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1 Inleiding 

Dit document is het eindverslag van activiteit 7.5.7 van WNR: Disseminatie en open innovatie. 

Het geeft het overzicht van alle communicatie, publicaties en het zonder betaalde monitoring 

gesignaleerde mediabereik.  

 

MMIP thema 7 gaat over keteninnovatie om tot platformgedreven oplossingen te 

komen voor energiezuinige renovatie. Woonlastenneutrale renovatie is het onderwerp van project 

7.5. Partners in dit project zijn Stichting WNR, DNA in de bouw, Kennisinstituut KERN en TUDelft.  

 

Ingezet wordt op versnelling van de door stichting WNR ontwikkelde methode, door mbk-

bouwbedrijven breed te mobiliseren waarbij zij in direct contact staan met hun markt: huurders, 

VvE’s en particulieren. 

 

Centraal in onderdeel 7.5.7 van dit project staat het verspreiden van opgedane kennis en 

ervaring naar een breed nationaal publiek als stimulans voor verdere transitie in de bouwsector. 

Duur van het project: van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021.  

 

 

 

2 Aanpak 

2.1 Doel 

 

Het uiteindelijke doel van de communicatie en alle activiteiten die eruit volgen is om doelgroepen 

te inspireren over de WNR-methode, er meer van te willen weten, om mee te doen zelfs, met de 

organisatie en/of het gedachtegoed.  

 

Dat is te specificeren in: 

• Op de hoogte zijn van de WNR-methode en de achtergrond 

• Op de hoogte zijn van een specifieke taak, project, evenement, materialen enz. 

• De noodzakelijkheid ervaren dat het belangrijk, waardevol, relevant is enz. 

• waar WNR voor staat  

• Op een oproep ingaan, bijv. zich in te schrijven, aan een activiteit mee te doen, iets 

te downloaden enz. 

 

Projecten als deze en vooral de resultaten die er uit komen hebben grote redactionele waarde; de 

informatie is maatschappelijk relevant, onafhankelijk en niet of nauwelijks commercieel. Ze 

helpen de sector verder. Dat betekent dat alle on- en offline media er in geïnteresseerd zijn. Veel 

resultaten en uitkomsten van projecten als deze zijn waardevol en een gemakkelijke keuze voor 

de media om over te berichten.  
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Is het niet mogelijk tijdens dit project, dan zeker op de langere termijn. De kansen blijven bestaan 

en worden zeker niet minder. 

 

In dit project is ingezet op ontwikkeling van een (keten)aanpak; van structuren, concepten en 

demoprojecten. De basis is gelegd voor de uitrol van verspreiding van innovaties in de fasen er 

na. (Mensen binnen) de eigen organisaties zijn geënthousiasmeerd daar een rol in te nemen en 

er goed geoutilleerd voor te zijn.  

 

2.2 Doelgroepen 

 

Primaire doelgroep: (middelgrote) VvE’s 

Andere doelgroepen: 

• Gemeenten 

• Mkb-aannemers 

• Leden vereniging DNA in de bouw 

• Branche- en belangenorganisaties 

• Media  

 

WNR treedt op als coördinator en facilitator van de WNR-methode om in eerste instantie 

appartementencomplexen met een VvE woonlastenneutraal te renoveren. Vandaar als primaire 

doelgroep (middelgrote) VvE’s. 

De andere doelgroepen zijn stakeholders om met name de primaire doelgroep (gezamenlijk) te 

bereiken. 

 

2.3 Beperking 

 

Voor communicatie in dit project geldt: kansen liggen vooral in de toekomst en op lange termijn. 

Beperkingen betroffen de periode tijdens het project.  

 

Kennisoverdracht zit meestal richting het eind van een project: als iets is ontwikkeld of gereed is 

kan er over worden gecommuniceerd. Grote ontwikkelingen zoals keteninnovatie groeien in de 

tijd. Zaken hebben veel aandacht en tijd nodig om tot wasdom te komen.  

