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Echt impact maken!
Ben jij een van de duizenden professionals die zich inzet  
voor de warmtetransitie? Dan weet je dat dit een complexe  
en grootse opgave is met ambitieuze doelstellingen. 

Ons programma “Professional in de warmtetransitie” is 
speciaal ontwikkeld voor jou. Wij zorgen dat je de nieuwste 
kennis snel beschikbaar hebt én je jouw transitievaardigheden 
verder ontwikkelt. 

Na het volgen van dit programma heb je alles in huis om  
in dit dynamische en uitdagende werkveld het verschil te 
kunnen maken.

Welkom bij het NIWT

De warmtetransitie tot een succes maken: doe je mee?

“De warmtetransitie 
samen succesvol vormgeven,  
dat is mijn droom!”

Rik Koppelaar, oprichter NIWT
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Dit programma is ontwikkeld voor professionals met minimaal 1 tot 3 jaar  
ervaring in de warmtetransitie. Deelnemers werken bijvoorbeeld bij een provincie,  
gemeente, woningcorporatie, adviesbureau, bouwbedrijf, energieleverancier  
of netwerkbeheerder.

... en het resultaat voor jou:

Al je kennis over de transitie up-to-date.

Nieuwe inzichten die je direct kunt toepassen. 

De warmtetransitie vanuit verschillende 
perspectieven onderzocht.

Concrete handvatten hoe je stakeholders kunt 
beïnvloeden en samenbrengen.

Concrete handvatten hoe je mensen in een transitie 
van weerstand naar medewerking beweegt.

Flexibiliteit en vertrouwen in het omgaan met 
veranderingen.

Voordelen voor je werkgever...

Investeert jouw werkgever in je opleiding?  
Dan investeert hij niet alleen in jou, maar ook  
in de eigen organisatie. 
Denk aan:

In huis halen van de laatste kennis.

In huis halen van vaardigheden om te kunnen 
omgaan met toekomstige ontwikkelingen.

Handvatten en tools om collega’s mee 
te nemen in deze opgave.

Ben jij dit? 
Je merkt dat het een uitdaging is om impact te 
maken in een werkveld dat complex is en waarbij 
je met zoveel stakeholders te maken hebt. Je wilt 
de nieuwste kennis van verschillende invalshoeken 
van de warmtetransitie opdoen. Bovendien ben 
je op zoek naar jouw eigen unieke bijdrage aan de 
transitie en wil je jouw persoonlijke effectiviteit 
vergroten.

“Met deze opleiding heb ik meer kennis in huis  
en sta ik sterker in mijn rol, zodat ik mijn klanten 

nog beter kan adviseren en ondersteunen.”

Maria Scholten, strategisch adviseur 
duurzaamheid bij Atriensis

Voor wie?
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Persoonlijke aandacht
Je begint met een persoonlijke intake, waarin 
we jouw leerdoelen samen onderzoeken. 
Tijdens de eerste bijeenkomst behandelen we 
de warmtetransitie in een brede context en 
kijken we daarbij wat we van en met elkaar 
willen leren. Kortom: er is veel aandacht voor 
jouw persoonlijke vragen en eigen werkpraktijk.

Inhoudelijke online modules
Gedurende het programma behandelen 
we de warmtetransitie vanuit verschillende 
invalshoeken: techniek, professionele 
stakeholders, participatie, regelgeving, 
contracteren, beleid, financiering en de 
businesscase. Deze thema’s komen terug in de 
6 inhoudelijke modules. 
De inhoudelijke modules hebben een 
individuele voorbereiding, een 2 uur durende 
digitale bijeenkomst en een afsluitende praktijk 
opdracht. De docenten die deze modules 
verzorgen zijn werkzaam bij verschillende 
organisaties en nemen elk hun eigen expertise 
mee. 

Transitievaardigheden I & II
Twee keer gaan we met elkaar twee dagen lang 
de diepte in rondom “Transitievaardigheden.” 
Daarmee bedoelen we persoonlijke 
vaardigheden die je nodig hebt om impact te 
maken in een werkveld dat zo snel veranderend 
en complex is.
 
