
DUURZAAM BEHEER, 
RENOVATIE EN ONDERHOUD 
VAN WONINGEN
4-5 maart en 1-2 april 2020

4-daagse PAOTM-OTB-cursus

Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn



Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van 
woningen

Het is niet de vraag óf de woningvoorraad 

van woningcorporaties duurzamer moet 

worden, maar hoe we deze ambitie realiseren. 

Nederland heeft een ambitie om in 2050 

CO
2
-neutraal te zijn. Veel gemeenten willen 

dit al vijf of tien jaar eerder bereiken. Dat 

betekent dat woningcorporaties fors moeten 

investeren en goede keuzes moeten maken. 

Duurzaamheid gaat bovendien om veel meer 

dan energiebesparing, het gaat tevens om 

gezonde woningen met toekomstwaarde en 

duurzaam circulair materiaalgebruik.

Tijdens deze cursus krijgt u meer kennis over 

een breed scala aan onderwerpen rondom 

duurzaam beheer, renovatie en onderhoud 

van woningen. U krijgt handvatten om de 

duurzaamheidsopgave vorm te geven, samen 

met andere betrokkenen zoals vastgoed- en 

energiebedrijven en huurders. 

THEMA’S

Thema’s die aan de orde komen, zijn 

onder meer het overheidsbeleid, het 

assetmanagement van de corporatie en keuzes 

voor (stapsgewijs) renoveren, de wegen naar 

gasvrij wonen, keuzevrijheid en participatie van 

bewoners, bewonersgedrag en energiegebruik, 

financiering en betaalbaarheid van duurzame 

maatregelen, lokaal samenwerken, duurzaam 

en circulair materiaalgebruik.

TIJDENS DEZE CURSUS:

• Doet u kennis op over een breed scala 

onderwerpen rondom duurzaam beheer, 

renovatie en onderhoud van woningen.

• U krijgt inzicht in de beleidsmatige kanten 

van duurzaam beheer. 

• Doet u kennis op over praktijkervaringen 

van deskundige sprekers.

• Maakt u groepsopdrachten en een 

thuisopdracht waarbij u een thema verder 

uitwerkt.

BEDOELD VOOR

De cursus, die voor de vijfde keer 

georganiseerd wordt, is met name 

bestemd voor managers vastgoed, 

assetmanagers en medewerkers 

strategie, innovatie en duurzaamheid van 

woningcorporaties, ontwikkelaars bij bouw- en 

onderhoudsbedrijven, en beleidsadviseurs bij 

gemeenten.

