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REALIT Y GAME 

ENERGIEBESPARING  
BESTA ANDE WONINGBOUW 

EERST ERVAREN, DAN HANDELEN

persoonlijk ontwikkeltraject binnen uw organisatie en integreer de opleiding hierin. Dit komt niet alleen het leerproces van uw 

werknemer ten goede, ook uw organisatie profiteert van het e�ectiever functioneren van uw werknemer.

* categorie: Business Studies, www.keuzegids.org 

Al sinds 1946 is Nyenrode onlosmakelijk verbonden met het bedrijfsleven; Nyenrode diende  

destijds om mensen op te leiden die Nederland na de Tweede Wereld oorlog weer zouden opbouwen 

en de Nederlandse economie zouden laten floreren. Nu, jaren later, streven wij er nog steeds naar om 

het verschil te maken: in mensen, hun organisaties, de maatschappij en de wereld. Dit kan alleen maar 

met vereende krachten! Daarom bespreken wij graag de mogelijkheden voor samenwerking tussen 

Nyenrode en uw organisatie:

    g.zwartendijk@nyenode.nl

   +(0)346 291 615

�   www.nyenrode.nl 

 @NyenrodeBU   

    Ger Zwartendijk

Thought Leadership
Bijvoorbeeld:

- Research samenwerking
- Kennis uitwisseling
- Thesis mogelijkheden
- Case-inbreng

- Joint-seminars 

- Lean Management research samenwerking
- Module ontwikkeling

Bijvoorbeeld: 

   programma’s

- Personeelstraining

- Carrière dagen

- Workshops

- Webinars

 

 

 “ Als leden van projectteams op voorhand ervaren waar de valkuilen liggen bij de complexe opgave van energie besparen in de bestaande woonomgeving, neemt de kans toe op succes in hun projecten. Deze Reality Game biedt hen die mogelijkheid”
Anke van Hal, Hoogleraar Sustainable Building,  Center for Entrepeneurship & Stewardship

L E A D E R S H I P,
  E N T R E P R E N E U R S H I P, 
     S T E W A R D S H I P
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	 	Inhoud
De Reality Game is een workshop van het 

Center voor Entrepeneurship & Stewardship van 

Nyenrode Business Universiteit. Deze Reality Game 

is ontworpen op basis van meerjarig onderzoek 

in de praktijk. De bijeenkomst start met een 

theoretisch gedeelte over het realiseren van 

duurzaamheidsambities in de bouw. Daarna spelen 

de deelnemers de Reality Game. De deelnemers 

vertegenwoordigen in teams de procespartijen 

‘aanbodzijde’, ‘corporatie’, ‘gemeente’ en 

‘bewoners’. Via ervaring en reflectie vinden de 

deelnemers handvatten voor toepassing in de 

praktijk. 

REALIT Y GAME 

ENERGIEBESPARING BESTA ANDE WONINGBOUW

Uw resultaten 

•  Beter verwoorden van eigen belangen en daarvoor staan

•  Inventief en respectvol omgaan met belangen van anderen

•  Inzicht in de complexiteit van het proces

•  Praktische ervaring met de kracht van samenwerking

•  Inspiratie voor praktijkgericht effectief handelen

Wilt u meer weten over de Reality Game ‘Energiebesparing 

Bestaande Woningbouw’? Ga dan naar onze website of 

neem contact op met Hansje Vlam.

 h.vlam@nyenrode.nl

  +31 (0)346 291 280

 www.nyenrode.nl/cfs 

Wat kom je tegen bij een ambitieus renovatie- en/of energiebesparingsproject in de bestaande woonomgeving? Hoe kom je 

samen tot een gedragen plan met integrale kwaliteit? Ervaar dit tijdens deze workshop voor professionals.

De Reality Game ‘Energiebesparing bestaande 

woningbouw’ geeft deelnemers begrip van de complexe 

dynamiek van dit proces in al haar fasen en bereidt ze 

erop voor. In een spelsituatie – gebaseerd op de praktijk 

– ervaren deelnemers levensechte dilemma’s en leren 

ze het proces te begrijpen van verschillende kanten. Zo 

wordt inzichtelijk en invoelbaar hoe afzonderlijke maar 

vooral ook gezamenlijke (duurzaamheids)belangen 

een rol spelen. Dat opent de weg naar een vruchtbare 

samenwerking. Vind de ‘fusie van belangen’! 

Het gaat hierbij om drie aspecten die leiden tot succes:

  Integrale kwaliteit

  Bewonersbelangen staan centraal

  Samenwerken

	 Voor	wie?
Deze workshop is bedoeld voor projectteams van 

professionele partijen in de bouwsector: bouwpartijen, 

leveranciers, corporaties en gemeenten. Ze willen de 

succesfactoren ervaren voor een ambitieuze renovatie 

en/of energiebesparende projecten in de bestaande 

woonomgeving en daarmee oefenen. Geschikt in zowel 

de oriëntatiefase, planfase als uitvoeringsfase van een 

concreet project.

Informatie en aanmelding

Ons team neemt u mee in deze Reality Game voor € 2.400,- (excl. 21% 

BTW). Dit bedrag is inclusief verslaglegging, koffie en thee. De bijeenkomst 

duurt één dagdeel en is geschikt voor groepen van 8 tot 12 personen.  

U kunt deze sessie boeken via h.vlam@nyenrode.nl.

VIND DE REALITY GAME OP YOUTUBE! 
ZIE WWW.NYENRODE.NL/CFS
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IN ONTWIKKELING: REALITY GAME
‘HISTORISCHE GEBOUWEN’


