
Masterclass 
- Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed: Van Ambitie naar Realisatie - 

In heldere stappen werken naar een toekomstbestendige verduurzamingsopgave

• Leren over hoe sneller uit de startblokken komen door goede startcondities: slim in-
richten van uw assets, financiering, duurzaamheidsdoelen en de juridische aspecten 

van de opgave 
• Belangen van stakeholders laten fuseren (intern en extern)

• Inzicht krijgen in waar u staat t.o.v. de realisatie van uw duurzaamheidsambities 
• Leren over hoe u (faal)kosten kunt minimaliseren 

• Leren hoe uw peers invulling geven aan de opgave d.m.v. interactieve workshops

Donderdag 8 november 2018 | Zeist 

Aanmelden

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWLmhtERdVzovIA_2xTMy-gJO5bmPh1Hq3s1oqj6oGswPqjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWLmhtERdVzovIA_2xTMy-gJO5bmPh1Hq3s1oqj6oGswPqjg/viewform


Het duurzaamheidsvraagstuk is actueler dan ooit. De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van 

Parijs, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben. De 

gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe partijen en technologieën doen hun intrede en er 

gelden andere, nieuwe spelregels. Opdrachtgevers maken een transitie van bezit naar gebruik en hebben te maken met 

andere financieringsmodellen en langjarigheid van opgaves. 

Mede vanwege hun rol in de realisatie van het energieakkoord geldt voor 

gemeenten meer dan ooit dat ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe si-

tuatie om verduurzamingsopgaven succesvol te kunnen implementeren en 

de nieuwe mogelijkheden die zich voordoen te benutten. Overheden heb-

ben steeds minder financiële middelen en handen en worden daarbij geacht 

complexe opgaven in goede banen te leiden. Goed samenwerken met be-

trokken counterpartners in de keten om de verduurzamingsopgave te reali-

seren in deze complexe omgeving, is dus meer dan ooit een ‘need to have’ 
vaardigheid. De verduurzamingsambities maken dat we steeds meer moeten 

gaan denken in scenario’s bij het ontwerpen van oplossingen, ‘lenigheid’ en 
‘vlugheid’ moeten inbouwen en van een ‘productfocus’ naar een ‘relatie-
focus’ moeten gaan. Valkuil hierbij is dat we ‘samenwerking’ vooral kennen 

en toepassen vanuit de persoonlijke levenssfeer als in vriendschap e.d. Het 

samenwerken waar we het hier over hebben gaat echter over samenwerken 

binnen de eigen organisatie en met andere organisaties. Daar spelen andere 

belangen een rol, zeker in de dynamische omgeving waarin we ons bevinden. 

Zo kan een bedrijf worden overgenomen, een publieke partij kan te maken 

krijgen met ander beleid, nieuwe technologieën doen hun intrede: hoe ope-
reren partijen in die context langjarig succesvol samen?

Gedurende deze masterclass wordt u op de hoogte gebracht van relevante aspecten om de samenwerking in duurzaam-

heidsprojecten, zowel intern als over de organisatiegrenzen heen, vorm te kunnen geven. We gaan in op hoe je de sa-

menwerking zo organiseert dat de verduurzaming een project wordt dat transparantie, vertrouwen en voorspelbaarheid 

vergroot en een win-win op de korte én lange termijn betekent voor alle betrokkenen. U vergaart o.a. kennis en inzicht in:

 ■ hoe u zorgt voor de goede startcondities en voldoende draagvlak voor de verduurzaming binnen de organisatie. 

 ■ hoe je een goede business case ontwikkelt; hoe benut u kansen zo optimaal mogelijk.

 ■ hoe u uw nieuwe partners selecteert en de samenwerking organiseert.

 ■ als er wordt gekozen voor langjarige samenwerking met publieke en/of private partijen, hoe u dan voor regie zorgt en 

hoe u flexibel blijft in samenwerking.