 

Communicatie tijdens het MMIP-project was om 2 redenen low-key: 

1. Een project van anderhalf jaar is te kort om verspreiding van projectresultaten 

communicatief volledig te hebben uitgerold en al veel effecten te zien.  

2. Dat kwam ook omdat externe communicatie over MMIP alleen na akkoord van TNO en/of 

BTIC geoorloofd was. Dit is begrijpelijk, maar heeft spontane (media-) acties beperkt. 

 

Met het project is vooral de basis gelegd voor communicatie en kennisoverdracht ná het MMIP-

project. 
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3 Activiteiten en middelen 

3.1 Persberichten 

 

Titel: WNR renoveert woonlastenneutraal en garandeert laag energieverbruik 

Verzenddatum 30 juni 2020, verzonden aan 243 media-adressen. 

Online versie: http://persberichten.deperslijst.com/162465/WNR-renoveert-woonlastenneutraal-

en-garandeert-laag-energieverbruik.html  

 

Titel: Strategische samenwerking WNR en Segon versnelt duurzame renovaties 

Verzenddatum: 28 april 2021, verzonden aan 234 media-adressen. 

Online versie: http://persberichten.deperslijst.com/184941/Strategische-samenwerking-WNR-en-

Segon-versnelt-duurzame-renovaties.html  

 

Het overzicht in paragraaf 3.2 is tot stand gekomen zonder betaalde mediamonitoring, het is dus 

niet compleet. 

 

3.2 Mediabereik 

 

In deze paragraaf een overzicht van gerealiseerd online mediabereik over de start van WNR. 

Over de samenwerking tussen WNR en Segon is in de online media nog niets opgemerkt.  

 

 

http://persberichten.deperslijst.com/162465/WNR-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik.html
http://persberichten.deperslijst.com/162465/WNR-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik.html
http://persberichten.deperslijst.com/184941/Strategische-samenwerking-WNR-en-Segon-versnelt-duurzame-renovaties.html
http://persberichten.deperslijst.com/184941/Strategische-samenwerking-WNR-en-Segon-versnelt-duurzame-renovaties.html
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https://www.aannemervak.nl/duurzaam-bouwen/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-

garandeert-laag-energieverbruik/   

 

 
 

https://www.installatie.nl/nieuws/laag-energieverbruik-gegarandeerd/   

 

 
 

https://www.vastgoedwereld.nl/installatie/laag-energieverbruik-gegarandeerd/   

https://www.aannemervak.nl/duurzaam-bouwen/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik/
https://www.aannemervak.nl/duurzaam-bouwen/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik/
https://www.installatie.nl/nieuws/laag-energieverbruik-gegarandeerd/
https://www.vastgoedwereld.nl/installatie/laag-energieverbruik-gegarandeerd/
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https://www.installatietotaal.nl/news/item/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-

energieverbruik 

 

 
 

https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2020/07/concept-voor-woonlastenneutraal-

renoveren-wordt-landelijk-uitgerold-101286296?vakmedianet-approve-

cookies=1&_ga=2.155479551.592312440.1598622983-1735495580.1598622983    

 

https://www.installatietotaal.nl/news/item/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik
https://www.installatietotaal.nl/news/item/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik
https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2020/07/concept-voor-woonlastenneutraal-renoveren-wordt-landelijk-uitgerold-101286296?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.155479551.592312440.1598622983-1735495580.1598622983
https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2020/07/concept-voor-woonlastenneutraal-renoveren-wordt-landelijk-uitgerold-101286296?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.155479551.592312440.1598622983-1735495580.1598622983
https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2020/07/concept-voor-woonlastenneutraal-renoveren-wordt-landelijk-uitgerold-101286296?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.155479551.592312440.1598622983-1735495580.1598622983
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https://www.appartementeneigenaar.nl/technisch/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-

garandeert-laag-energieverbruik   

 

 
 

https://www.vastgoedactueel.nl/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-

energieverbruik/   

 

https://www.appartementeneigenaar.nl/technisch/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik
https://www.appartementeneigenaar.nl/technisch/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik
https://www.vastgoedactueel.nl/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik/
https://www.vastgoedactueel.nl/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik/
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https://www.vastgoedwereld.nl/makelaardij/vastgoedactueel/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-

en-garandeert-laag-energieverbruik/   

 

