
▶  Stapeling van ambities – Perspectief op keuzes maken
 Bert Moormann, directeur/bestuurder Domesta

▶  Naar dorpen in de stad – Stedelijke vernieuwing in de
buurten van Amsterdam
 Patrick Barské, directeur vastgoed Stadgenoot

▶  Op weg naar een sociaal duurzame leefomgeving – Best
practices van de ontwikkeling van Hart van Vathorst in
Amersfoort en het Kloosterkwartier in Veghel
 Jan van Barneveld, directeur Alliantie Ontwikkeling
Michiel Wijnen, directeur Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

▶ PANELDISCUSSIE
 Vorm geven aan omgevingen waarin mensen naar elkaar
omkijken – Sociaal duurzaam ontwikkelen als oplossing
 Tom van ’t Hek, Patrick Barské, Jan van Barneveld en
Michiel Wijnen

▶  Betaalbaarheid en Energietransitie – Hoe kunnen wij de
huurder laten profiteren?
 Harry Platte, directeur/bestuurder Parteon

▶  Standaardisatie – van project naar product benadering
 De winst van herhaling en doorontwikkeling bij
vervangende nieuwbouw én renovatie
 Reimar von Meding, alg. directeur KAW Architecten

▶  Een radicaal nieuwe manier om toekomstbestendig
vastgoed te ontwerpen – Hoe kunstmatige intelligentie
miljoen varianten berekend en het beste ontwerp kiest
 Hugo Jager, partner Planalogic

▶ INTERVIEW
 Strategische personeelsplanning met duurzame inzet-
baarheid – 10 Corporaties en medewerkers zetten samen
stappen onder aanvoering van Expeditie Loopbaan
 Jessie Bekkers, directeur/bestuurder Laurentius en
Karima Smit, programmamanager FLOW, in gesprek met
Tom van ’t Hek

Nieuwe opzet

Het ochtendprogramma wordt afge-
sloten met een paneldiscussie over 
sociaal duurzaam ontwikkelen; het 
middagprogramma met een interview 
over strategische personeelsplanning. 
Bij de break-out sessies kan nu ook 
voor een interactieve werksessie wor-
den gekozen. In het eerste blok over 
het voorkomen van oververhitting en 
in het tweede blok over preventieve 
gezondheid en vitaliteit. 

Break-out sessies

Er zijn twee blokken van drie break-
out sessies en één werksessie. 
Vanwege het interactieve karakter 
is deelname aan beide werksessies 
beperkt tot 20 personen en daarom 
alleen toegankelijk voor vertegen-
woordigers van woningcorporaties.

Deelname

Datum en locatie
Dinsdag 19 april
09.30 uur – 16.30 uur
NBC Congrescentrum 
Blokhoeve 1, Nieuwegein

Kosten
€ 425,- excl. btw voor woningcor-
poraties en andere maatschappelijke 
organisaties. 
€ 525,- excl. btw voor overige 
organisaties.

‘Door het stapelen van 
ambities is het belang om 
de optelsom passend te 
maken, fors toegenomen’, 
Bert Moormann, 
directeur/bestuurder Domesta

Woningcorporatie Dag 2022 19
april

De volkshuisvesting zit weer in de lift. Ambities stapelen 
en woningcorporaties zijn meer dan ooit aanspreekbaar op 
prestaties die ze leveren. Veel nieuwe voordeuren maken, 
maar alles moet wel betaalbaar, sociaal, leefbaar en uitermate 
duurzaam zijn. Het is zoeken naar de balans tussen ambities 
en een tekort aan middelen, materialen en menskracht.
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Plenaire programma

Programma met alle break-out sessies op achterzijde

6 PE-PUNTEN
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12.45 uur – Break-out sessies 1   U kiest één sessie

1   Hybride renovaties van woningen met bouwjaar 
voor 1982 – Forse besparing op CO2 én  
voorbereid op de toekomst
Jan Leistra, manager vastgoed Wold & Waard

