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Opdrachtgeverschap woningcorporaties en 
verduurzaming
Nieuwe vormen van samenwerking tussen vragers, en vragers en markt

Opdrachtgevers spelen een cruciale rol in 

het bouw- en beheerproces. Dit geldt met 

name voor opdrachtgevers in het publieke 

domein, vanwege hun belang in de sector en 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Voor woningcorporaties is de verduurzaming 

van de woningportefeuille een speerpunt 

in beleid. Voor het realiseren van deze 

opgave geven corporaties vorm aan 

nieuwe samenwerkingsvormen met andere 

woningcorporaties en met marktpartijen. 

Woningcorporaties spreken van regisserend of 

vernieuwend opdrachtgeverschap. 

De cursus geeft aandacht aan 

verduurzamingstrategieën van 

woningcorporaties en de samenhang met de 

inbedding van het opdrachtgeverschap in de 

organisatie. Sprekers van woningcorporaties 

en daarbuiten geven inzicht in hoe zij 

omgaan met deze vraagstukken. De cursus 

gaat dieper in op de volwassenheid van het 

opdrachtgeverschap aan de hand van het 

‘Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap’, 

ontwikkeld door de leerstoel Publiek 

opdrachtgeverschap in de bouw van de TU 

Delft, en op initiatieven van vraagharmonisatie 

en bundeling door woningcorporaties.

Het maturity model helpt opdrachtgevers 

de stand van zaken binnen hun organisatie 

op het gebied van opdrachtgeverschap 

te bepalen, als aanknopingspunt voor het 

vormgeven van de verdere professionalisering 

van dat opdrachtgeverschap binnen de eigen 

organisatie. Het model kijkt vanuit twee 

perspectieven naar opdrachtgeverschap:

• het perspectief van het opdrachtgeven in 

een specifieke opgave, bijvoorbeeld een 

project of beheer- en onderhoudsvraagstuk

• het perspectief van de opdrachtgevende 

organisatie die over zijn totale portefeuille 

regelmatig als opdrachtgever optreedt.

Het model kent de volgende aspecten: 

(1) Organisatie en beleid; (2) Cultuur en 

leiderschap; 93) Mensen en competenties; 

(4) Omgaan met stakeholders; (5) Integrale 

afwegingen op portefeuilleniveau; (6) Invulling 

maatschappelijke rol; (7) Omgaan met publieke 

spelregels; (8) Interactie met en ruimte voor 

de markt en (9) Professioneel handelen in 

opgaven.

Mede in het kader van de Renovatieversneller 

zijn initiatieven van vraagharmonisatie en 

-bundeling ontstaan. Aanbieders krijgen dan 

te maken met een over de periode verspreide 

vraag. De aanbodcapaciteit kan daardoor 

optimaal en veel effectiever en efficiënter 

worden ingezet.  De vraagspecificatie en 

harmonisatie kan in samenwerking met en 

zonder aanbodpartijen plaatsvinden.

Meerdere van deze initiatieven worden 

tegen het licht gehouden, mede aan de hand 

van video’s met directeur-bestuurders van 

betrokken woningcorporaties. De vraag staat 

centraal wat vraagharmonisatie en bundeling 

betekent voor de opdrachtgevende rol, intern 

en extern. Vraagstukken zijn onder meer het 

vaststellen wat in gezamenlijk kan worden 

gedaan en wat per corporatie kan en moet 

worden gedaan, hoe de gewenste snelheid van 

de groep kan afwijken van de verschillende 

snelheden (financiële mogelijkheden, 

budgettering en besluitvorming, enz.)  van de 

individuele corporaties, en het borgen van 

draagvlak in de eigen organisatie.

LEERDOELEN

Bieden van inzichten in de nieuwste 

ontwikkelingen rond opdrachtgeverschap en 

een duurzame woningportfolio. Bieden van 

inzichten en toepassen van modellen voor 

bepalen maturity in opdrachtgeverschap, 

vraagspecificatie en vraag- en 

aanbodsamenwerking.

CURSUSLEIDING

Ad Straub, universitair hoofddocent Publiek

opdrachtgeverschap, MBE, Faculteit

Bouwkunde, Technische Universiteit Delft.

VOOR WIE BEDOELD?

De cursus is bedoeld voor managers vastgoed 

en realisatie woningcorporaties (en directeur-

bestuurders, leden raad van commissarissen). 

CURSUSGELD EN GETUIGSCHRIFT

De kosten voor de cursus bedragen  

€ 1145,-. Inbegrepen is het documentatie-

materiaal, lunches, diners, koffie en thee. 

