
Het weer in Nederland wordt extremer: hevige regenbuien en lange periodes van

hitte en droogte komen steeds vaker voor. Bewoners doen vaker melding van

hitteklachten en overlast door extreme buien. Het slim inzetten van een groene

woonomgeving kan helpen om deze extremen op te vangen. Er is veel kennis en

ervaring beschikbaar en als corporatie sta je er niet alleen voor: ook de gemeente,

bewoners, waterschappen en andere partijen zijn actief bezig met slimme

oplossingen voor een klimaatadaptieve omgeving. Om de kennis te vertalen naar

jouw praktijk, is deze cursus speciaal voor medewerkers van woningcorporaties.

Zodat jij, als klimaatambassadeur, het groene vuur in jouw organisatie kunt

ontsteken en laten branden.

De cursus geeft inspiratie en handvatten om de woonomgeving te vergroenen en de

leefbaarheid te verbeteren. Doordat je inzicht hebt in de urgentie, strategieën en

groenblauwe maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit kun je

het gesprek aan met collega’s en bestuurders. Dit kan best lastig zijn! We adviseren

je daarom om deze cursus samen met een collega te volgen. Dan sta je er niet

alleen voor. Om deze gesprekken goed aan te kunnen gaan bieden we je een mix

van inhoudelijke kennis en casussen en opdrachten vanuit de praktijk.

 

A M B A S S A D E U R  K L I M A A T A D A P T A T I E  

&  G R O E N  W O N E N

 CURSUS



SAMEN AAN 
DE SLAG

SAMEN AA
DE SLAG

INTRODUCTIE È
HANDELINGSPE
ECTIEF

Het doel van deze cursus is dat jij binnen jouw corporatie het vuurtje van

vergroening aan kunt wakkeren. Of kort gezegd: dat jij een klimaatambassadeur

wordt! Vervolgens moet dat vuurtje aanblijven en moet je je collega’s kunnen

stimuleren om de woonomgeving te vergroenen en de leefbaarheid te

verbeteren. 

De cursus is bedoeld voor professionals werkzaam bij

woningbouwcorporaties uit het hele land. Het gaat om managers

Vastgoed, assetmanagers, gebiedsontwikkelaars,

portefeuillemanagers, projectmanagers, beleidsmedewerkers maar

ook voor opzichters planmatig onderhoud of wijkbeheerders en
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Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking tussen

Wageningen University & Research, 

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.

 medewerkers sociale leefbaarheid die werken met bewoners. De cursus biedt

plek voor ca. 15 deelnemers. Daarnaast kijken wij naar een goede

vertegenwoordiging vanuit de corporaties en een mooie mix van disciplines en

werkveld binnen de corporaties.



Opdrachten en introductie

Klimaatadaptatie en groen voor woningcorporaties:

Waar staan jij en jouw corporatie als het gaat om vergroening en

klimaatadaptatie? 

Het gebruik van groen en water als kans op meer biodiversiteit en

een betere kwaliteit van leven

 

Handelingsperspectief corporatie

Mogelijkheden voor verduurzaming vastgoed & buitenruimte met

groenblauwe maatregelen 

Rol gemeente, bewoners en anderen die kunnen helpen

Zelf aan de slag

Inbrengen van eigen casus (gebouw, binnentuin, bouwblok etc.) 

De cursus brengt strategie, maatregelen en praktijk bij elkaar. 

De kosten van de cursus bedraagt € 1.000,- voor 3 dagdelen en inschrijving

verloopt via de Corporatie Academie.  Wij verzoeken deelnemers om alle drie de

sessies bij te wonen. 

 

In de cursus willen we laten zien waar d.m.v. slim groen in binnentuinen, op

daken en tegen gevels een aantal problemen op te lossen en kansen te

benutten zijn. De cursus geeft inzicht in de urgentie, strategieën en

groenblauwe maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

CURSUS I N H O U D

Klik om je aan te melden voor een van onderstaande cursussen

17 november

8 december

 

13 oktober

2 november

https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/word-een-klimaatambassadeur-klimaatadaptatie-groen-en-leefbaarheid

