
Workshop: kansen particuliere 
woningrenovaties Den Haag
Datum: 4, 8 en 15 december 2014
Locatie: Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2,
2512 ER ’s-Gravenhage

www.energievoorenergie.nu

Wilt u ook de markt voor duurzame woningrenovatie verder 
ontdekken? ‘energie voor energie’ (www.energievoorenergie.nu) 
en Nieman Raadgevende Ingenieurs (www.nieman.nl) nodigen 
u namens de gemeente Den Haag uit voor een gratis workshop 
waarin u alles te weten komt over:

• De succesfactoren voor een goed en duurzaam marktaanbod:
case ‘energie voor energie’ en voorbeelden Nieman 

• Het belang van woningverbetering voor bewoners: waarom investeren 
bewoners in hun huis? 

• De bestaande duurzame initiatieven Particuliere Woningvoorraad
van de Gemeente Den Haag

Waarom is dit relevant voor u?
Met meer kennis kunt u uw klanten een duurzamere woning, maar ook een 
lagere energierekening en meer wooncomfort bieden. De markt is echter 
versnipperd en het verduurzamen van woningen blijkt vaak maatwerk.
Met deze workshop vergroot u uw inzicht welke initiatieven er in Den Haag
al zijn en waar u samen met uw klanten een stap kunt gaan maken. Daarnaast 
kunt u zich aansluiten bij het Platform Duurzame Woningrenovaties en 
samen met andere leden nieuwe concepten ontwikkelen om de particuliere 
woningvoorraad op grote schaal te verduurzamen. 

Er worden meerdere workshops gehouden, zodat u voldoende gelegenheid
krijgt om een van de workshop bij te wonen. Meld u echter wel snel aan,
want er is per workshop plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Platform Duurzame Woningrenovaties
Het Platform Duurzame Woningrenovaties verbindt kennis, bedrijven, organisaties en 
bewoners op het gebied van duurzame woningrenovaties in de Den Haag. Het platform 
gaat gezamenlijk aan de slag om schaalvergroting mogelijk te maken. Daarmee draagt
het platform bij aan de ambitie van de gemeente Den Haag om samen naar 20.000 
verbeterde woningen in 2020 toe te werken.

energie voor energie
BAM Woningbouw en Van Wijnen maken werk van woningverbetering. Deze twee 
bouwbedrijven werken samen onder de naam ‘energie voor energie’. De samenwerking 
verbetert op grote schaal bestaande woningen in Den Haag. Een goed onderhouden 
woning levert veel voordelen op: meer wooncomfort, een verhoging van de 
woningwaarde en een lagere energierekening.

Nieman Raadgevende Ingenieurs
De Nieman Groep creëert duurzame gebouwen waar mensen veilig, gezond en 
comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren. Nieman Groep heeft een jarenlange 
ervaring met het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen. In onze 
advisering stellen wij de bewoner centraal. Onze focus ligt daarom niet alleen op 
energiebesparing maar ook op een gezond en comfortabel woonklimaat.
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Wilt u zich aanmelden, of heeft u vragen, dan kunt zich voor 28 november a.s. 
wenden tot Alma van Riet: alma@energievoorenergie.nu. Graag bij uw aanmelding 
aangeven op welke datum u wenst te komen.

Duurzaam Den Haag
Brouwersgracht 2
2512 ER ’s-Gravenhage
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