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Ambities 
in moeilijke tijden 
Winst halen uit een veranderende markt

Er ligt een enorme opgave voor woningbeheerders. Er moet iets gedaan worden met de 
bestaande woningvoorraad maar het is er de tijd niet naar. Of toch wel? Op deze middag 

komen strategieën aan bod en wordt opgedane praktische kennis gedeeld.

U komt toch ook?
Deze middag is voor: 

Projectleiders en energiecoördinatoren bij woningcorporaties, 

bouwers, gemeenten en ontwikkelaars.

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met:



Praktijkdag bestaande woningbouw III
De Praktijkdag bestaande woningbouw is een succes, dat blijkt wel uit de Praktijkdagen van 2009 en 2010. 
De combinatie van de stand van zaken en ervaringen uit de praktijk is een goede formule. In één middag 
bent u namelijk bijgepraat over de laatste inzichten over de aanpak van de bestaande woningvoorraad.

De derde editie van de Praktijkdag vindt plaats in het zuiden van het land. Bij de eerste twee edities waren 
vooral professionals uit het noorden en het midden van het land aanwezig. Nu kan ook het zuiden laag-
drempelig kennis maken met de Praktijkdag. 

De term energiebesparing is bewust weggelaten uit de titel. Natuurlijk blijft energiebesparing in de 
bestaande bouw een belangrijk onderwerp, maar het thema ‘Ambities in moeilijke tijden’ geeft ruimte voor 
een bredere blik. De bestaande woningbouw ‘vraagt’ om een integrale benadering vanuit diverse invals-
hoeken, waarbij energetische verbetering een hoofdrol blijft vervullen. In het dagprogramma wordt een zo 
breed mogelijk pakket aan visies gegeven aan de hand van praktijkvoorbeelden. Alle sprekers zijn praktijk-
mensen, namelijk projectleiders en adviseurs die dagelijks met de materie bezig zijn.

De aftrap
Dagvoorzitter ir. Harm Valk schetst de actuele 
problematiek van de bestaande woningvoorraad. De 
uitdaging is om ook in economisch moeilijke tijden 
uw ambities te realiseren. 

De inhoud
U krijgt informatie vanuit verschillende invalshoe-
ken: voorbeeldprojecten, woonlasten, subsidies en 
keuzemodellen. De sprekers werken bij corporaties, 
adviesbureaus en koepelorganisaties en delen 
graag hun ervaring met u. Steeds staat centraal wat 
u er in uw eigen praktijk mee kunt. U krijgt handvat-
ten om uw eigen ambities te formuleren, tips om 
die concreet te maken en voorbeelden van wat er 
mogelijk is.

Afsluiting: integrale kwaliteit 
Technische oplossingsrichtingen zijn belangrijk, 
maar zonder integrale kwaliteit  wordt het geen suc-
ces. Er komt een pleidooi voor het kijken over het 
eigen vakgebied heen naar oplossingen die waarde 
creëren en u klaar maken voor de toekomst.  

Dagvoorzitter 
ir. Harm Valk

Harm Valk was ooit zelf werk-

zaam bij een corporatie en 

projectleider woningrenovatie 

bij DHV. Sinds 1997 is hij 

verbonden aan Nieman Raad- 

gevende Ingenieurs als senior adviseur. Hij heeft 

veel ervaring met complexe vragen die zich voor-

doen bij de renovatie van woningbouwprojecten.  



  

 Programma
 
13.00 – 13.30  Ontvangst met koffie/thee

13.30 – 13.40   Welkom & introductie – dagvoorzitter

  “Een moeilijke tijd en toch ambitie hebben”
 Heb vertrouwen in meewerkende partijen en ga samen  
 de uitdaging aan
 Nieman Raadgevende Ingenieurs – Harm Valk

13.40 – 14.10   Strategie is een keuze 
Voor welke afwegingen staan we in de bestaande bouw?

 BouwhulpGroep – Haico van Nunen

14.10 – 14.40   Veel complexen en toch aan de gang!
 KleurrijkWonen kiest voor verbetering van de voorraad
 KleurrijkWonen – Albert Jan Oostwoud

14.40 – 15.00   Trek duurzaamheid breder!
 Footprint CO2 zorgt voor duurzame gedachte in eigen organisatie
 SubVention – Diederik van de Woestijne

15.00 – 15.15  Pauze en netwerkmogelijkheid  

15.15 – 15.45   Passief renovatie: De Kroeven te Roosendaal
 Leren van ambitieus renoveren
 Aramis AlleeWonen – Robert van Rede

15.45 – 16.10  Bewoner wil zekerheid
 Woonlastengarantie
 Atrivé – Maarten Corpeleijn

16.10 – 16.40   Wat brengt de toekomst?
 Moderne energiemonitoring zorgt voor kostenbesparing 
 TriaCon – Bert Bruinsma

16.40 – 17.00   Hoe kies je je complex en wat ga je doen
 Alleen een integrale afweging leidt tot kwaliteit
 Nieman Raadgevende Ingenieurs/ TaskForce CO2 – Dennis Strijards

Afsluiting  Samenvatting en conclusie door dagvoorzitter Harm Valk



Delen van successen leidt tot nieuwe initiatieven en successen. 
Vergroot uw netwerk en laat u inspireren op deze praktijkdag.

Een dag van marktpartijen, voor marktpartijen.

Inschrijven
U kunt zich tot uiterlijk 18 november online inschrijven voor de praktijkdag op

www.praktijkdagbestaandebouw.nl
De kosten voor deelname aan de praktijkdag bedragen € 195,00 excl. BTW.

Geïnteresseerd? Meld u dan snel aan! 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Op deze website treft u ook meer informatie aan. 

Graag tot 24 november a.s. op de 
Praktijkdag bestaande woningbouw!


