Cursus klimaatambassadeur

Klimaatadaptatie & groen
voor woningcorporaties
Het weer in Nederland wordt extremer: hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte komen steeds vaker
voor. Ook bij woningcorporaties wordt er door bewoners vaker melding gedaan van hitteklachten en overlast door
extreme buien. Een groene woonomgeving kan helpen om deze extremen op te vangen.

Bekijk de achterkant voor meer informatie

Zie wat jij kan doen, ga voor groen

Een groene woonomgeving ondersteunt het gezond leven, natuurbeleving rondom huis en
versterkt de waarde van het vastgoed. Daarnaast levert dit waardering op van huurders.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit, dankzij een groene woonomgeving, is een vrij nieuw thema voor corporatie medewerkers. Er is veel
kennis en ervaring beschikbaar. Corporaties staan er dan ook 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 de corporatie
praktijk bieden wij een cursus aan voor medewerkers van woningcorporaties.

Samen aan de slag
De cursus is bedoeld voor professionals werkzaam bij woningbouwcorporaties
uit Provincie Overijssel. Het gaat om managers Vastgoed, assetmanagers,
gebiedsontwikkelaars, portefeuillemanagers, projectmanagers, beleidsmedewerkers
maar ook voor opzichters planmatig onderhoud of wijkbeheerders en medewerkers
sociale leefbaarheid die werken met bewoners. In de selectie van de groep van 15
deelnemers is een criterium dat er deelnemers zijn vanuit verschillende corporaties.
Daarnaast kijken wij naar een mooie mix van verschillende professionals binnen de
corporaties.

Introductie & handelingsperspectief
Het doel is om het vuurtje vergroening aan te maken, vervolgens aan te houden en aan
te wakkeren om de woonomgeving te vergroenen en de leefbaarheid te verbeteren. In
de cursus willen we laten zien waar middels slim groen in binnentuinen, op daken en
tegen gevels een aantal problemen op te lossen en kansen te benutten zijn.
Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking tussen Wageningen University & Research,
Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig

De cursus brengt strategie, maatregelen en praktijk bij elkaar
De cursus is gratis dankzij een bijdrage van de Provincie Overijssel. Wij bieden deze
cursus ook aan via FLOW maar dan zijn er kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen
€1.000,- per deelnemer. Daarom vragen wij je bij deelname om alle drie de sessie bij
te wonen. Wanneer je onverhoopt niet aanwezig kan zijn, laat een collega je dan tijdig
vervangen.

De cursus geeft inzicht in de urgentie, strategieën en groenblauwe maatregelen ten
behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het gaat om een introductie in de
onderwerpen met een doorkijk naar de corporatiepraktijk. De cursus biedt een mix
van inhoudelijke kennis en cases en opdrachten vanuit de praktijk.
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.)

IVN Natuureducatie: bewonersparticipatie en Natuur in de Buurt
Het programma Natuur in de Buurt van IVN heeft als doel natuur dichtbij mensen te brengen. Samen de buurt groener te maken.
Onze versteende steden en dorpen kunnen dat groen ook goed gebruiken. Het helpt tegen hittestress, wateroverlast en draagt
bovendien bij aan biodiversiteit. IVN helpt buurten om dit voor elkaar te krijgen. Wij geloven dat de workshops voor medewerkers van
woningbouwcorporaties hieraan kunnen bijdragen, omdat we met deze workshops medewerkers van kennis en praktische inspiratie
voorzien om op lokale schaal met dit onderwerp aan de slag te gaan. De workshop wordt omgebouwd voor deze specifieke doelgroep
en we schenken aandacht aan het betrekken van bewoners bij groen. Medewerkers worden getraind om hun bewoners te voorzien van
passende tips en trucs. Op deze manier worden meer biodiverse tuinen aangelegd en worden bewoners geïnspireerd om zelf met groen
aan de slag te gaan in hun eigen leefomgeving.

Dinsdagochtend en -middag 20 september 2022, donderdagochtend 6 oktober 2022,
dinsdagochtend 25 oktober 2022 en dinsdagochtend 14 februari 2023.

Klik hier om je aan te melden:

Cursus – Groene Huisvesters
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