PE-PUNTEN

U kunt voor het volgen van deze cursus  

25 PE-punten krijgen.

4-5 maart en 1-2 april 2020

4-daagse PAOTM-OTB-cursus



Programma

9.15  Ontvangst

9.30  Introductie programma cursusblok 1

• Thema’s, sprekers, kennismaking

10.15 Overheidsbeleid duurzaamheid en rol van partijen

• Duurzame nationale ambities 

•  Renovatieversneller

•  Toekomstverwachtingen

Ad Straub, universitair hoofddocent, MBE,  

Faculteit Bouwkunde, TU Delft

11.00 Koffie-/theepauze

11.15  Woningcorporaties aan zet

•  Aedes Agenda 2020-2023

•  Routekaart CO
2
-neutraal 2050

•  Aedes Benchmark

Dolf Neilen, adviseur Duurzaamheid en Energiebesparing, 

Aedes, Den Haag 

12.30 Lunch

13.30 Energiegebruik in woningen

•  Energievraag

•  Gebouwinstallaties en finaal energiegebruik

•  Primair energiegebruik

Sabine Jansen, universitair docent, AE&T,  

Faculteit Bouwkunde, TU Delft

14.15  Opdracht energievraag en aanbod

15.15 Koffie-/theepauze

15.30 Wegen naar aardgasvrij

•  Aardgasvrij en CO
2
-neutraal

•  Keuzes in isoleren, klimaatinstallaties en duurzame 

energieopwekking

Sabine Jansen, universitair docent, AE&T,  

Faculteit Bouwkunde, TU Delft

16.30 Programmabreak

17.00 Duurzaamheid in portefeuille- en assetmanagement 

•  Portefeuillebeleid duurzaamheid, kwaliteit en prijs

•  Assetmanagement en sturing op complexniveau

•  Praktijktips

Henk Heeger, adviseur Programma en Innovatie, 

Havensteder, Rotterdam

18.30 Afsluiting en diner

woensdag 4 maart 2020 donderdag 5 maart 2020

9.00  Start programma

•  Thema’s en sprekers

9.05  Circulair slopen en hergebruik

•  Hergebruik en recycling

•  Markten voor gebruikte materialen

•  Praktijkervaringen

•  Toekomstverwachtingen

Barthel van Dinther, commercieel manager, A. van Liempd 

Sloopbedrijven B.V., Sint-Oedenrode

10.30 Koffie-/theepauze

10.45 Opdracht renovatiestrategie woningcorporaties

Ad Straub

12.00 Lunch

13.00 Duurzaam materiaalgebruik en circulariteit

•  Materiaalgebruik en milieueffecten

•  Ingesloten energie en operationeel energiegebruik

•  Circulariteit materiaalgebruik bij renovaties

Thijs Kurstjens, senior adviseur corporaties, W/E adviseurs, 

Utrecht

13.45 Opdracht materiaalgebruik

Thijs Kurstjens

15.00 Koffie-/theepauze

15.15 Renoveren naar NOM door De Goede Woning en  

ERA Contour

•  Strategie NOM renovaties woningcorporatie  

De Goede Woning

•  Prestatie-uitvraag vervolgprojecten

•  Strategie renovaties ERA Contour

•  NOM renovatie 214 eengezinswoningen Landenbuurt

Ahmed Assad, concept coördinator, ERA Contour, 

Zoetermeer en spreker De Goede Woning, Zoetermeer

16.15 Afsluiting

•  Introductie thuisopdracht: uitwerking van een van de 

volgende thema’s:

1. Duurzaamheidsstrategie woningcorporatie

2. Beïnvloeden van bewonersgedrag

3. Duurzame wijkaanpak

4. Duurzaam materiaalgebruik 

•  Evaluatie programma en eventuele wensen voor  

blok 2

Overheidsbeleid, corporatiebeleid en 
duurzame woningen

Duurzaam materiaalgebruik, circulariteit en 
praktijkvoorbeeld



woensdag 1 april 2020 donderdag 2 april 2020

9.30  Ontvangst

9.40  Introductie programma cursusblok 2

• Thema’s en sprekers

9.45  Financiering en betaalbaarheid van 

duurzaamheidsmaatregelen

•  Wat kost verduurzaming?

•  Hoe is verduurzaming te financieren?

•  Bijdrage bewoners versus woonlasten

•  Optimalisatie dekking van de kosten

Dyon Noy, directeur Atriensis, Eindhoven, Zwolle en 

Amstelveen

11.15  Koffie-/theepauze

11.30 Bespreken thuisopdracht in groepen

12.30 Lunch

13.30 Duurzaamheid is mensenwerk

•  Energiebesparingsprojecten met bewoners

•  Inzet van energiecoaches

•  Blijvende effecten van gedragsaanpassingen

•  Gouden tips

Imke Tegels, senior-adviseur, SME Advies, Utrecht

14.45 Koffie-/theepauze

15.00 Bespreken thuisopdracht plenair

16.30 Programmabreak

17.00 Huurders kiezen voor duurzaamheid

•  Kernwaarden duurzaamheid, betaalbaarheid en klant

•  Klanten kiezen voor duurzame maatregelen 

•  Aantrekkelijk duurzaam aanbod voor klantsegmenten

•  Gouden tips

Annemieke van Doorn, aanjager Innovatie, Portaal, Utrecht

18.30 Afsluiting en diner

9.00  Start programma

•  Thema’s en sprekers

9.05  Samenwerken aan de energietransitie

•  De opgave

•  De partijen en rolverdeling, prestatieafspraken

•  Rol van de gemeente

Gert-Jan van der Panne, beleidsadviseur duurzaamheid, 

afdeling Wonen, gemeente Den Haag

10.15 Koffie-/theepauze

10.30 Gezamenlijk werken aan een energieneutrale 

woningvoorraad

•  Samenwerken op gebiedsniveau

•  Business modellen

•  Gebruik van data

Arthur Lippus, Kwartiermakers in de Bouw, Utrecht

11.30 Opdracht handelingsperspectief voor morgen

Arthur Lippus

12.30 Lunch

13.30 CO
2
-neutraal of CO

2
-vrij?

•  CO
2
-neutraal of CO

2
-vrij?

•  Trias Energetica én 100% duurzaam

•  Energiedragers: inzet van waterstof

Chiel Boonstra, Trecodome, Roosendaal

15.00 Koffie-/theepauze

15.15 Verduurzaming flats Urkerweg Emmeloord

•  Strategie woningcorporatie Mercatus

•  Bewonersparticipatie

•  All-electric en waterstof ready

Durk Grouwstra, Mercatus, Emmeloord

16.15 Afsluiting, uitreiking getuigschriften en borrel

Financiering en bewoners aan zet Samenwerken op gebiedsniveau, CO2-vrij, 
waterstof en praktijkvoorbeeld 



DATA

4-5 maart en 1-2 april 2020

LOCATIE

Conferentiecentrum Kaap Doorn 

Postweg 9, 3941 KA Doorn

tel.: (0343) 41 42 41

www.kaapdoorn.nl

CURSUSGELD EN GETUIGSCHRIFT

De kosten voor de cursus bedragen € 2.195,-, 

exclusief BTW. Bij deze prijs is inbegrepen: het 

documentatiemateriaal, lunches, diner, koffie 

en thee. Over dit bedrag is BTW verschuldigd. 