2   Ervaringen met houtbouw van appartementen in 
Leiden – Verschillen met traditionele bouw zowel 
que proces als kosten

  Marco Veenstra, vastgoedregisseur 
Woningcorporatie Ons Doel

3   Moderne collaboratieve woonvormen – 
Betaalbaarheid oplossen, anonimiteit voorkomen en 
kansen creëren 

  Darinke Czischke Ljubetic, ass. professor TU Delft
4  WERKSESSIE
  Corporaties moeten aan de slag met voorkomen 

van oververhitting – Waarom is dit een probleem? 
Wat moet je doen? Wat zijn de mogelijkheden?

  Pieter Nuiten, senior adviseur W/E adviseurs

13.35 uur – Break-out sessies 2  U kiest één sessie

1  Woongebouwen snel in één keer van het gas af – 
Met op initiatief van Wonen Limburg speciaal 
ontwikkelde collectieve warmtepomp

  Haico Offermans, senior projectmanager 
Energietransitie Wonen Limburg

2   Stikstofvrij bouwen – Wat moet er gebeuren om 
dat mogelijk te maken?

  Spreker volgt
3    Buurtboost – een duurzame leefomgeving 

Wijkgerichte aanpak van de leefbaarheid
Hans Meurs CEO Vorm en M ariette 
Broesterhuizen, BuurtBoost,onderdeel van Vorm

4  WERKSESSIE
  Preventieve gezondheid en vitaliteit in woningen  

en woonomgevingen – Gezondheid als burgerplicht 
in de woonwijk: een speculatieve toekomst?

  Ephrem Davids, senior adviseur strategie & beleid 
Trudo en Pierre Veenman, manager vastgoed 
& huisvesting van Máxima Medisch Centrum ⁄ 
Directeur OHIC

09.30 uur – Plenaire ochtend programma

▶  Stapeling van ambities – Perspectief op keuzes maken
 Bert Moormann, directeur/bestuurder Domesta

▶  Naar dorpen in de stad – Stedelijke vernieuwing in de
buurten van Amsterdam
 Patrick Barské, directeur vastgoed Stadgenoot

10.30 - 11.00 UUR – PAUZE

▶  Op weg naar een sociaal duurzame leefomgeving –
Best practices van de ontwikkeling van Hart van
Vathorst in Amersfoort en het Kloosterkwartier in Veghel
 Jan van Barneveld, directeur Alliantie Ontwikkeling
Michiel Wijnen, directeur Zenzo Maatschappelijk
Vastgoed

▶ PANELDISCUSSIE
 Vorm geven aan omgevingen waarin mensen naar elkaar
omkijken – Sociaal duurzaam ontwikkelen als oplossing
 Tom van ’t Hek, Patrick Barské, Jan van Barneveld en
Michiel Wijnen

12.00 - 12.45 UUR – LUNCH

Na de lunch starten de break-out sessies

14.15 UUR – 14.45 – PAUZE

14.45 uur – Plenaire middag programma

▶  Betaalbaarheid en Energietransitie – Hoe kunnen wij de
huurder laten profiteren?
 Harry Platte, directeur/bestuurder Parteon

▶  Standaardisatie – van project naar product benadering –
De winst van herhaling en doorontwikkeling bij
vervangende nieuwbouw én renovatie
 Reimar von Meding, alg. directeur KAW Architecten

▶  Een radicaal nieuwe manier om toekomstbestendig
vastgoed te ontwerpen – Hoe kunstmatige intelligentie
miljoen varianten berekend en het beste ontwerp kiest
 Hugo Jager, partner Planalogic

▶ INTERVIEW
 Strategische personeelsplanning met duurzame inzet-
baarheid – 10 Corporaties en medewerkers zetten samen
stappen onder aanvoering van Expeditie Loopbaan
 Jessie Bekkers, directeur/bestuurder Laurentius en
Karima Smit, programmamanager FLOW, in gesprek met
Tom van ’t Hek

16.30 uur – Netwerkborrel
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