
Met lezingen van o.a.: 

PRAKTIJKDAG
‘energiebesparing bestaande woningbouw’
24 april 2013 - Conferentiecentrum CineMec - Ede

Kwaliteit 
van renoveren 
Kan er nog efficiënt geïnvesteerd worden 

in de bestaande voorraad?
De crisis dwingt tot creativiteit en innovatie.

Anders kijken naar de gebruikelijke weg levert andere manieren  
op om toch verantwoord en resultaatgericht te investeren.

 

U bent van harte uitgenodigd!
Voor wie? 

Projectleiders en energiecoördinatoren bij corporaties, 
bouwers, gemeenten en ontwikkelaars.

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met:

4e editie 

http://www.triacon.nl
http://www.subvention.nl
http://www.nieman.nl


A B
Uitvoeringskwaliteit realisatie: 
nieuwe tendens:

Ervaringen thermografie, 
blowerdoor, praktijktrajecten.

Gerton Starink –
Nieman Raadgevende Ingenieurs

 

 Programma
 
12.30 – 13.30 Ontvangst met lunch

13.30 – 13.45 Welkom & introductie – dagvoorzitter Harm Valk
 “Welke kwaliteitsimpulsen bieden wij vanmiddag aan?”

Parallelsessies: A.  B.

13.50 – 14.20 Portefeuille analyse. 
 

Praktische handvatten voor   
 keuzes in uw bestaande voorraad. 
  
 Jan Winsemius - 
 Bureau Middelkoop

   

14.25 – 14.55 Kwaliteitsniveau bij renovatie  Subsidie renovatie bestaande 
 volgens het nieuwe Bouwbesluit. utiliteitsbouw.
 

Wat betekent het loslaten van het  Met keurmerken als tool voor 
 kwaliteitsniveau  voor de renovatie en subsidie 
 bestaande bouw? Hoe te mogelijkheden.
 investeren in de bestaande bouw
 en hoe dit aan te pakken? Frank Waleczek –
  Subvention
 Johan van der Graaf  –   
 Nieman Raadgevende Ingenieurs 
  

  
  
14.55 – 15.20 Energy-break en netwerk 

15.20 – 15.50 Monitoring als sleutel tot   De corporatie als facilitair 
 praktisch advies en echte bedrijf.
 besparing.
  Bert Bruinsma  – 
 Rens Balkenende –  TriaCon
 VAC thuistechnologie

15.50 – 16.10 Innovatiecaroussel
 Korte inspirerende selectie van nieuwe innovatieve technieken.

16.10 – 16.40 Best Practice  
 Aansprekende gerealiseerde praktijkvoorbeelden met renovatiekwaliteit  
 van onder andere woningcorporaties Openbaar Belang en Rentree.

16.40 – 17.00 Samenvatting en conclusie door Harm Valk.

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

Inschrijven
U kunt zich tot uiterlijk 1 april 2013 online inschrijven voor de praktijkdag 

www.praktijkdagbestaandebouw.nl/inschrijven
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.

Wij zien u graag op woensdag 24 april aanstaande in het CineMec in Ede 
op de Praktijkdag bestaande bouw


