Van ParticipatieProject-Team naar Accio
1 februari 2013

Het ParticipatieProject-Team (PP-T) heeft
haar opdracht afgerond. Nadat het team het
concept participatieplan voor de
samenwerking tussen Talis en haar
huurders op bedrijfsniveau had geschreven,
volgden de presentaties van het plan aan de
bewonerscommissies en de directie van
Talis. Zowel de bewonerscommissies als de
directie en het management van Talis zijn
enthousiast over het participatieplan en
hebben groen licht gegeven voor de
invoering hiervan.

De opdracht – een terugblik
De opdracht waar het PP-T op 15 maart 2012
voor stond was pittig en uitdagend. Talis vroeg
het team een participatieplan te schrijven
waarin beschreven staat hoe Talis in 2013 met
haar huurders/klantgroepen het overleg en de
samenwerking op bedrijfsniveau vorm kan
geven. Het PP-T heeft onder externe
begeleiding hard aan de opdracht gewerkt en
kon in september 2012 een concept
participatieplan presenteren met de naam
Accio.

Besluitvorming
De bewonerscommissies hebben tijdens twee
bijeenkomsten in november met het PP-T
gesproken over het plan. Hierbij zijn de
opmerkingen van de commissies verwerkt in
het definitieve plan. De directie van Talis is
begin december met het PP-T in gesprek
gegaan over het plan. Dit
besluitvormingsproces is op 18 december 2012
afgerond. Op die dag is het participatieplan
goedgekeurd.
Het PP-T is trots op het eindresultaat.

Participatieplan Accio in het kort
De kern van het participatieplan is gebaseerd
op een flexibele vorm waarbij de kennis en het
talent van meerdere huurders wordt benut en
ingezet. Een groep huurders van minimaal 14
en maximaal 30 personen wordt het Platform
Accio dat meedenkt en meepraat over
onderwerpen op beleidsniveau.
Deze groep mensen, die per vier jaar wisselt,
kan per beleidsonderwerp aangeven waar zij
kennis over of interesse in hebben en zich
hiervoor aanmelden. Bij iedere beleidsvraag
wordt opnieuw gekeken naar een passende
vorm van participatie. Een onderwerp zoals het
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bijvoorbeeld in een kleine groep worden
besproken en ontwikkeld. Dit is vergelijkbaar met
het PP-T. Een ander voorbeeld is de jaarlijkse
huurverhoging. Dit kan via een internetpoll onder
het Platform worden uitgezet, zodat de groep
haar advies kan uitbrengen. Er is een ladekast
vol verschillende participatievormen waaruit
geput kan worden.
Het Platform Accio is een nieuwe en flexibele
vorm waarbij het PP-T rekening heeft gehouden
met alle informatie die is opgehaald tijdens de
verschillende fasen van het verkenningsproces.
Het Platform is geen vaste klantenraad maar een
groep enthousiaste mensen die per
beleidsonderwerp beslist of zij willen meedenken.
Wilt u meer weten over Accio en het hele
participatieplan lezen. Dat kan via
http://www.talis.nl/Ik-ben-klant/Meedenken-metTalis/Participatie.htm

De naam Accio betekent: ik roep op.
Talis kan haar huurders oproepen maar,
huurders kunnen Talis ook oproepen met hen in
gesprek te gaan over beleidsonderwerpen. Een
van onze huurders wees ons op de uitleg van
Accio dat staat in het Latijnse woordenboek:
“Accio komt van het werkwoord 'accire' en dat
betekent: iemand laten komen, ontbieden,
roepen. Accio is de eerste naamval van dat
woord: ik roep, ik ontbied, ik laat iemand komen.”
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Werving platform Accio
Vanaf maart 2013 gaan we leden werven voor het
platform Accio. Mensen die willen deel nemen aan
het platform kunnen een motivatiebrief sturen naar
meedenken@talis.nl.
Er wordt een selectiecommissie gevormd die alle
motivatiebrieven leest en mensen uitnodigt voor
een persoonlijk gesprek. In juli 2013 wordt het
platform Accio officieel geïnstalleerd.
Voorafgaand aan de werving organiseert Talis
een werkconferentie voor de huurders en
medewerkers van Talis waarin we u uitleggen wat
de nieuwe samenwerking op bedrijfsniveau
inhoudt. Ook gaan we samen met u op zoek naar
de belangrijkste agendapunten en de projecten
die het Platform als pilot kan oppakken. De
werkconferentie is op woensdag 13 maart 2013 in
de namiddag. U ontvangt hiervoor een uitnodiging
in de eerste week van februari.
Nieuwsbrief
Dit was de laatste nieuwsbrief die u van het PP-T
ontvangt. Eind december hebben we afscheid
genomen van het team. Een aantal leden van het
PP-T blijft echter wel meedenken over de
invoering van Accio.
Accio zal een eigen nieuwsbrief uitbrengen. Deze
nieuwsbrief wordt ook aan u gestuurd. De eerste
nieuwsbrief met Accio als afzender ontvangt u
begin maart.
Mailadres
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën die u
graag met ons wilt delen, mail dan naar
meedenken@talis.nl