 
 
 

 
Voor Transitievaardigheden I haal je feedback op 
uit je werkpraktijk over je persoonlijke effectiviteit. 
Tijdens de trainingsdagen leer je hoe je anderen 
kunt overtuigen en inspireren en hoe je mensen 
van weerstand naar medewerking krijgt.  
Voor Transitievaardigheden II staan eigen 
visievorming, omgaan met innovatie en 
persoonlijk leiderschap op het programma.

Tijdens deze fysieke bijeenkomsten is er veel 
ruimte voor jouw eigen vraagstukken en gaan 
we vooral actief met elkaar aan de slag. Je krijgt 
inzicht in je eigen handelen, concrete feedback op 
je effectiviteit en handvatten om die te vergroten.

Het programma

Het programma “professional in de warmtetransitie” omvat 15 dagdelen, 
onderverdeeld in korte online kennis modules en fysieke vaardigheidsmodules 
van twee aaneengesloten dagen met overnachting.
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1  Het grote perspectief

2  Warmtebron en -vraag

3  Organiseren en verbinden

4  Betrekken en communiceren

5  Transitievaardigheden I

6  Regelgeving en contracteren

7  Strategie en beleid

8  Financiering en businesscase

9  Transitievaardigheden II

Programma opbouw

Startbijeenkomst (op locatie)

Inhoudelijke module (online)

Tweedaagse training (op locatie)
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Praktische informatie

Data, locaties en tijden
Zie www.niwt.nl/professional-opleiding 
voor een actueel overzicht van de geplande 
bijeenkomsten, inclusief de tijden en de 
locaties.

Lesmateriaal
Je krijgt toegang tot alle presentaties en 
literatuur, zodat je deze achteraf rustig kunt 
doorlezen en kunt delen met collega’s.

Groepsgrootte
We vinden persoonlijke aandacht en veel 
interactie belangrijk. Je volgt deze opleiding 
in een groep van minimaal 5 en maximaal 12 
deelnemers.

Niveau
Minimaal HBO werk- en denkniveau en  
1-3 jaar werkervaring.

Kosten
De opleiding “Professional in de 
warmtetransitie” kost 3.450,- euro (excl. btw).

Daarvoor krijg je:
• 15 dagdelen opleiding
• 2 overnachtingen
• Lunches en diner
• Alle gebruikte presentaties en literatuur
• Certificaat van deelname
• Toegang tot alumni events

“Na deze opleiding zit ik met meer 
bagage én meer overtuigingskracht 
aan tafel bij mijn stakeholders.”
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Over het NIWT

Missie gedreven
Het laten slagen van de 
warmtetransitie staat bij ons 
voorop. In onze programma’s 
verbinden we mensen die 
deze zelfde missie hebben.

NIWT 
Hoofdstraat 25
3971 KA Driebergen

tel. 034 65 55 560
info@niwt.nl
www.niwt.nl

Christien Reichardt
manager opleidingen 
christien.reichardt@niwt.nl
tel. 06 45 77 28 55

Ludo de Haan 
operationaal directeur 
ludo.de.haan@niwt.nl
tel. 06 28 25 63 37

Incompany opleidingen
Elke organisatie en omgeving kent zijn eigen 
uitdagingen binnen de warmtetransitie.  
Daarom ontwerpen we graag trajecten op maat. 
Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie 
kunnen betekenen? Neem contact op met Ludo. 

Persoonljk studieadvies
Twijfel je nog of deze opleiding bij je past?  
Of wil je meer weten over ons gehele 
aanbod? We onderzoeken graag jouw 
specifieke leervragen in een persoonlijk 
gesprek. Neem contact op met Christien.

We willen de warmtetransitie tot een succes maken door professionals 
op te leiden, kennis te delen en organisaties verder te helpen. 

Onze kernwaarden zijn: 

Persoonlijk
We richten ons op de mensen 
die de transitie moeten leiden 
en vormgeven. Persoonlijk 
contact en met elkaar leren, 
daar staan we voor!

Toekomstgericht 
We kijken positief naar de 
toekomst en geloven erin 
met het NIWT een duurzame 
bijdrage te leveren aan de 
warmtetransitie.
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