
Wij zijn er trots op dit jaar de lustrum editie van de 
“Woningcorporatie Dag” weer op Nyenrode te mogen organi-
seren! De rode draad in het programma deze dag is “Trends 
en ambities”. Nieuw is het door IVVD uitgegeven Nationale 
Trendrapport Corporatievastgoed. U krijgt een exemplaar.

Vooraanstaande sprekers uit de corporatiewereld en daarbui-
ten bespreken verschillende facetten van de energietransitie 
van de vastgoedportefeuille, van de huurder van vandaag en 
(over)morgen, en van leefbaarheid en de nieuwe Woningwet. 

Onder de bezielende leiding van René Scherpenisse hopen we 
u wederom te inspireren en uw kennis te verrijken. Tijdens 
deze dag is er voldoende gelegenheid uw collega's uit het 
corporatie-vak te ontmoeten!

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

Woningcorporatie Dag 2018
Trends en ambities

Datum: dinsdag 17 april 2017
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, 
Breukelen

                        Trends en ambities

Inschrijven kan op www.woningcorporatiedag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Themasessies
      U maakt een keuze uit de themasessies:
      1) Energietransitie van de vastgoedportefeuille
      2) De huurder van vandaag en (over)morgen
12.00 uur - Lunch
13.00 uur - Trends en ambities 
14.30 uur - Pauze
15.00 uur - Leefbaarheid en de nieuwe Woningwet
16.30 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma vindt u op de achterkant van deze 
flyer of op www.woningcorporatiedag.nl
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Sessievoorzitter
Wim Fieggen, directeur IVVD

Strategie voor verduurzaming van een diverse 
woningportefeuille
Portefeuilleaanpak voor een periode van 10 jaar 
Rene Penning - manager vastgoed Dunavie 

Hoe ketensamenwerking waarde kan toevoegen
De dagelijkse praktijk bij Elkien. Wat gaat er goed, waar 
liggen dilemma's
Harro Eppinga - bestuurder Elkien

"Maar wij willen wokken"
In de huid van de bewoner  
Dorine Putman - voorheen ethisch bankier bij ASN Bank

Plemair middagprogramma
13.00 uur: Trends en ambities

Sessievoorzitter
Frank van Eerden - directeur Vreemde Ogen

De Wonitor
Sociale indicatoren voor actie
Lucas Fransen - manager wonen Domijn

Van klant naar pand
Van Big Data naar de toepassing in vastgoedprojecten
Willem Debets / Marcel Petersen - Portaal

Trends in de woningmarkt en doelgroep van de 
sociale huursector
Casus: kwalitatieve woningvraag in Twente
Jorrit Bakker - projectleider wonen Economisch Instituut 
voor de Bouw

Dagvoorzitter 
Rene Scherpenisse, directeur/bestuurder Tiwos

Nationale Trendradar Corporatievastgoed 
Over de huurder, de maatschappelijke euro en duurzaamheid
Wim Fieggen - directeur IVVD

Samen kom je verder
Wat kunnen woningcorporaties en beleggers van elkaar leren
Peter Appeljan - directeur woningbeleggingen Syntrys 
Achmea Real Estate & Finance

Bevlogenheid of realisme bij de energietransitie
Welk ambitieniveau past bij de verduurzamingsopgave
Casper Boendermaker - specialist duurzaamheid BNG Bank

14.30 uur: Pauze

15.00 uur: Leefbaarheid en de nieuwe Woningwet

De rol van corporatie in de verzorgingsstaat van de 
toekomst
Over de absurde kanten van het systeem en de oplossingen daarvoor
Albert Jan Kruiter - mede oprichter Instituut voor Publieke Waarden

De werkelijke publieke waarde van een woningcorporatie
Hoe maatschappelijk kunnen en willen we zijn?
Maria Molenaar - voorzitter Raad van Bestuur Woonstad 
Rotterdam

Wat kunnen we concreet doen aan leefbaarheid in de 
buurt?
Over community building en verbindend werken
Hester van Buren - voorzitter Raad van Bestuur Rochdale

16.30 uur – Netwerkborrel

Themasessie 1
10.00 uur: Energietransitie van de vastgoedportefeuille

Datum, tijd en plaats:
Dinsdag 17 april 2018 van 10.00 tot 16.30 uur  
Nyenrode Business Universiteit in Breukelen

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

U kunt zich inschrijven via www.woningcorporatiedag.nl

Themasessie 2
10.00 uur: De huurder van vandaag en (over)morgen Vervolg plemair middagprogramma

15.00 uur: Leefbaarheid en de nieuwe Woningwet


