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Inhoud: 

Werkvorm: 

Sprekers:

Datum / Locatie:

HOE GA IK OM MET DE BOUWKOLOM?

 � Van ontwikkelen naar kopen en van aanbesteden naar afnemen! Hoe organiseer ik  
deze nieuwe manier van ontwikkelen? Wat vraagt dit van mijn opdrachtgeverschap?

 � wat is conceptueel bouwen, hoe werkt het en hoe organiseer je het intern in de 
organisatie en extern met de markt?

 � Welke kansen bieden collectief opdrachtgeverschap in combinatie met conceptueel 
bouwen. Hoe organiseer ik een Bouwstroom? 

 � Huiswerk vraag voor de deelnemers waarbij ingezet wordt op maximaal leren van 
elkaars projecten middels actieve “benchlearning” werkvorm.   

 � Aan de hand van “best practices” projecten leren van elkaar wat er goed en fout ging. 

Ger Peeters Wonen Limburg, Bas Sievers Woonpartners Helmond  
  
3 juni (middag), Webinar
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Inhoud: 

Werkvorm: 

Sprekers:

Datum / Locatie:

INTERNE ORGANISATIE KANT (INTERN OPDRACHTGEVERSCHAP)

 � Hoe geef je intern leiding aan een ambitieus nieuwbouw programma?
 � Hoe ga je om met de programmering en planuitval?
 � Hoe maak ik prognoses en hoe gebruik ik dit intern voor eigen financiële ramingen,  

en extern in de onderhandeling met gemeenten en richting bouwers? Hoe verhoog  
ik mijn realisatiegraad door anders te plannen. 

 � Hoe organiseer je de nieuwbouw intern met medewerkers. Wat vraagt strategisch 
inkoopbeleid van hen?

 � Hoe rekenen we de nieuwbouw rond? Welke rekenregels hanteren we?
 � Functioneel specificeren (vragen op prestaties i.p.v. voorschrijven)

 � Huiswerk vraag voor de deelnemers waarbij leren van elkaars ervaringen de opzet is. 
 � Inbrengen casuïstiek deelnemers hier op reflecteren, en oplossingen aanrijken. 
 � Inbrengen van ieders interne proces rondom nieuwbouw incl besluitvorming

Bas Sievers Woonpartners Helmond, Ger Peeters Wonen Limburg 

1 juli (middag), Webinar

HOE HELPEN WE ELKAAR NIEUWBOUW 
TE VERSNELLEN?
We ervaren allemaal hoe lastig het op het moment is om concrete nieuwbouwplannen op de rit te krijgen. Ieder 
heeft zijn eigen ervaringen: wat werkt wel en wat niet? We kunnen veel van elkaars ervaringen leren. Daarom 
organiseert het Team Nieuwbouw vijf bijeenkomsten, ieder met een eigen thema.  
Graag nodigen wij u hiervoor uit.

VIJF ONDERWERPEN
De leden van het Team Nieuwbouw hebben de afgelopen maanden met een aantal corporatiebestuurders 
gesproken over hun ervaringen met nieuwbouwprojecten. Zo kwamen we op de belangrijkste knelpunten. Dat 
zijn de 5 onderwerpen voor de bijeenkomsten. Vier ervan zijn vooral extern gericht zijn en één intern. Tijdens 
iedere bijeenkomst nemen we één onderwerp bij de kop. Hieronder leest u iets meer over ieder onderwerp.
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DE KANSEN VAN VERPLAATSBARE WONINGEN

 � Hoe ontwikkel je een verplaatsbare woning?
 � Hoe reken je een verplaatsbare woning rond? (de business case)
 � Hoe ga je om met omwonenden? 
 � Hoe maak je met gemeenten goede afspraken over verplaatsbare woningen?
 � Hoe selecteer je een aanbieder en een goede oplossing. 
 � TCO denken en circulair. 

 � Ervaringsdeskundige voor de groep. Opzet leren van een goed voorbeeld en leren  
van elkaar. Nadruk op de HOE kant van ontwikkelen.

 � Deelnemers nemen eigen praktijkervaringen mee of nemen vragen/dilemma’s mee 
(huiswerk) m.b.t. realisatie verplaatsbare woningen. 

Dennis van Thiel, Stefan Schruwer Woonbedrijf Eindhoven.

