Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2019:
Van lekke daken naar datalekken?
Kenniscentrum Studentenhuisvesting

3 oktober 2019 @ Cultuurcentrum VU De Griffioen

Programma
09:00 - 09:30
09:30 - 12:30

Ontvangst & registratie
Plenaire sessie
Opening
Guido Thys
Het ochtendprogramma staat onder leiding van ‘de jonge student’ Guido Thys.
Welkom
Heleen de Vreese - Voorzitter Kences
Een korte blik terug en richting toekomst: 20 jaar Kences met een videoboodschap van Kajsa Ollongren
- minister van Binnenlandse Zaken
Stand van zaken na één jaar Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
Marja Appelman - Directeur Woningmarkt ministerie Binnenlandse Zaken
Op weg naar een studentenmarkt in evenwicht? Over de betekenis van informatievoorziening, lokale
samenwerking en de rol van onzelfstandige woonruimte.
Uitreiking woningmarktscriptieprijs 2019
Welke student wordt de winnaar van de ‘Woningmarkt scriptieprijs 2019’,? Met deze scriptieprijs wil
het ministerie van BZK studenten een bijdrage laten leveren aan de uitdaging: samen met gemeenten,
corporaties en investeerders zorgen voor voldoende en duurzame woningen, passend bij de vraag van
nu en de toekomst.
Back to the Future, trends in studentenhuisvesting
Yvonne van Sark - YoungWorks
De wereld verandert en ‘de student’ is de afgelopen 20 jaar volop mee veranderd. Wat is er met de
student gebeurd? Wat is er met onze perceptie van de student gebeurd? En wat staat ons dan de
komende twintig jaar te wachten?
Verduurzaming in de praktijk
Diederik Samsom
Hoe vertalen de afspraken zich van de klimaattafel naar studentenhuisvesting? Gedeelde voorziening,
gedeelde verantwoordelijkheid? Niet alleen aanpassing in techniek, maar ook in gedrag? Hoe houden
we dit betaalbaar?
Wrap-up
Ruben Kleijn (LSVb) en Paul Tholenaars (Kences)

12:30 - 14:00
12:30 - 14:00
13:00 - 14:00

13:00 - 15:00

Lunchprogramma
Lunchen & netwerken
Rustig genieten van een heerlijke lunch in Il Caffé, terwijl u bijpraat met vakgenoten.
Lunchwandelingen
Na een ochtend inspirerende plenaire sessies is het wellicht fijn om even te bewegen en de benen te
strekken. Dit kan in drie verschillende wandelingen op Campus Uilenstede van DUWO:
1. Perpetuum Mobile! - Deel inspirerende ideeën over extra voorzieningen, die Uilenstede ook over
20 jaar nog aantrekkelijk houden,
2. H2U(ilenstede) - Waterstof als alternatief voor gas? U bezoekt het complex waar de pilot plaatsvindt
en krijgen deskundige uitleg,
3. Turbo renovatie - Hoe vervangen we 180 badkamers, met nieuwe standleidingen en verzorgen we
een geheel nieuwe inrichting voor onze shortstay studenten in 8 weken?
Werkbezoek aan project LIEVEN van Woonstichting De Key
Ongeveer 1.200 woonstarters (studenten en jongeren) van 18 t/m 27 jaar huren straks een woonruimte
in Lieven. Bewoners zorgen samen met hun buren, voor hun eigen woonplek en omgeving. Buren leren
elkaar kennen en helpen elkaar vooruit.
Voor busvervoer is gezorgd, u bent op tijd terug voor de tweede workshopronde.

14:00 - 15:50

Workshopsrondes
In de middag wordt een verscheidenheid aan workshops aangeboden. Deze vindt u op tweede pagina.

16:00 -17:00

Afsluitende netwerkborrel

Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2019:
Van lekke daken naar datalekken?
Programma workshoprondes
14:00 - 14:50

Kenniscentrum Studentenhuisvesting

Workshopronde 1
Landelijke monitor studentenhuisvesting
ABF deelt de jongste uitkomsten van de ontwikkelingen in de studentenpopulatie, hun behoefte aan
woonruimte, en de passendheid van het aanbod.
Cyberrisico’s: mijden helpt niet, managen wel!
Tijdens de Cybergame zal Raetsheren u meenemen in de wereld van hacking, phishing, ceo- fraude en
afpersing in de woningverhuur. U krijgt de nieuwste tips.
Student Housing and Student Wellbeing
During the workshop we hope to share the speakers experience in student wellbeing and student
housing.
Student Energy Race: groots energie besparen zónder fysieke aanpassingen
De energie van de studenten inzetten om energie te besparen! Intrinsieke motivatie inzetten zonder
fysieke aanpassingen te doen, leverde vorig jaar een besparing op van 35%. Deze workshop toont de
wijze waarop we bewoners kunnen inzetten bij onze doelstellingen om CO2 te besparen.
Guest Compas
Hoe blijf je bij met je online klantbeleving, qua kennis, qua middelen? Tijdens deze workshop
nemen GuestCompass en SSH& je mee in nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende afwegingen van
digitalisering van je dienstverlening.

15:00 - 15:50

Workshopronde 2
Landelijke monitor studentenhuisvesting
ABF deelt de jongste uitkomsten van de ontwikkelingen in de studentenpopulatie, hun behoefte aan
woonruimte, en de passendheid van het aanbod.
ICT-recht
Een datalek kan grote gevolgen hebben voor een organisatie. Juridische vragen worden op een
praktische en concrete manier door ICTRecht beantwoord.
Transfermate Global Payments
ING Bank presenteert Transfermate, een nieuw betaalplatform met unieke kansen voor zowel
studentenhuisvesters als universiteiten.
De internationale student is ook stadsbewoner: hoe integratie student well-being kan
bevorderen
Een positief welzijn van internationale studenten in universiteitssteden. Het belang van sociale en
culturele integratie in beeld. Twee jaar ervaring met City Central in Groningen: over het concept, de
doelen, financiering en de strategie.
Studentenhuisvesting gasloos?
Is restwarmte en warmte-koude opslag in de grond het ei van Columbus?

Direct aanmelden?

Benieuwd naar de uitgebreide beschrijving van de programma-onderdelen?
Bezoek onze website www.kences.nl/congres