 
 

https://www.bouwwereld.nl/duurzaamheid/woonlastenneutraal-renoveren-met-gegarandeerd-

laag-energieverbruik/   

 

https://www.vastgoedwereld.nl/makelaardij/vastgoedactueel/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik/
https://www.vastgoedwereld.nl/makelaardij/vastgoedactueel/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik/
https://www.bouwwereld.nl/duurzaamheid/woonlastenneutraal-renoveren-met-gegarandeerd-laag-energieverbruik/
https://www.bouwwereld.nl/duurzaamheid/woonlastenneutraal-renoveren-met-gegarandeerd-laag-energieverbruik/
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https://www.bouwbeurs.nl/nieuws/overig/duurzaam-bouwen/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-

en-garandeert-laag-energieverbruik   

 

 
 

https://bouwenuitvoering.nl/renovatie/woonlastenneutrale-renovatie-met-gegarandeerd-laag-

energieverbruik/   

 

https://www.bouwbeurs.nl/nieuws/overig/duurzaam-bouwen/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik
https://www.bouwbeurs.nl/nieuws/overig/duurzaam-bouwen/wnr-renoveert-woonlastenneutraal-en-garandeert-laag-energieverbruik
https://bouwenuitvoering.nl/renovatie/woonlastenneutrale-renovatie-met-gegarandeerd-laag-energieverbruik/
https://bouwenuitvoering.nl/renovatie/woonlastenneutrale-renovatie-met-gegarandeerd-laag-energieverbruik/
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3.3 Websites 

 

Een bijzondere situatie voor een startende organisatie: WNR beheert 2 websites. 

- https://wnr.nu - voor de zakelijke markt 

- https://woontlekker.nl – voor particulieren 

 

WNR kreeg de kans de bestaande website Woontlekker over te nemen en voort te zetten. Een 

uitgelezen kans, want Woontlekker sluit uitstekend aan bij het doel en de achtergrond waarvoor 

WNR staat: het renoveren en verduurzamen van woningen versnellen. 

 

Meer over de achtergrond van de overdracht en de plannen van WNR met Woontlekker: 

- https://woontlekker.nl/blog-woontlekker-overgedragen-aan-stichting-wnr/  

- https://wnr.nu/stichting-wnr-zet-consumentenblog-woontlekker-voort/  

 

3.4 Drukwerk 

3.4.1 Boekje - drukwerk 

 

 

 

 

 

 

VvE-appartementen betaalbaar 

woonlastenneutraal renoveren 

Uitgever: Stichting WNR, augustus 2020 

Gids voor de VvE 

 

 

 

De gids ‘Appartementengebouwen woonlastenneutraal renoveren’ is geschreven voor 

bestuurders van een vereniging van eigenaars (hierna: VvE’s) die antwoord zoeken op de vraag:  

“Op welke manier kunnen wij ons gebouw zo optimaal mogelijk verduurzamen, gelet op 

wooncomfort, betaalbaarheid en gebruikswaarde voor de komende dertig jaar?” 

 

Door kennis te nemen van het WNR-model en het in dit boekje beschreven renovatieproces geeft 

WNR VvE’s handvatten voor de gedachtenvorming over het verduurzamen van hun gebouw.  

WNR legt uit wie ze zijn en welke projecten in aanmerking komen, hoe ze te werk gaan en 

waarom dit een aantrekkelijke route is voor VvE’s. Zij lezen hoe WNR het proces begeleidt, van 

initiatieffase tot na oplevering. Het hele pakket dus. Dat de integrale WNR-aanpak van het 

renovatieproces juist bij duurzaam renoveren veel voordelen biedt, en waarom juist een 

hoogwaardige energetische renovatie ook financierbaar en betaalbaar wordt.  