6 juli (ochtend), Webinar 
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Inhoud: 

Werkvorm: 

Sprekers:
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HOE KOM IK AAN MEER GROND/ BOUWLOCATIES?

 � Hoe kom je aan grond en/of locaties?
 � Hoe werk je hierin samen met de gemeenten en/of private grondeigenaren? 
 � Samenwerking met commerciële ontwikkelaars; Wat werkt, en hoe pak je het aan? 

(casus de Alliantie Ontwikkeling en Mitros)
 � Nieuwbouw en wederkerige prestatieafspraken; hoe organiseer je dit op een  

effectieve manier?

 � Van te voren vragen aan deelnemers: wat zijn jullie vragen en dilemma’s?
 � Ervaringsdeskundige voor de groep. 
 � Inbrengen casuïstiek deelnemers hier op reflecteren, en oplossingen aanrijken.  

Wat werkt wel en wat niet?  

Jan van Barneveld, Bob van Ree de Alliantie Ontwikkeling, Henk Peter Kip Mitros

24  augustus (ochtend), Webinar
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Inhoud: 

Werkvorm: 

Sprekers:

Datum / Locatie:

PROCEDURES EN OMGEVINGSRECHT

 � Hoe versnel ik in stroperige gemeentelijke procedures?
 � Hoe om te gaan met urgenties?
 � Hoe om te gaan met bezwaar en beroep van omwonenden en inspraakrondes?
 � Wat zijn de mogelijkheden van heffingskorting, subsidies e.d.?
 � Hoe werkt de kruimel regeling bij tijdelijke woningen
 � Werking Crisis en Herstelwet mbt nieuwbouw

 � Huiswerk vragen voor de deelnemers over vastgelopen procedures als casuïstiek 
 � Delen van ervaringen/ casuïstiek met crisis en herstel wet / omgevingsvergunning
 � Voorbeelden van vastgelopen procedures bespreken en oplossingen aanrijken. 

Arjan Bregman IBR (expert omgevingsrecht) 

17 september(middag), Webinar
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WAT KUNT U VERWACHTEN?
 � Het hoofddoel van de bijeenkomsten is om kennis op te doen en van elkaar te leren. 
 � Telkens zijn bestuurders van corporaties aanwezig die op het terrein van het onderwerp goede ervaringen hebben 

opgedaan, waar ook anderen wat aan hebben.  
 � We zorgen voor expert-kennis over het onderwerp, maar ook voor informatie ‘hoe het in de praktijk werkt’.  

We horen ook graag uw ervaringen.
 � We reflecteren op ons eigen handelen: hoe halen wij het meeste uit onze eigen organisaties?
 � Op basis van dit alles gaan we met elkaar in gesprek, waarbij we op zoek gaan naar oplossingen: Hoe zorgen  

we dat het wel werkt? Hoe versterken we de samenwerking met gemeenten, bouwers en anderen?

DATA, LOCATIES EN ONDERWERPEN
3 juni (middag)  Wonen Limburg, Webinar Hoe werken we samen met de bouwsector?

1 juli (middag)  Woonparnters, Webinar Hoe organiseer ik nieuwbouw intern?

6 juli (ochtend)  Woonbedrijf, Webinar Welke kansen bieden verplaatsbare woningen?  
 
24 augustus (ochtend) De Alliantie, Webinar Hoe komen we aan meer bouwlocaties? 
  
17 september (middag) Aedes, Webinar  Omgevingsrecht, regels en procedures 

PRAKTISCH
 � We nodigen u als bestuurder uit, maar bijvoorbeeld medewerkers vastgoed, strategen, projectontwikkelaars en 

financiële medewerkers zijn ook van harte welkom. We zoeken juist ook naar de verbinding tussen bestuur en 
uitvoering.

 � Per bijeenkomst kunt u 4 PE-punten verdienen. 
 
Graag ontmoeten wij u bij een bijeenkomst. 
Team Nieuwbouw

Rob Haans (bestuurder de Alliantie, lid Aedesbestuur)
Ger Peeters (bestuurder Wonen Limburg, lid Aedesbestuur)
Adriaan Vonk (manager Sectorontwikkeling en professionalisering Aedes)
Maarten Georgius (senior adviseur opdrachtgeverschap Aedes)


