
Veranderingen in de samenleving en in de bouw, de 
omvangrijke energietransitie, de beperkte capaciteit van 
onze aardbol en de versnelling in de datawereld zullen  
de twintiger jaren van deze eeuw karakteriseren. De uit-
daging voor woningcorporaties is om in deze omgeving 
een toekomstbestendige koers uit te zetten én te volgen.

Oplossingen en inspiratie
Dit congres geeft u handvatten voor de uitdagingen van 
de twintiger jaren met oplossingen en inspiratie. Wat 
vragen bewoners en maatschappij van de corporatie ? 
Waarom zijn er nieuwe integrale woonconcepten voor 
mensen met een ondersteuningsvraag nodig. Waarom is 
circulair wonen de nieuwe standaard voor woningbouw? 
Hoe ziet de datagestuurde woningcorporatie eruit? 
Waarom vraagbundeling de noodzakelijke volgende stap 
is in de renovatie van woningen en dat beter, sneller en 
goedkoper bouwen kan, als je het anders organiseert.

Break-out sessies
U kunt uw programma persoonlijk invullen door twee van 
de acht aangeboden verdiepende break-out sessies te 
volgen.

Deelname
€ 395,- excl. btw voor zorginstellingen, woningcorporaties 
en gemeenten. € 495,- excl. btw voor overige organisaties.

Deze vastgoeddag wordt georganiseerd 
op een coronaproof congreslocatie. 
In geval van een (onverhoopte) her-
nieuwde lockdown heeft IVVD een vol-
waardig online alternatief klaar staan. 

Datum: maandag 14 september 2020 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein 
PE-punten: 6

Schrijf u in op www.woningcorporatiedag.nl
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Plenair programma

In welke richting moet onze corporatie zich 
ontwikkelen ?
Bas Sievers – directeur/bestuurder Woonpartners

Nieuwe integrale woonconcepten voor 
mensen met ondersteuningsvraag
Willem Krzeszewski – bestuursvoorzitter Staedion
Anneke Nijhoff – Conceptontwikkelaar FAME 
Planontwikkeling

Circulair wonen als de nieuwe standaard voor 
woningbouw
Jaap Boekholt – directeur/bestuurder de Volmacht

De energietransitie vraagt combi van bottom-up 
en top-downsturing
Wouter van den Wildenberg – partner Fakton Energy

De datagestuurde woningcorporatie
Marten Middendorp – partner Republiq

Vraagbundeling is de kern
Margriet Drijver – boegbeeld Renovatieversneller

Beter, sneller en goedkoper bouwen kan !
Marjet Rutten – aanjager, vernieuwer bouw / 
renovatieversneller – TKI Urban Energy



10.00 - 12.00 uur                                                          Plenair ochtendprogramma

• In welke richting moet onze corporatie zich ontwikkelen ?  
 Wat vragen bewoners en maatschappij eigenlijk van ons?  
 Bas Sievers –  directeur / bestuurder Woonpartners 
• Nieuwe integrale woonconcepten voor mensen met ondersteuningsvraag 
 En waarom Staedion dit als haar opgave ziet  
 Willem Krzeszewski - bestuursvoorzitter Staedion 
 Anneke Nijhoff - Conceptontwikkelaar FAME Planontwikkeling
• Circulair wonen als de nieuwe standaard voor woningbouw  
 Alle 8 Drentse corporaties ontdekken en experimenteren in een proeftuin 
 Jaap Boekholt – directeur / bestuurder de Volmacht
• De energietransitie vraagt combi van bottom-up en top-downsturing 
 Van betrekken en stimuleren van local heroes tot de best passende strategie en 
 (collectieve) energie-oplossing
 Wouter van den Wildenberg - partner Fakton Energy

13.00 - 13.40 uur                      U kiest één sessie                     Break-out sessies 1 

1  Woningen / wijken die meegroeien en krimpen met de levensloop van bewoners  
Zoveel mogelijk zelfvoorzienend, circulair en lokaal geproduceerd   
Hans Oosterhoff – Huisvestigingsadviseur Wonen Jan Snel

2  Corporaties als startmotor van warmtenetten 
 Ontwikkelingen m.b.t. warmtenetten en de keuzes voor corporaties
 Jurgen Geelhoed - ministerie EZK en Caspar Boendermaker - BNG Bank
3 Samen circulair bouwen
 Hoe ontwikkelen we ons circulaire project de Glaskring
 Marieke van den Wijngaard - projectmanager Woonbedrijf
4 Wie bedient het middenhuursegment in de periferie ?  
 Een onderzoek naar belemmeringen in het middensegment huurwoningen
 Anke Driessen – portefeuillemanager Wonen Limburg

13.50 - 14.30 uur                      U kiest één sessie                     Break-out sessies 2

1  Hoe kom je tot een integraal woonconcept ?  
Hoe ontwikkel je een integraal concept van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en 
diensten voor mensen met een ondersteuningsvraag  
Anneke Nijhoff – Conceptontwikkelaar FAME Planontwikkeling

2  Groenoord Schiedam: Eén van de eerste bestaande wijken op een warmtenet
 Van trechteren van oplossingen tot ontwikkelstrategie tot co-creatie met Eneco
 Eline Busser – Woonplus en Paul Schrama - Fakton Energy
3 Netto positief wonen in oude kantoorgebouwen 
 Energiepositief én met een positieve footprint voor de omgeving  
 Siem van Sluijs – partnershipmanager Stichting MOR TU Delft
4 Preventie en aanpak van woonoverlast 
 Wat zit er in de toolkit en waar staan de rode vlaggen ? 
 Joke Mikes – partner Justion Advocaten (huurrechtspecialist)

15.00 - 16.30 uur                                                           Plenair middagprogramma

• De datagestuurde woningcorporatie 
 Sturing naar een hoger niveau door inzet van eigen data én data van derden
 Marten Middendorp – partner Republiq
• Vraagbundeling is de kern  
 Noodzakelijke volgende stap in de (energetische) renovatie van woningen  
 Margriet Drijver – boegbeeld Renovatieversneller
• Beter, sneller en goedkoper bouwen kan ! 
 Inzetten op kostenverlaging en kwaliteitsverbetering door het anders te organiseren 
 Marjet Rutten – aanjager, vernieuwer bouw / renovatieversneller – TKI Urban Energy
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