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Gratis e-learning ‘Duurzamer wonen –basiskennis’ 

Krijgen jouw medewerkers ook steeds meer vragen van huurders over 

duurzaamheid? En weten ze vaak zelf ook niet hoe al die nieuwe technieken nu 

werken? Dan is de e-learning ‘Duurzamer wonen – basiskennis’ iets voor jouw 

corporatie. 

 

In deze e-learning gaan we in op de huidige en nieuwe installaties. In drie 

kwartier leren medewerkers het verschil kennen tussen een CV-ketel en 

warmtepomp, tussen natuurlijke en mechanische ventilatie en tussen 

radiatoren en vloerverwarming. Ook gaat het over het duurzaam, 

energiezuinig, comfortabel en gezond omgaan met de verschillende ruimtes van 

een woning. Met deze basiskennis kunnen corporatiemedewerkers vragen van 

huurders straks beter beantwoorden. 

 
Schrijf je medewerkers gratis in voor deze e-learning via je academie of via 

watdoejijmorgen. 

 

De e-learning is ontwikkeld door FLOW in samenwerking met De Alliantie, 

Patrimonium Barendrecht, Stadgenoot, Woonstichting Joost en De Corporatie 

Academie. De e-learning wordt mede gefinancierd met ESF-subsidie en is gratis 

beschikbaar voor alle corporatiemedewerkers. 

 

 

Deel onderstaande bericht (met bijgeleverde beeld) intern via bijvoorbeeld het 

intranet of nieuwsbrief. Indien je corporatie beschikt over een academie (met 

single sign on) kan de medewerker gemakkelijk via een directe (deep) link zich 

inschrijven. Vraag een directe deeplink aan via info@decorporatie-academie.nl 

zodat jouw medewerkers gelijk via de academie toegang hebben. 

 

 

Bericht voor intranet, nieuwsbrief, mailing of andere interne communicatie  

 

https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/e-learning-duurzamer-wonen-basiskennis-n
mailto:info@decorporatie-academie.nl
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Er lopen steeds meer projecten met duurzame toepassingen. Niet gek dus dat 

ook huurders steeds vaker vragen 

stellen over duurzaamheid, de (nieuwe) 

installaties en hun toepassingen. Om je 

te helpen is er een e-learning 

ontwikkeld. In deze e-learning wordt 

ingegaan op de huidige en nieuwe 

installaties, leer je goed het verschil 

kennen tussen een CV-ketel en 

warmtepomp, tussen natuurlijke en 

mechanische ventilatie en tussen 

radiatoren en vloerverwarming. Ook 

leer je over het duurzaam, 

energiezuinig, comfortabel en gezond omgaan met de verschillende ruimtes van 

een woning. Met deze kennis kun je vragen van huurders straks goed 

beantwoorden! 

 

Kijk voor meer informatie in je academie of op: 

https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/e-learning-duurzamer-wonen-

basiskennis-n 
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