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Professional in de 

Inschrijving
 geopend

Het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie (NIWT) geeft de duizenden professionals in de 
warmtetransitie de essentiële kennis en vaardigheden om de warmtetransformatie 

succesvol vorm te geven

Opleiding 

warmtetransitie

https://niwt.nl/


 

Rik Koppelaar - directeur NIWT
“QUOTE directeur

Nog in te vullen”

Introductie
Onze opleiding geeft je een breed inzicht in het werkveld van de warmtetransitie. 
Doordat je samenwerkt met gemotiveerde professionals uit dezelfde branche ver-
sterk je bovendien je netwerk.

De warmtetransitie is een complexe opgave, waarin tal van disciplines samenko-
men. Bovendien is het een nieuw vakgebied, waardoor ontwikkelingen zich in rap 
tempo opvolgen. Met onze opleiding Professional in de warmtetransitie breng je je 
kennis up-to-date en leer je professionele vaardigheden om hier goed mee om te 
kunnen gaan.

Ontwikkel jezelf
Met het volgen van deze opleiding zul je: 

• bijblijven op je vakgebied
• kennis van andere vakgebieden opdoen
• je passie volgen
• nieuwe handvatten krijgen om problemen          
   op te lossen
• leren van best practises van gelijken
• persoonlijk leiderschap vergroten

Voordelen voor je werkgever
Investeert jouw werkgever in je opleiding? Dan 
investeert hij niet alleen in jou op de lange 
termijn, maar ook in de mogelijkheden voor de
eigenorganisatie. Denk aan:

•  verbinding met het kennisnetwerk  van het NIWT
•  in huis halen van de laatste kennis en kunde
•  aanleren van vaardigheden om te kunnen
    omgaan met toekomstige ontwikkelingen
•   versterken van jouw vakgebied 
     binnen je organisatie
•  handvatten en tools om collega's mee 
    te nemen in deze opgave

 
“De warmtetransitie eenvoudig
begrijpelijk voor iedereen, dat is
mijn droom!”

Rik Koppelaar - directeur NIWT

https://niwt.nl/


Programma
In onze professional opleiding leer je 
essentiële kennis en vaardigheden
rondom de volgende onderwerpen:

✓ Het grote perspectief
✓ Alternatieven voor aardgas en 
     keuzes in de Warmtetransitie
✓ (Markt) strategie en beleid
✓ Organiseren en verbinden
✓ Betrekken, participatie ,
     stakeholders en communicatie
✓ Persoonlijk leiderschap
✓ Regelgeving en contracteren
✓ Ontwerp, techniek en innovatie
✓ Financiering en businesscase

Wat levert deze opleiding je op?
De opleiding Professional in de
Warmtetransitie geeft je een
compleet beeld van het vakgebied.
In korte tijd:

• leer je de samenhangende
   complexiteit beter begrijpen
• krijg je inzicht in je eigen vaardigheden 
• leer je nieuwe vaardigheden aan.
• breng je je kennis op peil
• leer je omgaan met verandering in een
   complexe  omgeving
• kun je de opgedane inzichten direct 
   toepassen in de beroepspraktijk

Is deze opleiding iets voor jou? 
Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor
professionals in de warmtetransitie met drie 
tot vijf jaar ervaring die werken voor
gemeenten, woningbouw corporaties of 

 

netbeheerders. Daarnaast is de 
opleiding geschikt voor mensen 
die bijvoorbeeld werken in de 
financiële sector, of als juristen, 
bouwers en adviseurs. Je leert 
van inspirerende docenten en 
vakgenoten.

Professional in de warmtetransitie
“Samen de warmtetransitie
   vormgeven en versnellen”

Opleiding

https://niwt.nl/


Vorm
Hybride opleiding met tweemaal twee 
volledige dagen op locatie.

Materiaal
Deze opleiding maakt gebruik van
literatuur die aansluit bij de 
zienswijze van de landelijke 
overheid, met de laatste inzichten 
uit de hoek van sociale innovatie en 
techniek. De opleiding heeft zijn eigen 
leeslijst, waarmee de deelnemers
hun kennis vergroten. 
Deze literatuur gebruiken we voor 
zelfstudie en is onderwerp van 
bespreking tijdens de
 opleidingsdagen

Vervolgopleiding
De opleiding geeft toegang tot een 
groot aantal vervolgopleidingen. Zo 
is er voor ervaren professionals het 
Expertprogramma en zijn er op 
kernonderwerpen in de 
warmtetransitie verdiepende 
opleidingen te volgen.

Niveau
Minimaal HBO werk- en
denkniveau met 3-5 jaar 
werkervaring.

wereld, begin bij 
jezelf”

 

In het kort

Duur
15 dagdelen, verspreid over 3 
maanden 
• Intakegesprek
• 2 Tweedaagse bijeenkomsten
• 6 Online bijeenkomsten

Locatie
Hoofdstraat 25, Driebergen, 
600 meter van Station Driebergen

Kosten
€ 3.450 (Excl. BTW), dit is
inclusief:
• 14 Online en  
   fysieke bijeenkomsten
• 2 overnachtingen
• Lunches en diner, waar
   aangegeven
• Alle benodigde readers en
   instructievideo’s
• Certificaat van deelname
• Toegang tot kennisdatabank
• Toegang tot alumni events
• Individuele coaching /
   begeleiding

Toetsing
De leergang wordt afgesloten met 
een individueel assessment

Kijk hier voor meer informatie 
of je aan te melden

Hoofdstraat 25
3971 KA Driebergen

Professional in de warmtetransitie
“Essentiele vaardigheden om het 
maximale uit een snel veranderende 
omgeving te halen”

Opleiding

tel. 034 65 55 560
email: info@niwt.nl
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