Cursisten die de gehele cursus hebben 

bijgewoond en de (thuis)opdrachten met goed 

gevolg hebben afgerond, ontvangen een 

getuigschrift.

PERMANENTE EDUCATIE (PE-PUNTEN) 

Sinds januari 2015 bestaat voor 

woningcorporatiebestuurders (Aedes: https://

www.aedes.nl/dossiers/permanente-educatie.

html) de verplichting tot permanente educatie. 

Voor het volgen van deze cursus ontvangt u  

25 PE-punten.

AANMELDING EN BETALING

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via 

www.paotm.nl. Kies voor cursus ‘Duurzaam 

beheer, renovatie en onderhoud van woningen’. 

U treft daar een omschrijving van de cursus.  

Klik op de rode button om u in te schrijven.

Aan deze cursus kunnen maximaal 22 personen 

deelnemen, zodat er voldoende ruimte is 

voor discussie. Bij overintekening geldt een 

maximum van twee deelnemers per organisatie. 

Indien er geen sprake is van overintekening, 

mogen meer dan twee personen per 

organisatie deelnemen.

ANNULERING

U kunt alleen per e-mail annuleren. 

Voor algemene voorwaarden en de 

annuleringsvoorwaarden kunt u terecht op 

de website: https://paotm.nl/nl/corporate/

algemene-voorwaarden.

Bij verhindering is het mogelijk een collega 

gebruik te laten maken van uw reservering. 

PAOTM behoudt zich het recht voor bij 

onvoldoende belangstelling de cursus te 

annuleren. Hiervan ontvangt de cursist tijdig 

bericht. Bij annulering van de cursus door 

PAOTM ontvangen de cursisten direct het 

cursusgeld terug.

CURSUSLEIDING

Dr.ir. Ad Straub, universitair hoofddocent  

Publiek Opdrachtgeverschap

Afdeling Management in the Built Environment, 

Faculteit Bouwkunde, 

Technische Universiteit Delft

FACULTEIT BOUWKUNDE EN PAO TECHNIEK 

EN MANAGEMENT (PAOTM)

Per 2020 werken de TU Delft, faculteit 

Bouwkunde (afdeling Management in the Built 

Environment) en PAOTM (www.paotm.nl) samen 

om de voormalige OTB-cursussen voort te 

zetten. Hierbij blijft de faculteit Bouwkunde  

inhoudelijk verantwoordelijk voor het 

programma, en verzorgt PAOTM de organisatie 

en administratieve handelingen. Voor u, als 

cursusdeelnemer, verandert er niets.

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact op nemen 

met PAOTM:

info@paotm.nl

tel: 015 - 278 46 18

www.paotm.nl

PAOTM NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van alle cursussen 

binnen uw vakgebied? Meldt u zich dan aan 

voor de gratis nieuwsbrief, via 

www.paotm.nl/nl/paotm/aanmelden-nieuwsbrief

MAILING

Het kan voorkomen dat u meer dan één folder 

ontvangt. Wilt u in dit geval een exemplaar aan 

uw collega doorgeven?

ADRESSERING

Mochten de adresgegevens niet juist zijn, dan 

verzoeken wij u de wijziging per e-mail door te 

geven aan info@paotm.nl.

PAOTM zal de wijzigingen dan in het 

adresbestand doorvoeren.

Meer informatie



BEZOEKADRES

De Bouwcampus

Van der Burghweg 1

2628 CS Delft

POSTADRES

PAO Techniek en Management

Postbus 5048

2600 GA Delft

PAOTM-OTB

PAOTM werkt voor de  

cursussen op het gebied van 

Bouwkunde onder andere 

samen met:

Faculteit Bouwkunde - afdeling 

Management in the Built 

Environment (MBE)

FOTO

© Henk Heeger

  015 2784618

  info@paotm.nl

  www.paotm.nl

  paotm 

  paotm

  PAOTM_nl

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET WONEN
DATA  4-5 MAART EN 15-16 APRIL 2020 

BOUWBESLUITDESKUNDIGE (OPLEIDING BBL)
DATA  START 15 APRIL 2020 

PORTEFEUILLE- EN ASSETMANAGEMENT BIJ 
WONINGCORPORATIES 
DATA  22-23 APRIL EN 3-4 JUNI 2020

TECHNISCH BEHEER VAN WONINGEN 
DATA  7-8 OKTOBER 2020 

BOUWFYSICA (OPLEIDING)
DATA  START 17 SEPTEMBER 2020 

Meer cursussen


