
Module Vernieuwen

data jaargang 18-19

28-aug-18 kennismaken

Locatie Metaalkathedraal Utrecht
Middag Barbara Middelhoff / Erna van Holland, Rutger Oolbekkink kennismaken met elkaar, de opleiding, NRP FORUM, introductie casus opdracht Vernieuwen

4 sep. 2018 Ontdekken

Locatie TU Delft
Ochtend Hans Boutellier Verwey Jonker Instituut werken in de improvisatiemaatschappij lezing 

Hans Lars Boetes RCE ontwikkelingen op het gebied van erfgoed lezing 
rondleiding door? TU Delft
Middag Barbara Middelhoff/Erna van Holland NRP uitleg casusopdracht toelichting

Vincent Gruis TUD o.a. DESTEP Methode workshop met reflectie
Avond Barbara Middelhoff onderwijs reflectie

18 sep. 2018 Ondernemen

Locatie IMD, Rotterdam 
Ochtend Nieuw ondernemerschap ervaren adhv (succesvolle) ondernemingen pitches
Gehele dag Helwin Theunnissen De Nieuwe Stad innovatief leiderschap workshops

Andre vd Zalm of Jos Sentel Puzzeled Innov/Achmeagroep conceptontwikkeling workshops
Cindy van den Bremen Van Den Bremen ontwerp inzetten bij geb.ontwikkeling (makelaars tussentijd) workshops
Edwin Blom DuraVermeer workshops
Remko Wiltjer IMd lezing einde dag over gebouw en rol IMd lezing

Avond Barbara Middelhoff onderwijs werken aan casus

2 okt. 2018 Circulair denken

Locatie i.o.m. Bas van der Griendt (Beelen, sloper?)
programma met Bas van der Griendt

Ochtend Jan Jonker Katholieke Universiteit Nijmegencirculaire economie lezing
Martijn Seegers Heemwonen lezing

Rondleiding
Middag Bas van de Griendt Stratego workshop

Kees van Es Beelen workshop leren van uitstroom
Avond Barbara Middelhoff/Erna van Holland TUD / NRP terugkoppeling NRP Gulden Feniks casus en start nieuwe casus

16 okt. 2018 Organiseren

Locatie CHV Veghel Rondleiding Stefan v/d Ven
Ochtend Cees Anton de Vries Origame lezing over verandermanagement introductielezingen
Gehele dag Cees Anton de Vries Origame hoe werk ik ten opzichte van van anderen discussie
Avond Barbara Middelhoff TUD met welk project verder en voorbereiden vragen voor exertcarroussel werken aan casus

30 okt. 2018 Ontregelen

Locatie Zwitsal Apeldoorn
Ochtend Friso de Zeeuw TUD Ontslakken lezing

Sprekers programma  'Jouw Omgevingswet' Via Barbara lezing
rondleiding Henry Huiskamp Gemeente Apeldoorn
Middag Wico Ankersmit Ver. Bouw en WoningToezicht Omgevingswet expertcarrousel

Pierre Heesakkers GAPPH Tijdelijk verhuur en beheer expertcarrousel
Dorine Cleton Cleton + Com RO en Milieu expertcarrousel
Caroline Weebers Weebers Vastgoed Advocaten Contracten expertcarrousel

Avond Barbara Middelhoff TUD werken aan de casus

13 nov. 2018 (Anders) Onderhouden

Locatie Airey woningen via Niek Schaap?
Ochtend Tristan Kunen Brink Man. & Advies Onderhoud en beheer vastgoedportefeuille gem. Eindhoven lezing

Machiel Karels Buro Loo Angelsaksisch en Rijnlands model 
rondleiding Niek Schaap Eigen Haard rondleiding
Middag Niek Schaap Eigen Haard workshop

Barbara Middelhoff presentatie probleem en vraagstelling casus door cursisten reflectie
Avond geen avond

NRP Challenge in de praktijk brengen

23-24 nov. 2018
Locatie
Vrij. ochtend introductie casus: probleemeigenaar lezing

rondleiding complex rondleiding
Vrijd. mid/av cursisten werken aan oplossing van de casus werken
Zaterdag ocht. cursisten werken aan oplossing van de casus werken
Zaterdag middag cursisten oplossingen presenteren en delen presenteren aan probleemeigenaar

jury

Module Verbinden

8 jan. 2019 De belangen verbonden

Locatie Urban Farmers Den Haag
Ochtend Spreker vanuit Urban Farmer via Marielle de Groot? Samenwerking lezing

Sandra Schruijer UvU De psychologie van samenwerken lezing
rondleiding Urban Farmers Den Haag
Middag Henk Diepenmaat Nyenrode het belangenveld herkennen en verbinden workshop
Avond Henk Diepenmaat TU Delft casus opdracht verbindingen werken aan de groepscasus

