VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
3 personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
1 werkweek: maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2022

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Kennisvergaring, representatie, orïentatie, netwerk uitbreiden, netwerk activeren voor toekomstige
bijeenkomsten vanuit gemeente Den Haag.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Helsinki, Finland. Daarbinnen: stadhuis, nationale bibliotheek, nationaal museum, department of urban
planning city of Helsinki, Co-housing project Malta House, groene ontmoetingsdaken in de nieuwbouwwijk
Jätkäsaari

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Housing Europe (tbv Europees beleid & funding voor Den Haag, zoals de Green Deal)
Parijse woningcorporatie Paris Habitat (tbv oa business case groene daken)
The Housing Finance and Development Center (tbv woningkwaliteit en ontwikkelingen)
Building information foundation Finland
Aedes (tbv EU green deal, renovation wave, Fit for 55)
Hungarian Energy Efficiency Institute (tbv aanpak van VvE’s)
Project manager #Housing 2030 (tbv VvE’s & energy efficiency aanpak in Slowakije)
AFWC (tbv expertise op Europees beleid en ‘fit for 55’)
Beleidsmedewerker City of Milano
Beleidsmedewerker City of Oslo
Postdoc groene daken / buitenruimte University of Helsinki
Strateeg corporatie Rochdale
Duurzaamheidsmedewerken corporatie Rochdale
Directie Haag Wonen
Senior specialist at the Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA)
Regionaal beleidsmedewerker Basque Region, Spain
Project manager duurzame stedelijke ontwikkeling Alchemia Nova, Italy
Project manager duurzame stedelijke ontwikkeling, greenest of the green, Finland
Habitat for Humanity

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De volgende zaken:
• Inspiratie vanuit internationale organisaties, corporaties, bewonersgroepen, beleidsmakers en
nationale instituten over de uitdagingen en oplossingen rondom huisvesting, vergroening,
verduurzaming, placemaking en energiearmoede.
• Een uitbreiding van het internationale netwerk van Wonen.

•

Kennis over Europees beleid rondom verduurzaming, woningisolatie en energiearmoede en met name
een start in verkrijgen van Europese middelen voor de Haagse aanpak in dit kader.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja, voor placemaking incl uitnodiging voor event in Pontevedra dat georganiseerd wordt vanuit het netwerk
Placemaking Europe waar gemeente Den Haag aan deelneemt.
En er zijn afspraken gemaakt voor nadere informatie-uitwisseling en verdieping over beleid tbv Europese
programma’s, woningverduurzaming, energiearmoede, vergroening en de inzet van daken voor
verduurzaming.