 

Het boekje wordt uitsluitend verstrekt bij of na een persoonlijk gesprek met een VvE. 

https://wnr.nu/
https://woontlekker.nl/
https://woontlekker.nl/blog-woontlekker-overgedragen-aan-stichting-wnr/
https://wnr.nu/stichting-wnr-zet-consumentenblog-woontlekker-voort/
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3.4.2 Brochure – drukwerk en digitaal 

  

 

 

 

 

De VvE klaar voor de toekomst: Betaalbaar 

en betrouwbaar woonlastenneutraal 

renoveren  

Uitgever: Stichting WNR, januari 2021 

Meer lezen: https://wnr.nu/nieuwe-brochure-

wnr-informeert-over-verduurzaming-vve/  

 

 

 

Met deze brochure nodigt WNR stakeholders uit om toekomstgericht na te denken en besluiten te 

nemen over het verduurzamen van appartementengebouwen. 

WNR stelt zich voor en gaat in op het krachtenveld rondom VvE’s. Bijvoorbeeld op de organisatie 

van VvE’s en op de uitdagingen om een goed aanbod te kiezen, om VvE-leden achter een solide 

renovatieplan te krijgen en dit succesvol te laten uitvoeren. 

De brochure is alleen online beschikbaar en kan van de website van WNR worden gedownload. 

 

 

 

 

 

Van de brochure is ook een Engelstalige 

editie geproduceerd: Homeowners’ 

Association ready fort he future: 

Affordable and reliable renovation 

Uitgave: zomer 2021 

 

 

3.5 Nieuwsbrieven 

 

WNR gaf in de MMIP-projectperiode enkele nieuwsbrieven uit: 

2 december 2020 – https://preview.mailerlite.com/j8c4v1  

8 februari 2021 - https://preview.mailerlite.com/n3d7g7  

11 mei 2021 - https://preview.mailerlite.com/b0o1x7  

https://wnr.nu/nieuwe-brochure-wnr-informeert-over-verduurzaming-vve/
https://wnr.nu/nieuwe-brochure-wnr-informeert-over-verduurzaming-vve/
https://preview.mailerlite.com/j8c4v1
https://preview.mailerlite.com/n3d7g7
https://preview.mailerlite.com/b0o1x7
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En Woontlekker eveneens: 

22 oktober 2020 - https://mailchi.mp/01775a376693/22april-4462862?e=[UNIQID]  

6 april 2021 - https://preview.mailerlite.com/x2b9x6  

12 mei 2021 - https://preview.mailerlite.com/e2u5j6  

3.6 Social media 

 

WNR is nog niet actief op sociale media. Woontlekker publiceert blogs op haar Facebook-

account en DNA post op haar LinkedIn-pagina bij gelegenheid voor en over WNR indien relevant. 

Ook WNR-medewerkers berichten individueel over WNR. 

Het betreft incidentele berichtgeving die niet voorkomt uit een sociale mediastrategie. 

 

3.7 Bijeenkomsten (live en online)  

3.7.1 Presentaties TU Delft onderzoekers 

 

Presentaties voor het MMIP-IEBB consortium van TU Delft onderzoekers op 25 mei en 28 

oktober 2020 en op 25 februari en 11 mei 2021 door Erwin Mlecnik, Assistant Professor TU Delft. 

 

3.7.2 Break-out sessie Building Holland Digital 

 

10 september 2020 – ca 100 deelnemers 

Titel: VvE-appartementen betaalbaar woonlastenneutraal renoveren 

Medium: Building Holland, break-out sessie op een digitale beurs, met een blog en mogelijkheid 

om de break-out sessie terug te kijken.  

Helaas waren er tijdens de uitzending technische problemen. Daarom is de presentatie later 

nogmaals opgenomen. Wij mochten van de organisator eenmalig de deelnemers die zich 

aangemeld hadden hierover mailen: https://preview.mailerlite.com/j8c4v1 

 

3.7.3 Interne meeting SWOT en strategie 

 

Op 9 december 2020 is tijdens een interne meeting een SWOT-analyse opgesteld op basis van 

de ervaring na de eerste zes maanden. De korte conclusie uit de SWOT-analyse is dat wij een 

uniek product aanbieden in een markt en dat er vraag naar is, maar dat het een complex product 

is om aan de doelgroep - de besturen van de VvE’s - uit te leggen. 

