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Kan een renovatieproject met (hoge) energieambities ingezet worden als middel om
comfortabel en betaalbaar wonen mogelijk te maken? En als dat mogelijk is, hoe doe je
dat dan? Wat zijn de succesfactoren en wat dit betekent dit alles voor mijn organisatie?
Tijdens de Masterclass staan deze vragen centraal. Tijdens de Masterclass wordt vanuit
verschillende invalshoeken, met verschillende brillen op, naar 'samen energievriendelijk
renoveren' en de betekenis hiervan voor de eigen organisatie gekeken. Door de directe
koppeling van praktijkervaringen naar de eigen organisatie, biedt de masterclass naast
inzicht ook een doorkijk naar de toekomst en vormt tevens een eerste stap op weg hier
naartoe.
Voor wie?
Besturen en managementteams van organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij
woningrenovatie. Tevens geschikt voor beleidsteams en programmamanagers binnen een
organisatie die het thema duurzaamheid verkennen en/of vormgeven.
Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Nyenrode, in de persoon van Anke van Hal, in samenwerking met Maurice Coen. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building bij Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU
Delft. Maurice Coen MSc. is organisatie- en veranderkundige en houdt zich bezig met
kennisontwikkeling en -disseminatie voor de bouwpraktijk.
Praktisch
De masterclass duurt minimaal een dagdeel en wordt op aanvraag aangeboden. De masterclass is geschikt voor 10 tot 20 deelnemers. De kosten van deze masterclass zijn
€ 2400,- voor de minimale vorm van een dagdeel (inclusief intake en rapportage). Elk aanvullend dagdeel kost € 1200,- Voor meer informatie: neem contact op met het secretariaat
van Nyenrode via tel. 0346 – 291 280 of info@homemates.nl. Zie www.homemates.nl.
HomeMates is een onafhankelijk kennisplatform dat tot doel heeft de slagingskans van energiebesparingsprojecten in de bestaande woningbouw te vergroten. Het platform is een initiatief van de
leerstoel Sustainable Building & Development van professor Anke van Hal van Nyenrode Business
Universiteit, tevens verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en richt zich op onderbelichte succesfactoren. Het platform gaat bestaande kennis ontsluiten en doorontwikkelen, samen
met partijen uit het veld.