 ■ hoe u juridisch voor stabiliteit zorgt in het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners, en hoe om te gaan 

met mogelijke risico’s.

 ■ hoe u een vormvaste realisatie en implementatie van ambities organiseert.

Voor wie bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor 
professionals uit zowel de 
publieke als private sector, die 
voor hun organisatie invulling 
geven aan verduurzamingspro-
jecten op vastgoedgebied, zoals:

• Assetmanagers
• Projectmanagers / program-

mamanagers
• IPM-rolhouders
• Adviseurs energietransitie
• Beleidsmedewerkers
• Gebouwenbeheerders
• Wethouders

Inleiding en Achtergrond

Leerdoelen



 ■ 9:00 Ontvangst, kennismaken  

 ■ 09:30 Setting the scene 
door Harry Sterk (ESCoNetwerk)

 ■ 10.30-12.00  Juridisch hande-
lingskader bij het werken aan 
verduurzamingsopgaven  
door Alexandra Jurgens-Boot 
(Boot Advocaten)

 ■ 12:00-13:00 Pauze

 ■ 13.00-14.30 Hoe organiseer ik 
een goede interne start & hoe 
optimaliseer ik de samenwer-
king?  door Frederik de Vries 
(Twynstra Gudde)

 ■ 14.30-16.00 Realisatie en opera-
tionalisatie van ambities         
Door Jan van Hout (OVVIA)

 ■ 16.00-17.00 Q&A- In 10 stappen 
naar goede afwegingen, busi-
ness cases en afspraken voor uw 
eigen en/of oefencases: 

        Door Jan van Hout (OVVIA) 
& Robert van Dijke (Boot Advo-
caten)

• Hoe ziet de nieuwe realiteit van de energietransitie en verduurzaming eruit? 

• Trends in verduurzamingsopgaven

• Wat betekent dit voor samenwerking in de keten? 

• Wat houdt dit in voor de rollen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers?

• Met welke juridische aspecten heeft u te maken bij het werken aan verduur-

zamingsopgaven 

• Het inrichten en vormgeven van de samenwerking binnen het juridisch kader

Waar rekening mee te houden bij het correct aanbesteden van het verduurza-

mingsproject.

Om een goede samenwerking met de samenwerkingspartners vorm te geven, met 

als doel het verduurzamingsproject te realiseren, is een goede interne start binnen 

de eigen organisatie essentieel. 

 

• Bestaat er binnen de organisatie een eenduidige visie op verduurzaming die 

breed gedragen wordt? 

• Werken de verschillende disciplines goed samen?

• Hoe leer ik diverse belangen kennen/begrijpen en hoe dien ik daar rekening 

mee te houden?

• Hoe kom ik van ambities naar gedragen plannen?

• Welke afspraken moeten we maken om transparantie, vertrouwen en voor-

spelbaarheid gedurende de totale looptijd van het project op orde te houden?  

• Hoe omgaan met potentiële conflicten en dilemma’s in de samenwerking?  

• Hoe bepaal je prestatie op energie en onderhoud; en zorg je voor nulmeting 

gebruik, verbruik en onderhoud. Het opstellen van een concept OEPC

• Het vaststellen van de start (wat is het beleid, wat zijn de doelen, assets, beste 

mix van maatregelen/instrumentaria, waar haal je het meeste effect?) 

• Overige energiebesparende maatregelen

Op basis van het geleerde kunt u aan de slag om de kansen en mogelijkheden in-

zichtelijk te maken. Welke keuzes zijn er en hoe verhouden die zich ten opzichte 

van elkaar? 

• Wat zijn de absolute voorwaarden voor succes;

• Hoe groot/vast zijn de te verwachte opbrengsten;

• Hoe loop ik niet vast in de organisatie(s);

• Wat zijn de go-no go momenten?

Met andere woorden, snel inzicht in het upside potential/ scope opgave en scena-

rio’s of juist een bevestiging dat het voordeel (nog) te beperkt is om er een project 

van te maken.