Cursisten die de gehele cursus hebben 

bijgewoond, ontvangen een getuigschrift.

PERMANENTE EDUCATIE (PE-PUNTEN) 

U kunt voor het volgen van deze cursus 14 PE-

punten krijgen van Aedes (en VTM).

LOCATIE

Best Western Plus City Hotel Gouda

Hoge Gouwe 201

2801 LE Gouda, Nederland

  0182-86 00 86

  info@bestwesterngouda.nl

AANMELDING

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via 

www.paotm.nl. Aan deze cursus kunnen 

maximaal 25 personen deelnemen, zodat 

er voldoende ruimte is voor discussie en 

er volgens de RIVM-richtlijnen gewerkt kan 

worden. Bij overintekening geldt een maximum 

van twee deelnemers per organisatie. 

ANNULERING

Je kunt alleen per e-mail annuleren. 

Voor algemene voorwaarden en de 

annuleringsvoorwaarden kun je terecht 

op www.paotm.nl/nl/corporate/algemene-

voorwaarden.

Bij verhindering is het mogelijk een collega 

gebruik te laten maken van je reservering. 

PAOTM behoudt zich het recht voor bij 

onvoldoende belangstelling de cursus te 

annuleren. Hiervan ontvangt de cursist tijdig 

bericht. 

PAOTM NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van alle cursussen 

binnen jouw vakgebied? Meld je dan aan voor 

de gratis nieuwsbrief, via www.paotm.nl/nl/

paotm/aanmelden-nieuwsbrief.

INCOMPANY

Op verzoek kan PAOTM ook een op maat 

verzorgde incompany cursus organiseren, die 

gericht wordt op jouw specifieke situatie.

2-daagse PAOTM-OTB-cursus op 29 en 30 september 2021



Programma

9.30  Kennismaking

10.00 Inleiding beleid en strategie verduurzaming, en 

opdrachtgeverschap

Ad Straub

10.30 Pauze

10.45 Strategie verduurzaming woningportfolio en discussie 

keuzes in realisatie 

Jan Willem Stevens, Manager Vastgoedrealisatie 

woningcorporatie Lefier

12.30 Lunch

13.30 Inleiding in- en extern opdrachtgeverschap en Maturity 

Model 

Ad Straub

14.30 Opdracht Maturity Model Opdrachtgeverschap en 

bespreking 

17.00 Pauze

17.30 Professionele organisatie in opdrachtgeven 

Nicole van Wijk, Directeur-bestuurder Woonwaard

19.00 Afsluiting en diner

woensdag 29 september 2021 donderdag 30 september 2021

9.00  Wrap-up dag 1

9.15   Inkoopsamenwerking bij gemeenten en 

aandachtspunten voor woningcorporaties 

Ditmar Waterman, Directeur Stichting  

Inkoopsamenwerking Rijk

10.30 Pauze

10.45 Praktijkvoorbeelden vraag- en aanbodbundeling en 

discussie

Ad Straub en Arthur Lippus, Kwartiermakers in de Bouw

12.30 Lunch

13.30 Opdracht bouwstromen in verduurzaming en  

bespreking 

Ad Straub en Arthur Lippus

15.15 Pauze

15.30 Programmasturing door de corporatie van de toekomst

Maartje Brans, Directeur Vastgoedonderhoud de Alliantie

16.30 Afsluiting



BEZOEKADRES

De Bouwcampus

Van der Burghweg 1

2628 CS Delft

POSTADRES

PAO Techniek en Management

Postbus 5048

2600 GA Delft

PAOTM-OTB

PAOTM werkt voor de  

cursussen op het gebied van 

Bouwkunde onder andere 

samen met:

Faculteit Bouwkunde - afdeling 

Management in the Built 

Environment (MBE)

  015 2784618

  info@paotm.nl

  www.paotm.nl

  paotm 

  paotm

  PAOTM_nl

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET WONEN 
DATA  9, 10 SEPTEMBER EN 7, 8 OKTOBER 2021

TECHNISCH BEHEER VAN WONINGEN 
DATA  28 EN 29 SEPTEMBER 2021 

OPLEIDING BOUWFYSICA
DATA  START EIND SEPTEMBER 2021

TRENDS IN DE WOONRUIMTEVERDELING 
DATA  11 EN 12 OKTOBER 2021 

PORTEFEUILLE- EN ASSETMANAGEMENT 
DATA  12, 13 OKTOBER, 9 EN 10 NOVEMBER 2021 

DE HYPOTHEEK- EN KOOPMARKT IN HET VIZIER 
DATA  1 EN 2 NOVEMBER 2021 

Meer cursussen


