
 
 

 
VGME COACHING GROEP DUURZAAM BOUWEN  

 

In opvolging van de Masterclass ‘Duurzaamheid en circulair bouwen’ op 11 februari 2021 
wordt een exclusieve VGME coaching groep (enkel voor VGME leden) samengesteld op 

gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Binnen deze groep wordt op initiatief van 

de leden naar een resultaat toegewerkt onder toeziend oog van Jos Lichtenberg. Tevens 
zal Cees van Beukering (mede-oprichter VGME) begeleiding binnen dit proces bieden 

namens het VGME bestuur.  
 

Deelnemers komen iedere twee maanden samen, gedurende een periode van 8 

maanden. De coaching groep begint in de week van 22 maart, waarna iedere 8 weken 
een samenkomst plaatsvindt. Het project wordt afgerond met een case-presentatie op 1 

november 2021. 
 

Heb jij een opgave, een project, een vastgoedportefeuille, een 

veranderingsplan voor de onderneming of een andere uitdaging die hierbij 
past? Meld je dan aan met een heldere omschrijving van wat je graag zou 

willen bereiken.  
Voorwaarde voor deelname is dat je voldoende ruimte vrij kunt maken om hier 

in 2021 concreet mee aan de slag te gaan.  

 
Stuur jouw omschrijving vóór 25 februari per email aan events@vgme.nl o.v.v. 

‘Deelname coaching groep duurzaam bouwen’ om je aan te melden. De 

deelnemers ontvangen in de week van 8 maart bericht.  
 

 
 

PROJECTOMSCHRIJVING 

De specifieke invulling van de bijeenkomsten wordt n.a.v. de casussen van de 
deelnemers verder ingevuld.  

 
• Bijeenkomst 1  

Maandag 22 maart 13.00 – 17.00 uur 

Jos Lichtenberg & Cees van Beukering 
 

Opgave aanscherpen, het te lopen pad bespreken, doelen stellen. 

Huiswerkopgave bespreken, bijvoorbeeld een knelpunt analyse. 
 

• Bijeenkomst 2:  
Maandag 17 mei 13.00 – 17.00 uur 

Jos Lichtenberg & gastspreker 

 
Delen van resultaten in ateliervorm, waarbij iedereen een half uur pitched met steeds 

aansluitend een gezamenlijke brainstorm, waarbij Jos een beschouwelijke conclusie zal 
trekken. Huiswerkopgave bespreken, bijvoorbeeld op basis van de hints een 

haalbaarheids-matrix maken met maatregelen/acties voorzien van kansen en 

bedreigingen als aanzet om de doelen in te kaderen. Tevens een eerste uitwerking van 
de gekozen acties maken. 

 
• Bijeenkomst 3: 

Maandag 12 juli 13.00 – 17.00 uur 

Jos Lichtenberg & gastspreker 
 



 
 

 
Pitches inclusief formuleren van de gekozen doelen. Deelnemers worden uitgedaagd om 

de bakens nog wat te verzetten. 

Huiswerkopgave bespreken, bijvoorbeeld uitwerken van 
tekeningen/beschrijvingen/schetsen met mogelijke opname van een GPR analyse van 

het basisproject vergeleken met een pakket aan maatregelen voor hetzelfde project. 

 
• Bijeenkomst 4:  

Maandag 6 september 13.00 – 17.00 uur 
Jos Lichtenberg & Cees van Beukering 

 

Pitches gericht op hulp en begeleiding.  
Huiswerkopgave gerelateerd aan de feedback en knelpunten die uit deze bijeenkomst 

voortkomen. 
 

• Bijeenkomst 5:  

Maandag 1 november 13.00 – 21.00 uur (tijd nog te bevestigen) 
Jos Lichtenberg & Cees van Beukering 

 
Finale presentatie inclusief reacties en beschouwingen.  

Uitreiking getuigschrift, mogelijk in combinatie met een (grotere) fysieke bijeenkomst 

afhankelijk van de corona maatregelen die dan gelden. 
 

 

**Gastsprekers en/of excursies worden naar aanleiding van de doelstellingen 
toegevoegd.  