Het Programma: donderdag 8 november 2018



Bij de opzet van het programma is gekozen te werken met relatief kleine groepen. Doel is om een vertrouwde omge-

ving te creëren, waarin u onderling belangenvrij en inhoudelijk aan ‘het beste plan en de beste uitrol’ kunt werken. 

Hierbij is er uiteraard volop gelegenheid voor u om ons te attenderen op thema’s die u graag zou willen agenderen. 

 ■ De prijs voor deelname bedraagt € 950,- (excl. 21% btw) per persoon. Dit is inclusief lesmaterialen.

 ■ (Klik hier) voor aanmelding of door contact op te nemen met secretariaat@esconetwerk.nl. Na aanmelding ont-

vangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

 ■ Tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Daarna brengen wij het volledige 

bedrag in rekening. U kunt uiteraard een representant van uw organisatie in uw plaats laten deelnemen.

Aanmelden en Kosten

Heeft u vragen en/of wenst u aanvullende informatie te ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op. 

ESCoNetwerk

‘De Kosmos’

Driebergseweg 2

Postbus 54 | 3700 AB | ZEIST

T: 030 - 30 39 762 secretariaat@esconetwerk.nl www.esconetwerk.nl 

Over de Docenten

Secretariaat

Alexadra Jurgens-Boot, Boot Advocaten 

Alexandra is directeur van Boot Advocaten, mede direc-
teur-oprichter van het Blue Building Institute, oprichter 
van Factor4 en lid van de strategieraad van EscoNetwerk 
Nederland. Boot Advocaten is gespecialiseerd in vast-
goed, zorg en energie. Alexandra is gespecialiseerd in 
publiek-private samenwerking, (her)
structureringen, projectontwikkelin-
gen, vastgoedfinanciering, bouwrecht 
en aanbesteding.

Robert van Dijke, Boot Advocaten

Robert van Dijke is sinds 1997 advocaat. Hij is werkzaam 
bij Boot Advocaten. Hij is een erkend specialist op gebied 

van bouw- en aanbestedingsrecht. Hij is betrokken bij 
vele projectontwikkelingen adviseert hij opdrachtgevers 
en opdrachtnemers, woningcorporaties, aannemers en 

ontwikkelaars. Ook staat hij partijen 
bij in bouwrechtelijke geschillen. 

Harry Sterk, ESCoNetwerk

Harry is o.a. directeur van PPS Net-
werk Nederland en ESCoNetwerk.
nl. Deze netwerken houden zich o.a. 
bezig met het identificeren van - en 
follow-up geven aan mogelijkheden op het gebied van 
Publiek-Private samenwerking, inclusief energietransities. 
Daarnaast is hij voorzitter van de programmaraad van de 
opleiding Modulaire MBA Public & Private Partnership aan 
Nyenrode Business Universiteit. 

Jan van Hout, OVVIA

Jan is een geroemde gastspreker op 
symposia en congressen over ESCo’s 

en verduurzaming, bestuurder bij 
E.NU Zuid-Oost Brabant, CEO van 

OVVIA en directeur van Van Hout adviseurs en installa-
teurs. Zijn doel is partijen vanuit de praktijk laten zien dat 

we vandaag al enorme energie- en kostenbesparingen 
kunnen realiseren - en zo de (over)belasting van het milieu 

direct tegengaan!

Frederik de Vries, Twynstra Gudde 

Frederik is als projectmanager in zijn projecten 
verantwoordelijk voor het tot stand brengen 
van samenwerkingen tussen publieke en priva-
te partijen. Hij initieert en managet allianties en 
projecten en doet dit vanuit een onafhankelijke 
rol en zijn vermogen partijen te binden en te 
verbinden. Hij brengt overzicht en transparantie 
in complexe projecten en verbindt de inhoud, 
proces en bestuurlijke realiteit. 
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