
PRAKTIJKDAG
BESTAANDE BOUW
15 mei 2014 - Conferentiecentrum CineMec - Ede

Wordt alles anders? 
De markt voor renovatie en beheer verandert snel. 

U krijgt inzichten in ontwikkelingen, mogelijkheden 
en innovaties.

U bent van harte uitgenodigd!
Voor wie? 

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

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met:

5e editie 

Met lezingen van: 



A B
 Programma
 
12.30 – 13.30 Ontvangst met lunch

13.30 – 13.40 Welkom & introductie door dagvoorzitter
 “Waarom blijft woningniveau belangrijk?” 
	 Harm	Valk	-	Nieman	Raadgevende	Ingenieurs

Parallelsessies: A.  B.

13.45 – 14.10 Corporaties onderweg 
 Perspectief voor corporaties 
 in een veranderende markt 
	 	
 Bert	Bruinsma	-	Triacon
	 	 	

14.15 – 14.40 Slim organiseren; Lean renoveren
 ’BENG’
 Bijna energieneutraal met een 
 slimme renovatie oplossing
 	 	
	 Christiaan	Faber
	 WBC	Zorgeloos	-Wonen
	

14.40 – 15.00 Energy-break en netwerkmoment 

15.00 – 15.25 Slim uitvragen
 Geef je de markt kansen en 
 bewaak je het kwaliteitsniveau?
 	 	
	 Egbert	Haas	-	SWZ

15.30 – 16.20 Innovatiecaroussel
 Korte inspirerende selectie van nieuwe innovatieve technieken

16.20 – 16.40 Hobbykamerwoning “Unlimited” ?    
 Het proces van labelverbetering naar Passiefhuis renovatie
 Marc	Barenbrug	-	Woningcorporatie	Domijn	

16.40 – 17.00 Stroomversnelling    
 Tussenstand testwoningen
 Ronald	Haafkes	-	Dura	Vermeer

17.00 Samenvatting en conclusie 
 door dagvoorzitter Harm Valk 
 Borrel	

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 8 mei 2014 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 www.praktijkdagbestaandebouw.nl  treft u ook meer informatie aan.

Wij zien u graag op donderdag 15 mei aanstaande in het CineMec in Ede 
op de Praktijkdag Energiebesparing bestaande bouw.

Energiebedrijf als partner 
Hoe steken de energiemaat- 
schappijen in op de particuliere-  
en corporatie markt 	
	
Martin	Mooij	-	Nuon

Energie = Kapitaal
Hoe kan de particulier zijn 
energienota omzetten in 
waardevermeerdering
van zijn woning?	
	
Henk	de	Jager	-	Van	Wijnen

Horizon 2020
Gebruik van Europese 
fondsen voor renovatie	
	
Marco	Stehouwer	-	Subvention


