
Jong Aedes zomer-BBQ en borrel 2018 
 
Ieder jaar organiseert Jong Aedes een nieuwjaarsborrel en een zomer-BBQ. Naast 
alle inhoudelijke activiteiten gedurende het jaar zijn dat in ieder geval twee 
momenten waarop jonge corporatiemedewerkers elkaar op laagdrempelige manier 
kunnen ontmoeten en gezellig eten en drinken.  
 

De zomer-BBQ dit jaar vond net als vorig jaar 
plaats in Utrecht, lekker centraal in het land, op 
vrijdag 6 juli vanaf 16:00 tot laat in de avond, 
zodat iedereen vroeg of laat even aan kon 
haken. Het weer was prachtig (na weken 
hittegolf geen verrassing) en de locatie, 
Camping Ganspoort vlakbij station Vaartsche 
Rijn, was top. De catering heeft goed voor ons 
gezorgd met vlees, vis en vega, en tot diep in 
de avond stonden de biertjes koud. Er was een 
ruime opkomst van 40 man vanuit het hele 
land.  
 
 
 

We konden niet alleen beter kennis maken met elkaar, maar ook met de EFL: de 
European Federation for Living. Aan het begin van de avond gaf Joost 
Nieuwenhuijzen, directeur van de EFL, een presentatie over wat deze organisatie 
inhoudt en welke interessante 
activiteiten zij organiseert. Wist 
je bijvoorbeeld dat Nederland 
van heel Europa het hoogste 
percentage sociale huur heeft, 
op de voet gevolgd door 
Oostenrijk? Dat sommige 
Engelse woningcorporaties 
(housing associations) ook 
hebben geïnvesteerd in Duits 
vastgoed? En dat sociale huur 
in Oost Europa eigenlijk niet 
meer bestaat, omdat alles na 
de val van de muur is 
geprivatiseerd?  

Er valt veel te leren over hoe corporaties 
en soortgelijke organisaties dat over de 
grens doen. Daarom organiseert de EFL 
ieder jaar meerdere congressen, 
excursies en elk jaar een Summer 
School, speciaal voor young 
professionals. Meer informatie is te 
vinden op https://www.ef-l.eu/. Menig 
Jong Aedes’er was na het zien van de 
presentatie erg enthousiast en we gaan 
zeker kijken hoe we in de toekomst meer 
met de EFL samen kunnen werken. 
Misschien wel een interessante excursie 
naar het buitenland?   


