
Het nieuwe vastgoed staat er al. Het moet alleen 
aangepast worden aan de huidige vraag, of dat nu 
een verduurzaming betreft of een herbestemming, 
zowel voor een gebied als voor een gebouw.  
Die opgave kun je niet meer alleen, daarvoor moet 
je met anderen samenwerken. Maar hoe doe je dat?  
En hoe neem je je eigen organisatie mee? 

Ben jij een professional met een passie voor de  
bestaande omgeving en gebouwen en bereid in 
jezelf en in het vak te investeren? Dan moet je bij de 
NRP Academie zijn; al 5 jaar de opleiding voor de  
renovatie- en transformatieprofessional.  

De opleiding is door TU Delft, Hogeschool Utrecht  
en NRP in co-creatie tot stand gebracht en zij hebben 
ervoor gezorgd dat wetenschap en praktijk met elkaar  
in verbinding worden gebracht. Het is een opleiding 
met 7 hoogleraren, ruim 50 docenten, 18 inspirerende  
locaties (die je zelf kunt aandragen), 6 ochtenden gratis 
colleges voor een collega en twee NRP Challenges. 

Meer weten? Op nrpacademie.nl vind je alles over de 
NRP Academie: het programma, de cursusdagen,  
de docenten, ervaringen van alumni, locaties en hoe je  
je kunt aanmelden.  

Voor meer informatie kijk op nrpacademie.nl, stuur een e-mail aan erna@nrpacademie.nl,
of bel met +31 (0)6 506 288 44. NRP Academie is een co-creatie door:

DÉ OPLEIDING
VOOR DE
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TRANSFORMATIE-
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