3.7.4 Expertmeeting contentmarketing 

 

22 februari 2021 – 8 deelnemers 

Host: Saskia de Jong, marketing- en communicatieadviseur WNR 

https://mailchi.mp/01775a376693/22april-4462862?e=%5bUNIQID
https://preview.mailerlite.com/x2b9x6
https://preview.mailerlite.com/e2u5j6
https://www.buildingholland.nl/vve-appartementen-betaalbaar-woonlastenneutraal-renoveren/
https://wnr.nu/online-informatiesessie-wnr-tijdens-building-holland-digital/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bekijk_de_breakout_sessie_wnr_bij_building_holland_digital&utm_term=2021-01-14
https://preview.mailerlite.com/j8c4v1


 

 

15  Communicatie en disseminatie  IEBB 

 

Zichtbaar zijn, een naam opbouwen. Dat houdt ons allemaal bezig, ook WNR en DNA. Voor 

leden van DNA organiseerde WNR een expertmeeting over contentmarketing. Met een dubbel 

doel: wie kennis opdoet over nieuwsartikelen en blogs maken publiceert straks op de websites 

van DNA en WNR. In 1,5 uur kreeg men handvatten om een goed artikel te schrijven waarmee je 

jezelf op de kaart zet. 

Aanleiding: WNR kan content gebruiken voor 2 websites: https://wnr.nu voor de zakelijke markt 

en https://woontlekker.nl voor de consument. Vooral voor Woontlekker zoekt WNR auteurs. Deze 

site bestaat al 6 jaar. De site heeft duizenden bezoekers per maand, WNR nam hem vorig jaar 

over. 

 

Resultaat: 2 deelnemers schreven inmiddels een artikel. Enkele anderen hebben toegezegd ook 

te willen schrijven voor deze sites. 

 

Meer informatie: https://dnaindebouw.nl/eventbrite-event/dna-expertmeeting-contentmarketing-

voor-leden/ 

3.7.5 Living-cost neutral energy renovations in the housing sector 

 

7 april 2021 - Urban Energy Institute TU Delft 

Presentatie: Carl-peter Goossen, voorzitter DNA in de bouw/bestuurslid Kennisinstituut KERN 

Moderator: Erwin Mlecnik, Assistant Professor TU Delft 

 

Presentatie over WNR en het WNR-model. 

 

Meer informatie: https://www.tudelft.nl/evenementen/2021/urban-energy/lecture-living-cost-

neutral-energy-renovations-in-the-housing-sector  

3.7.6 Presentatie training WNR ambassadeur 

 

8 april 2021 – 22 deelnemers 

Hosts: Clarence Rose, Expert energieneutraal bouwen en renoveren stichting KERN en Walter 

van Steenis, directeur WNR 

 

Expertmeeting exclusief voor DNA-leden die met en voor WNR aan de slag willen gaan. Het 

expertteam van WNR gaf de juiste ingrediënten voor het eerste kennismakingsgesprek en wat 

ervoor nodig is om een VvE-bestuur enthousiast te maken. Deelnemers van deze 

expertbijeenkomst kregen praktische handreikingen als WNR-acquisiteur op pad te kunnen gaan. 

 

Meer informatie: https://dnaindebouw.nl/eventbrite-event/expertmeeting-acquisitie-wnr-model/ 

 

3.7.7 Webinar Grip op de verduurzaming van de VvE 

8 juni 2021 – 26 deelnemers 

https://wnr.nu/
https://woontlekker.nl/
https://dnaindebouw.nl/eventbrite-event/dna-expertmeeting-contentmarketing-voor-leden/
https://dnaindebouw.nl/eventbrite-event/dna-expertmeeting-contentmarketing-voor-leden/
https://www.tudelft.nl/evenementen/2021/urban-energy/lecture-living-cost-neutral-energy-renovations-in-the-housing-sector
https://www.tudelft.nl/evenementen/2021/urban-energy/lecture-living-cost-neutral-energy-renovations-in-the-housing-sector
https://dnaindebouw.nl/eventbrite-event/expertmeeting-acquisitie-wnr-model/
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Hosts: Walter van Steenis, directeur WNR, en Egbert de Jong, voorzitter WNR 

