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Eind juni heeft het ParticipatieProject-Team
een hele dag gewerkt aan het
participatieplan voor Talis. Alle verzamelde
informatie uit de werkconferenties is
doorgesproken. Suggesties, ideeën en
bouwstenen die door bewoners en
medewerkers zijn aangedragen, zijn op hun
waarde beoordeeld. Langzaam ontstonden
die dag de contouren van het
participatieplan.
De opdracht
Omdat het al weer even geleden is, dat u kon
lezen over de opdracht van het
ParticipatieProject-Team herhalen we in het
kort waarom Talis het team heeft
samengesteld. Talis vindt het belangrijk om
onderwerpen die te maken hebben met
centraal beleid en de organisatie te bespreken
met haar huurders. Dit staat in de Overlegwet
genoemd en in het participatiebeleid van Talis.
Hiervoor is een nieuwe vorm van overleg
noodzakelijk. Daarom is er een Participatie
Project-Team in het leven geroepen. Het team
schrijft, onder begeleiding van een extern
bureau, een concept participatievoorstel waarin
staat hoe het overleg en de samenwerking op
bedrijfsniveau tussen huurders/klantgroepen en
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Talis per januari 2013 wordt vormgegeven.
Het team is vanaf maart 2012 bezig met deze
opdracht en werkt hier met veel plezier en
enthousiasme aan.
Alle puzzelstukjes op zijn plaats
Tijdens de heidag op 29 juni hebben we alle
informatie doorgelopen en is een aantal
discussiepunten benoemd. Deze punten heeft
het team uitvoerig met elkaar besproken en er
zijn richtingen voor het plan bepaald. Tegen het
einde van de dag vielen veel puzzelstukjes op
zijn plaats. Op basis hiervan wordt nu
geschreven aan het conceptplan. Het
conceptplan waarin de contouren, maar ook de
laatste overlegpunten staan, bespreekt het
ParticipatieProject-Team op 4 september
tijdens een tweede heidag. Tijdens deze dag
zet het team alle puntjes op de i, waarna het
plan kan worden afgerond tot een volledig en
definitief conceptplan. Een plan, dat kan
worden voorgelegd en worden besproken met
de bewonerscommissies en de directie van
Talis.
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Als het plan door de bewonerscommissies en
de directie van Talis wordt aangenomen dan
leest u dat in de volgende nieuwsbrief. Ook
kunnen we u dan meer vertellen over hoe Talis
participatie per januari 2013 organiseert.

Nieuwsbrief oktober
Hierboven heeft u kunnen lezen hoe het team
vordert met het participatieplan en dat het
uiteindelijke plan eerst moet worden voorgelegd
aan de directie en de bewonerscommissies.
Deze presentaties zullen in oktober
plaatsvinden.
Daarna ontvangt u de volgende nieuwsbrief van
het PP-T. Hierin kunt u lezen over de inhoud
van het participatieplan en de reacties van de
bewonerscommissies en de directie van Talis.
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Mailadres
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën die u
graag wilt delen met het ParticipatieProjectTeam, mail dan naar PP-T@talis.nl

