20
april

Woningcorporatie Dag 2021
Datum: dinsdag 20 april 2021
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein
PE-punten: 6

Meer bereiken met samenwerking
Verwachtingen zijn hoog voor woningcorporaties
als gaat om nieuwbouw, verduurzamen, renovatie,
onderhoud, betaalbaarheid en inclusiviteit. Elke
woning moet meteen raak zijn voor huurder en
woningzoekende. De financiële middelen zijn echter
beperkt. Meer voortgang kan gemaakt worden als
bouwkosten dalen, als innovatie nieuwe oplossingen
brengt, als corporaties samen opschalen en de
bedrijfsvoering slimmer wordt.

Oplossingen en inspiratie

Om deze doelen te bereiken zijn woningcorporaties
het pad van samenwerking ingeslagen met een
kleurrijk gezelschap aan partijen. Dat is een intensief
proces met plussen en minnen, successen en valkuilen.
Het programma van deze dag heeft als rode draad
“meer bereiken met samenwerking” met de focus op
oplossingen en inspiratie, maar ook op geleerde lessen
en tips. Het is een rijk palet aan bijdragen geworden
vanuit zowel de corporatiewereld zelf, als door
betrokken partijen.

Plenair programma

Wilma van Ingen

Cees Tip

Donne Bax

Anneke Nijhoff

Break-out sessies

Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma
persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden
break-out sessies te volgen.

Janneke Klijn

Deelname

€ 395,- excl. btw voor woningcorporaties en
andere maatschappelijke organisaties
€ 495,- excl. btw voor overige organisaties.
Op locatie wordt de geldende afstand tot elkaar en
hygiëne maatregelen aangehouden.

Andrea van der Vaart

• Samenwerken: 1+1=3?
	Speerpunten van een woningcorporatie
in de huidige tijd
	Wilma van Ingen – directeur/bestuurder
Domijn
•	Aanpak verduurzamingsvraagstuk
met grote volumes
	Ervaringen met aanbestedingen door de
Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie
Cees Tip – directeur/bestuurder Intermaris
• Leefbaarheid in wijken en buurten
Made in Moerwijk, de dagelijkse praktijk!
Donne Bax / Anneke Nijhoff – Fame Groep
•	Samen 1000 woningen inkopen
met de Bouwstroom Drenthe
	Anders samenwerken om betaalbare
woningen te kunnen (blijven) bouwen
	Janneke Klijn – directeur/bestuurder
Wold & Waard
•	Rob de Robot maakt mensen vrij
voor leuker werk
	Samenwerken aan ‘Robotic Process
Automation’. Successen, mogelijkheden
en lessen
Andrea van der Vaart – Chaptr2
•	Gezond wonen vanuit de 17e naar
de 21e eeuw
	Oproep tot samenwerking
Jeroen Kemperman – senior manager
Zilveren Kruis

Jeroen Kemperman

Schrijf u in op www.woningcorporatiedag.nl
Instituut Voor Vastgoed
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

Programma
10.00 - 12.00 uur

Plenair ochtendprogramma

• Samenwerken: 1+1=3?
Speerpunten van een woningcorporatie in de huidige tijd
Wilma van Ingen – directeur/bestuurder Domijn
• Aanpak verduurzamingsvraagstuk met grote volumes
Ervaringen met aanbestedingen door de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie
Cees Tip – directeur/bestuurder Intermaris
• Leefbaarheid in wijken en buurten
Made in Moerwijk, de dagelijkse praktijk!
Donne Bax / Anneke Nijhoff – Fame Groep
13.00 - 13.40 uur

U kiest één sessie

U kiest één sessie

Break-out sessies 2

1	Corporatiewarmte
	Wooncomplexen met blokverwarming snel en eenvoudig aardgasvrij via
warmte-as-a-service
Jan-Maarten Elias – Energy Bridge
2 Samenwerking in een circulair project
Hoe samenwerking en circulariteit met elkaar verbonden zijn
Spreker volgt
3 Samenwerking is essentieel voor innovatie in de gebouwde omgeving
Maar hoe doen we dat?
Folkert Linnemans – innovator Dijkstra Draisma
4 Vredeoord is meer dan een wijk, Vredeoord is wij
	Hoe creëer je een wijk waar huurders, kopers en zelfbouwers de regie nemen
over hun buurt?
	Charlotte Verschoor – sociaal projectleider Trudo
Neeltje Vroesenek – projectleider nieuwbouw Trudo
15.00 - 16.30 uur

Tom van ‘t Hek, spreker/presentator

Sprekers

Break-out sessies 1

1	Samen sneller verduurzamen van de woningvoorraad
Hybride warmtepomp als tussenstap naar volledig aardgasvrije woningen
Albert Hulshoff – Fit Our Future
2 Sneller en goedkoper sociale huurwoningen realiseren
Samenwerking tussen 13 corporaties en 9 gemeenten
Mikel Segers – manager vastgoed Woonpartners
3 Samen van aardgas naar waterstof
	Over de ontwikkelingen in de pilot projecten in Rozenburg, Stad aan
’t Haringvliet en Uithoorn
Albert van der Molen - Expert Asset Management Stedin
4 Bijzondere samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
	Uniek model om te borgen dat afgesproken werk binnen budget en planning
wordt gerealiseerd
	Pierre Maas – Rothuizen Architecten en Adviseurs
Jan-Willem van Koeveringe – Justion Advocaten
13.50 - 14.30 uur
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Plenair middagprogramma

• Samen 1000 woningen inkopen met de Bouwstroom Drenthe
Anders samenwerken om betaalbare woningen te kunnen (blijven) bouwen
Janneke Klijn – directeur/bestuurder Wold & Waard
• Rob de Robot maakt mensen vrij voor leuker werk
	Samenwerken aan ‘Robotic Process Automation’. Successen, mogelijkheden
en lessen
Andrea van der Vaart – Chaptr2
• Gezond wonen vanuit de 17e naar de 21e eeuw
Oproep tot samenwerking
Jeroen Kemperman – senior manager Zilveren Kruis

Jeroen Kemperman

Schrijf u in op www.woningcorporatiedag.nl