 

Informatieve online presentatie primair voor vertegenwoordigers van een VvE-bestuur 

Energietransitie, Transitievisie Warmte, wijkuitvoeringsplannen, geen aardgas meer. Wat 

betekent dat voor de Vereniging van Eigenaars? Over de uitdagingen voor de VvE als je wilt 

verduurzamen ging dit webinar. Aan de orde kwam onder meer: 

 

• De opgave van de energietransitie voor de VvE 

• Hoe organiseer je als vereniging grote en complexe aanpakken 

• Voldoen aan nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

• Praktische voorbeelden van energieneutraal verduurzaamde VvE’s 

 

Plan is vaker webinars te gaan organiseren om VvE’s te bereiken, over deze en andere 

onderwerpen in het kader van verduurzaming. WNR ervaart het als een goed kanaal voor 

kennisoverdracht. 

 

Meer informatie: https://wnr.nu/webinar-grip-op-de-verduurzaming-van-de-vve/  

3.7.8 Rondetafelgesprek Succesvolle samenwerking verduurzaming VvE en gemeente 

 

7 juli 2021 

Hosts: Walter van Steenis, directeur WNR, Egbert de Jong, voorzitter WNR en Joost Schretlen 

(partner Segon) 

 

Tijdens het schrijven van de eindversie van dit rapport vindt de organisatie plaats van het 

rondetafelgesprek over de samenwerking tussen VvE en gemeente in het kader van 

verduurzaming. Probleemstelling: hoe werk je als gemeente samen met VvE’s om elkaars taken 

en ambities om te verduurzamen te ondersteunen en versterken? 

 

Max. 10 gemeenteambtenaren nemen exclusief deel om kennis en ideeën uit te wisselen over de 

kansen en bedreigingen voor een succesvolle samenwerking tussen VvE en gemeente.  

Betrokkenen doen mee met de opgave in hun gemeente en kunnen andere deelnemers hierover 

inspireren én natuurlijk zelf nieuwe kennis en inspiratie opdoen.  

 

3.7.9 Prefabricated retrofitting: The outPHit project, Living costneutral EnerPHit retrofits 

on the rise 

 

Vers van de pers, ons abstract is gehonoreerd bij het PHI en op zaterdag 11 september 2021 

spreken Clarence Rose en Carl-peter Goossen in Wuppertal1. Nadere informatie volgt nog. 

 

 
1 https://passivhaustagung.de/en/programme/session-7/  

https://wnr.nu/webinar-grip-op-de-verduurzaming-van-de-vve/
https://passivhaustagung.de/en/programme/session-7/


 

 

17  Communicatie en disseminatie  IEBB 

4 Tot slot 

Disseminatie, oftewel verspreiding van innovaties stimuleren, hangt minder af van concrete 

eindresultaten, maar een project van anderhalf jaar is te kort om die verspreiding te hebben 

uitgerold en effect te hebben bereikt. Waar mogelijk heeft tijdens de looptijd externe 

communicatie plaatsgevonden, maar het was low-key.  

 

Het heeft de omvang van externe communicatie tijdens de projectlooptijd en dus deze rapportage 

beperkt. Dit neemt niet weg dat er erg veel kansen zijn de markt te informeren, enthousiasmeren 

en overtuigen na afloop van het MMIP-project over woonlastenneutraal renoveren en van VvE’s 

in het bijzonder. Met het project is vooral de basis gelegd voor communicatie en kennisoverdracht 

ná het MMIP-project. 

 

Met dank aan dit project ligt veel klaar om straks communicatieve kansen te verzilveren. 

Betrokkenen zullen die uitrol met veel enthousiasme na MMIP in gang zetten! 


