
Programma webinar
Met deze webinar komt u meer te weten over specifieke onderwerpen 
en krijgt u antwoorden op hulpvragen. De webinar begint met een 
update over de overheidsmaatregelen en een praktijkvoorbeeld door 
Rob van der Westen van SPO Utrecht die verschillende 
verduurzamingsprojecten heeft geleid. Daarna zijn er 2 rondes waarin 
we d.m.v. zogenoemde ‘break-out’ sessies digitaal uit elkaar gaan en in 
kleinere groepen specifieke vragen/onderwerpen bespreken. 
Onafhankelijk experts helpen u met verschillende thema’s:

Voor wie
Schoolbestuurders, wethouders, 
medewerkers van gemeenten en 
niet-commerciële verduurzamers.

Wanneer
30 september 2020
15.00-17.00 uur

Waar

Wat
Webinar over het verduurzamen 
van scholen in de provincie 
Utrecht met informatie over:

1. Succesvolle 
praktijkvoorbeelden 
2. Werkwijze om scholen te 
verduurzamen en partijen die 
daarin ontzorgen
3. Financieringsmogelijkheden via 
bijv. de Scholen 
Energiebespaarlening

1. Samenwerken met gemeente door Kenniscentrum Ruimte-
OK: hoe werk ik samen met mijn gemeente aan een duurzaam 
meerjaren onderhoudsplan of Integraal Huisvestingsplan? 

2. Besparingsmaatregelen door Kenniscentrum Ruimte-OK: er 
zijn veel mogelijkheden om te besparen maar wat zijn voor mijn school 
de beste besparingsmaatregelen? Hoe werkt de informatieplicht en hoe 
nu verder?

3. Realisatie zonnepanelen door Schooldakrevolutie: 
schooldakcoaches beantwoorden vragen over de realisatie van 
zonnepanelen op uw dak: welke stappen neem ik na de aanvaarding van 
de offerte? Hoe zit het met de verzekering? Waar moet ik op letten bij 
het meetbedrijf?

4. Samenwerking Energiecoöperatie door Natuur en 
Milieufederatie Utrecht (NMU): iets terugdoen voor de buurt. Wat als 
ik (een deel) van mijn dak beschikbaar wil stellen voor een 
energiecoöperatie? Wat komt daar bij kijken, welke voordelen heeft het 
t.o.v. het dak alleen voor de school zelf te gebruiken?

5. Gemeentelijke eisen door de Omgevingsdienst: wat zijn de 
gemeentelijke eisen waar mijn school aan moet voldoen? Hoe wordt dit 
beoordeeld en wat doe ik met het advies? 

6. Integratie duurzame educatie door Schooldakrevolutie en 
NMU: hoe geef ik aandacht aan educatie rond het moment dat 
maatregelen worden genomen of zonnepanelen worden gelegd? Hoe 
integreer ik duurzaamheid in het curriculum? Hoe ziet de NMU in de 
provincie Utrecht er uit?

7. Financiering door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en 
Energiefonds Utrecht: welke mogelijkheden voor financiering zijn er? 
Zijn er lokale mogelijkheden, wie heeft ervaring met andere vormen van 
financiering buiten het gebruik van eigen middelen?

DUURZAME SCHOLEN UTRECHT

Aanmelden
Via deze link
http://eepurl.com/diykZP

Meer info?
E contact@schooldakrevolutie.nl
T +31 (0)6 13 63 83 32

Online, uitnodiging volgt

http://eepurl.com/diykZP

