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Circulariteit

Groene Huisvesters Roadshow langs bestuurlijke netwerken

Woningen gaan gemiddeld meer dan 100 jaar mee, tussendoor worden er
onderhoudswerkzaamheden en kwaliteitsverbeteringen aan de woning uitgevoerd,
deze renovaties richten zich de afgelopen jaren veelal op de energietransitie:
Lagere energielasten en minder CO2 uitstoot zonder in te leveren op comfort.

Maar hoe beperk je de CO2 impact van gebruikte materialen in de onderhouds- en
renovatiecyclus? Hoe kom je tot meer circulaire nieuwbouw en biobased materiaal
gebruik? Het sluiten van de materialencirkel en meer circulair werken staan centraal
tijdens de Roadshow. Hoe betrek je daar je huurders, collega’s en de ketenpartners
bij?

De Roadshow voor bestuurders brengt lokale en regionale kansen en opgaven in
beeld in samenwerking met een regionale partner. Soms zijn dat concrete
initiatieven rondom het hergebruik van een materialenstroom, circulaire sloop maar
ook beleidsmatige initiatieven tot samenwerking in een regio op dit thema zoals de
Lente corporaties die samenwerken aan houtbouw.
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duurzaamheidsinspanningen van corporaties. Tijdens de bijeenkomst is
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er aandacht voor:

Het belang, nut en noodzaak van meer circulair werken van de corporaties

De rol van de corporatiebestuurder en voordelen van samenwerking tussen
corporaties, ketenpartners en huurders, gemeente en andere partijen

Handelingsperspectief door interactieve inbreng door de deelnemers
De stand van zaken van de corporatie als het gaat om circulariteit
De handouts waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan
Verbinding maken tussen corporaties en de omgeving die hieraan bijdraagt

Over Groene Huisvesters
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de bestaande woningvoorraad te versnellen

Groene Huisvesters en het transitieteam Circulaire Bouweconomie organiseren in
2021

8 sessies voor alle corporatie experts over circulariteit die gratis toegankelijk
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zijn.
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Circulariteit

voor

Corporaties uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en
RVO.

PROGRAMMA

Nut, noodzaak en bestuurlijk handelingsperspectief

Paul Terwisscha (bestuurder Volksbelang Helmond), Monique Boeijen (bestuurder
ActiumWonen)

of Gerrolt Ooijman (bestuurder Wonion) pitchen wat circulair

werken de corporatie oplevert.

Samenwerken in de regio

Wij verbinden het netwerk corporatie bestuurders met de regionale partner(s) die
bezig met slimme oplossingen voor een klimaatadaptieve omgeving.

In gesprek

Aansluitend volgt er een gesprek met de bestuurders over de vraagstukken die zij
ervaren, hoe corporaties werken aan het meer circulair maken van de
grondstoffenstroom van de woningvoorraad, de vraagstukken die zij hebben en het
benutten van de samenwerkingskansen.

Slotevent

Groene Huisvesters organiseren eind 2021 een slotevent met Aedes, Woonbond,
VNG en het ministerie van BZK die samenwerken in Groene Huisvesters. De

MEER INFORMATIE

belangrijkste kansen, knelpunten en mooie voorbeelden die regionaal zijn
opgehaald, staan centraal.

Roadshow Klimaatadaptatie

De roadshow Circulariteit kan worden gecombineerd met een Roadshow
Klimaatadaptatie. Wanneer deze 2 thema's worden gecombineerd neemt de
bijeenkomst 1,5 uur in beslag. Meer informatie over de roadshow Klimaatadaptatie
vindt u op onze website.

