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Kosten deelname*
Woningcorporaties en andere € 475,-
maatschappelijke organisaties
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*) prijzen excl. btw

Dagvoorzitter
Tom van ‘t Hek

Leren vanuit de toekomst

Wat is het antwoord van woningcorporaties op de 

echte opgaven en maatschappelijke uitdagingen? 

Kunnen we leren vanuit de toekomst? Hoeveel 

woningen kunnen aan het bestaande bezit worden 

toegevoegd? Wat is nodig, wat is haalbaar en hoe 

realiseren we dat? Als we wonen en zorg echt 

integraal aanpakken, hoe ziet dat er dan uit? Welke 

oplossingen liggen er voor het woningtekort als we 

de huisvesting van senioren anders inrichten? Hoe 

zorgen we voor duurzame, betaalbare woningen en 

wijken, waar ook de huurder zich thuis voelt? 

De vraagstukken zijn groot, complex en urgent. 

Kennis vanuit verschillende invalshoeken is nodig om 

tot oplossingen te komen. De 10e editie van de 

Woningcorporatie Dag pakt zowel plenair als in 

break-out sessies een aantal van deze thema’s op. 

U doet nieuwe kennis en inzichten op en raakt 

geïnspireerd door praktijkverhalen. En er is volop 

gelegenheid om uw collega’s in het corporatie-vak te 

ontmoeten.

Landgoed de Horst
De Horst 1, Driebergen

6 PE-punten

❑ 17 sprekers, experts uit het 

werkveld en uw eigen vakgenoten

❑ 6 plenaire sessies

❑ 1 paneldiscussie

Individuele keuze uit

❑ 6 break-out sessies

❑ 2 interactieve workshops

Inclusief koffie/thee, uitgebreide lunch 

en afsluitende netwerkborrel

Inspiratie en praktische kennis

Schrijf u in op www.woningcorporatiedag.nl



• “Leren vanuit de toekomst” als uitdaging

Léon Bobbe, RvT Parteon

• 200.000 woningen toevoegen aan bestaand bezit kan. Maar hoe dan?

Jan van Barneveld, de Alliantie Ontwikkeling

• Een provincie brede integrale aanpak van het woonzorg vraagstuk

Hans van Esschoten, Patyna en Arnout Siegelaar, Woonzorgconcept

• PANEL: Prioriteiten passende woonruimte voor senioren

Daan Tettero, Hans van Esschoten, Jan van Barneveld, Arnout Siegelaar

• Leren van Scandinavië, klant centraal bij warmtenetten

Caspar Boendermaker, BNG Bank

• Ieder voor zich of Wonen met een Plus?

René Lolkema, HevoFame

• Wat heeft een huurder nodig om zich ergens thuis te voelen?

Walter Bokern, Springco Urban analytics

Plenaire presentaties 

De workshops zijn sterk interactief, de groepsgrootte is beperkt tot 20 deelnemers en 

alleen toegankelijk voor vertegenwoordigers van woningcorporaties.  

Break-out sessies / workshops

> Rijke diversiteit in ‘verticale stadswijk’ van 120 meter
Robert van Dijk, Portaal

> Workshop: wordt verzorgd door Anneke Nijhoff, HevoFame

> Energiearmoede & betaalbaarheid - risico’s beheersen

Inge Ferwerda, Domesta en Hank Groenhof, Springco Urban Analytics

> Conceptueel ontwikkelen, uitvragen en bouwen 

Judith Groen, Akro Consult en Marc Neelen, Netwerk Conceptueel Bouwen

Léon Bobbe Jan van Barneveld

> Met deelwoningen ook plek voor jongeren
Olivier Smink, Lieven de Key

> Verhuismodel van senioren in de sociale huur
Jeffrey Tsang, AM

> Prefab flats, betaalbare duurzaamheid voor bewoner én verhuurder

Bahman Ahaki Lakeh, BrabantWonen

> Workshop: Versnelling aanpak energie en materiaal op complexniveau

Boudewijn Elsinga, W/E adviseurs

Programma

Woningcorporatie Dag 2023

Er zijn twee Break-out rondes met keuze uit drie verdiepingen en één workshop. 
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