22 jan. 2019 De verbouwers verbonden

Locatie locatie via Monique?
Ochtend Haico van Nunen Alliantie+ (Bouwhulp) de keten in de praktijk, waarom samenwerken lezing

Monique de Vos Faay wanden uitvraag en Alliantie +
rondleiding ntb rondleiding
Middag Barbara Middelhoff NRP casus opdracht gebruikersconcepten werken aan de groepscasus
Middag Marleen Hermans Brink / TU Delft presentaie vormen opdrachtgeverschap presentatie
Avond Marleen Hermans Brink / TU Delft Opdrachtgeverschap workshop

5 feb. 2019 De gebruikers verbonden

Locatie Ru Pare Amsterdam

 'Met een open mind en ondernemende houding de uitdagende toekomst tegemoet treden, waarbij in samenspel met alle stakeholders duurzame oplossingen voor veranderingen  
van de bestaande gebouwde omgeving worden ontwikkeld.'

 'Met een open mind en ondernemende houding de uitdagende toekomst tegemoet treden...'

 'Voor renovatie en transformatie belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen benoemen en vertalen in vragen en kansen voor renovatie 
en transformatie.'

 'Traditionele strategieën voor verbinden, verdienen en verbouwen ter discussie stellen en constructief meedenken over nieuwe kansrijke 
benaderingen voor renovatie en transformatie.'

bewust kiezen uit verschillende benaderingen voor het betrekken van stakeholders en coproducenten in het vernieuwingsproces

Belangen bij renovatie en transformatie herkennen en verbinden, je toegevoegde waarde in allianties optimaliseren en bijdragen aan samenwerking waarbij anderen deze ruimte 
ook krijgen en nemen.'

aanleidingen voor en belangen bij renovatie en transformatie herkennen en vertalen in verbindende uitgangspunten voor herontwikkeling

strategieën benomen en mede bedenken om ook na de verbouwing een duurzame relatie in stand te houden tussen eindgebruikers, andere 
stakeholders en coproducenten in de verbouwkolom

 'Innovatieve concepten voor renovatie en transformatie herkennen en ontwikkelen die bijdragen aan duurzaamheid beschouwd over de 
levenscyclus van het vernieuwde vastgoed.'

Over flexibiliteit in regelgeving > bij leerdoel aansluiten?

 'Met een open mind en ondernemende houding de uitdagende toekomst tegemoet treden...'



Ochtend Anke van Hal Nyenrode duurzaam ontwikkelend beheer vanuit de gebruiker lezing
Annemiek van Doorn of Diana OpschoorPortaal/ Area Wonen Jouw thuis aan het bouwen (verduurzamen) lezing

rondleiding rondleiding
Middag Maurice Coen Nyenrode Reality game workshop
Avond Barbara Middelhoff NRP casus opdracht gebruikersconcepten werken aan de groepscasus

15 feb. 2019 Casusdag Verbinden afsluiting module

Locatie Amstel III
Ochtend Saskia Beer Zo City/Transformcity duurzaam verbinden van gebruikers lezing
Rondleiding Saskia Beer
Middag cursisten casuspresentatie aan jury van experts eindbeoordeling module

Cees Anton de Vries, Barbara Middelhoff jury
Sandra Schruijer UvU reflectie

Module Verduurzamen

5 mrt. 2019 Waarde bepalen

Locatie Burgerweeshuis Amsterdam
Ochtend Wessel de Jonge TUD ontwerpen aan monumenten vanuit waardestelling lezing

Nicolas Clarke TUD lezing
rondleiding iemand van WdJ architecten?
Middag Frank Hofmans ABT vastgoed door de ogen van een gebruiker workshop
Avond ntb TUD? werken aan de casus werken aan de groepscasus

12 mrt. 2019 SNEAK PREVIEW

Locatie ntb
Middag Diana Opschoor Area Wonen

ntb interactief college

19 mrt. 2019 Waarde ontwerpen

Locatie Tandheelkunde Nijmegen
Ochtend Bert van Breugel Inbo transformatie niet monumentaal vastgoed lezing

Nicolas Clarke TU Delft monumentale woningcomplezen lezing
rondleiding Inbo
Middag werken met de architect inbo?of biomimicry arch. Toekomstgericht renoveren workshop
Avond werken met de architect werken aan de groepscasus

2 apr. 2019 Waarde behouden

Locatie Wonen Limburg Roermond
Ochtend Birgit Dulski Nibe Verduurzamen lezing

Piet Jan Heijboer/Sjoerd Kleineman Croon/Wolter Dros Verduurzamen vanuit technische installaties /gasloos lezing
rondleiding Jean Lou Snelder Wonen Limbur
Middag Jack van Schoonnervelt VB&T brandveiligheid expercaroussel

