
Wat wordt het maatschappelijk dividend dat woningcor-
poraties gaan leveren? Maatschappelijke ontwikkelingen, 
waaronder het klimaatakkoord, dagen woningcorporaties 
uit om nu stappen te zetten. Het gaat vooral om versnel-
ling van de energietransitie, maar zeker ook over langer 
zelfstandig wonen en middenhuur.

Opschalen met de energietransitie
Laat u inspireren door Robin Berg met zijn oplossingen 
om woonwijken zelfvoorzienend te maken met behulp 
van elektrische auto’s. Zijn innovatieve ideeën wonnen al 
verschillende prijzen! Verder gaan wij aan de hand van 
voorbeelden in op strategische keuzes bij de benodigde 
opschaling van de energietransitie.

Trends, langer zelfstandig wonen en middenhuur
In de middag wordt de Nationale Trendradar Corporatie-
vastgoed toegelicht. U krijgt een exemplaar. IVVD vraagt 
ook u te participeren in het trendonderzoek vóór en tij-
dens het congres. Daarnaast komen de opgaven bij langer 
zelfstandig wonen aan bod n.a.v. een onderzoek van het 
Planbureau voor de Leefomgeving. Tot slot levert Wonen 
Limburg een bijdrage over middenhuur voor het vergeten 
segment modale inkomens. Ervaringen en oplossingen.

Break-out sessies
Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma verder 
persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden 
verdiepende break-out sessies over actuele onderwerpen 
te volgen.

Ontmoet uw collega’s en deel ervaringen!

 

 9.00  uur  Registratie en ontvangst

 10.00  uur Plenair ochtendprogramma 
 12.00  uur  Lunch

 13.00  uur  Break-out sessies 1
 13.40  uur  Zaalwisseling

 13.50  uur  Break-out sessies 2
 14.30  uur   Pauze

 15.00  uur   Plenair middagprogramma
 16.30  uur  Netwerkborrel 

       Uw deelname: € 395,- exclusief btw en inclusief  
koffie/thee, lunch en netwerkborrel. 

       6 PE punten (IVVD is Cedeo gecertificeerd)

Programma

Datum: woensdag 17 april 2019 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Schrijf u in op www.woningcorporatiedag.nl

Nu stappen zetten
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10.00 - 12.00 uur                                                          Plenair ochtendprogramma

• Inzet autobatterij voor versnelling energietransitie 
  Met de mogelijkheden van wijk Lombok in Utrecht het land in  

Robin Berg – innovator en initiatiefnemer Lomboxnet / We drive solar
• Inzetten op opschaling om doelen klimaatakkoord te halen  
  Via samenwerking naar industrialisering van renovatie  

Dr. ir. Eefje Stutvoet – adviseur duurzaamheid Atrivé
• Naar een Paris Proof vastgoedportefeuille 
  De labelverbetering voorbij  

Jan van Barneveld – directeur Alliantie Ontwikkeling

13.00 - 13.40 uur                                                                     Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1  Op weg naar een energieleverende flat – En hoe bewoners er via Blockchain van 
profiteren door Spencer Schols – Manager Vastgoed en Ontwikkeling Bo-ex

2   Appartementen kostenneutraal in 3 stappen van gas los – Volledige ontzorging 
van corporatie én huurders door ketenpartners door Jan-Maarten Elias – aanjager 
en verbinder Energy Bridge

3  Renovatie Vastgoedsturingsmodel – Na crisis, financiële beperkingen, nieuwe 
woningwet en introductie asset management werd herijking nodig door Vincent 
Derks – adviseur strategie en beleid Ymere

4  Corporatiefinanciering anno 2019 – Lessons learned van de eerste grote niet-
daeb financiering in de sector door Steven Doorduijn – manager debt advisory 
EY Montesquieu

13.50 - 14.30 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1  Eerste huizen verwarmd met 100% waterstof – Hoe kan de bestaande macro en 
micro infrastructuur benut worden? door Albert van der Molen - Expert Asset 
Management Stedin

2  Verduurzaming van appartementengebouwen zonder stijging van de 
maandlasten – Volledige ontzorging van VVE’s en woningcorporaties door Rene 
ter Veer – directeur AE Duurzaam

3  Door meer focus op het product naar een hogere klanttevredenheid – Leren 
kijken door de bril van de huurder? door Bart Schouten – manager verhuur en 
bewonersbegeleiding Rochdale

4  Transformatie kantoorkolos: “op de troepen vooruit” – Bijzonder wonen op 
Amersfoorts bedrijventerrein door Noortje van der Have – senior gebiedsontwik-
kelaar de Alliantie

15.00 - 16.30 uur                                                           Plenair middagprogramma

• Nationale Trendradar Corporatievastgoed
  Het maatschappelijk dividend door Wim Fieggen, partner IVVD
• Opgaven bij langer zelfstandig wonen 
  Knelpunten en oplossingsrichtingen door Dr. Femke Daalhuizen – onderzoeker 

Planbureau voor de Leefomgeving
• Middenhuur voor het vergeten segment modale inkomen
  Ervaringen en oplossingen van Wonen Limburg door Rene Clement – directeur 

Wonen Limburg Accent

Schrijf u in op www.woningcorporatiedag.nl
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