONEN
Investeren in een inclusieve stad

vrijdag 5 oktober 2018, Muntgebouw Utrecht
13.00 – 17.00 uur (12.00 uur inloop met lunch, borrel na afloop)

De Vernieuwde Stad organiseert op 5 oktober 2018 het jaarcongres 'Waardevol wonen,
investeren in een inclusieve stad' en nodigt u van harte uit hierbij te zijn!

Waardevol wonen, investeren in een inclusieve stad
Voor De Vernieuwde Stad is het thema van de inclusieve stad een samenballing van waar
we ons de afgelopen jaren over gebogen hebben: de toestroom van meer kwetsbare
huishoudens – qua inkomen, lichamelijke en geestelijke gezondheid, leeftijd en achtergrond –
naar onze wijken, buurten, complexen en portieken, en de vraag hoe wij beter in staat zijn om
vanuit het wonen mensen met individuele vraagstukken op maat te kunnen ondersteunen,
waarbij we over grenzen van ons eigen domein heen kijken en in alliantie met andere partijen,
vanuit een zoveel mogelijk ontkokerd beleid, zelfregie en waardigheid bevorderen.
Wat ons betreft zit de rol van corporaties in het meehelpen de waarden van de bewoners te
leren kennen en het hen een woonplek geven die aansluit bij die waarden. Dat noemen
wij Waardevol Wonen.

Wat verstaan we onder een inclusieve stad? Hoe bereiken we een inclusieve stad? Wat is
ieders rol, en wat is het handelingsperspectief van de woningcorporaties?

Wat kunt u verwachten?
Net als vorig jaar kunt u een interactief congres verwachten, wederom in een geheel nieuwe
vorm. Met inspirerende sprekers, waaronder Monique Kremer (Bijzonder hoogleraar Actief
Burgerschap Uva en wetenschappelijk medewerker WRR) wordt gereflecteerd op het thema
Waardevol Wonen vanuit drie verschillende perspectieven. Vervolgens formuleert u
aan gemengd samengestelde tafels het handelingsperspectief om met uw eigen organisatie en
uw partners in het sociaal domein invulling te geven aan een inclusieve stad.

AANMELDEN
U kunt zich alvast aanmelden voor het congres middels deze link. Voor vragen over het
congres kunt u terecht bij Jorn Matena van Bureau &MAES (jorn@en-maes.nl / 020-2621220).

Wie neemt u mee naar het jaarcongres?
Het succes van een inclusieve stad is sterk afhankelijk van hoe goed lokale partners in het
sociaal domein op elkaar zijn aangesloten, samenwerken en innovatief optreden. Welke partner
vanuit de gemeente of de bewoners(organisaties) of vanuit de zorg, het onderwijs, de sociale
zekerheid of de arbeidsmarkt neemt u mee naar het congres? Stuur deze uitnodiging door via email.

Ik hoop u op 5 oktober te mogen verwelkomen en zie uit naar een succesvolle bijeenkomst.

Hartelijke groet,

Cees van Boven
Voorzitter De Vernieuwde Stad