Marieke van der Laan HU bouwfysica expercaroussel
Olaf Verschuren HU constructie expercaroussel
Marcel de Reder HU installaties expercaroussel

Avond ntb TUD? casus opdracht levenscyclus rondmaken werken aan de groepscasus

12 apr. 2019 Casusdag Verduurzamen Afsluiting module

Locatie Kantoor Alliander Duiven energietransitie/ gasloos/ wijkaanpak
Ochtend Pallas Agterberg Alliander casuspresentatie
rondleiding n.t.b. Alliander rondleiding
Middag presentatie gamechanger in je organisatie tussenpresentatie

TUD presentaties stand van zaken casus en stand van zaken gamechanger 
OPTIONEEL

23 apr. 2019 Rekenen

9-13 uur Philip Koppels TUD Basiscursus vastgoedrekenen lezing

Module Verdienen

7 mei 2019 Vastgoedwaarde > Waarde uitlijnen

Locatie EVE Tilburg
Ochtend Hans de Jonge Brink Waardestromen lezing

Theo Stattenauer stad2 Haalbaarhid exploiatie lezing
rondleiding Andre van der Zalm rondleiding
Middag Timme Hendriksen Value FM Valuemanagement, sturen op waarde workshop
Avond Hilde Remoy TUD casus opdracht verdienmogelijkheden werken aan de groepscasus

21 mei 2019 Gebruikswaarde

Locatie vanuit input cursisten
Ochtend Thimmo van Garderen BNG Waarde op gebiedsniveau lezing

werken aan de casus
rondleiding rondleiding
Middag Hilde Remoy TUD workshop workshop
Avond Hilde Remoy TUD casus opdracht gebruikerswaarde en voorber. Expertcarrousel werken aan de groepscasus

4 jun. 2019 Exploitatiewaarde

Locatie Meelfabriek Leiden/ Tinfabriek??
Ochtend Jan van der Tol Rabobank waarde vanuit de visie van de bank lezing

Boris van der Gijp Syntrus Achmea waarde vanuit de visie van een belegger lezing
rondleiding iemand van Meelfabriek Leiden rondleiding
Middag Pascal Sijstermans Sumcity Advisory expertcarrousel

Marnix van Delft Synchroon expertcarrousel
Tristan Kunen Brink expertcarrousel
Bart Moesbergen En Straks expertcarrousel

14 jun. 2019 Casusdag Verdienen

Verschillende benaderingen voor renovatie en transformatie beoordelen op de gevolgen (voor het gebruik) tijdens en na de verbouwing.

Financiële belangen van stakeholders benoemen en deze vertalen naar kasstromen tijdens de levenscyclus van vastgoed

Optionele: basisbegrippen en principes vastgoedrekenen

Verschillende benaderingen voor renovatie en transformatie beoordelen op de gevolgen voor waardecreatie en verdienpotentie over de 
volgende levenscyclus van het vernieuwde vastgoed

Potentiele gebruikersconcepten voor te renoveren vastgoed benoemen en vertalen naar (potentiële) ‘draagkrachthuur’, kasstromen en 
waarde van de exploitatie van het gebouw na renovatie.

Elementen voor een architectonische, bouwtechnische, cultuurhistorische, bouwfysische en bouwconstructieve waardestelling (de waarde 
van het beleven en de fysieke staan van het vastgoed) van te renoveren / transformeren vastgoed identificeren en vertalen in 

uitgangspunten voor herontwikkeling.

Op basis van referenties fysieke concepten formuleren voor een ontwerpoplossing van de integrale waardestelling.

Innovatieve herontwerp-mogelijkheden en (technische) oplossingen voor renovatie en transformatie formuleren.



Locatie Heesterveld Amsterdam
Ochtend Peter Blonk wat kun je bereiken als gamechanger, reflectie op hele opleiding lezing
rondleiding Peter Blonk
lunch
Middag cursisten presentaties om module af te sluiten, gerichter op gebruiker en 

waarde-principe / keuze verdienmodel ('rekenschema'
aansturing op kennisdelen in andere organisaties reflectie

Bert van Breugel, …... en Hilde Remoy jury jury
Frank Hofmans ABT reflectie

Challenge
Werken aan een oplossingen voor 
een (vastgelopen) project van een 

NRP Partner
in de praktijk brengen

28 - 29 juni 2018
Locatie ntb
Vrij. ochtend ntb introductie casus: probleemeigenaar

ntb rondleiding complex
Vrijd. mid/av cursisten werken aan oplossing van de casus
Zaterdag ocht. cursisten werken aan oplossing van de casus
Zaterdag middag cursisten oplossingen presenteren en delen presenteren aan probleemeigenaar
Zat. Einde middag Vincent Gruis / bestuurslid NRP TUD/NRP certificaat-uitreiking


