
De Gemeentelijk Vastgoed Dag wordt dit jaar voor de 5e keer 
georganiseerd. Vergeleken met 5 jaar geleden zijn gemeenten 
goed op weg naar professionele vastgoedsturing. In het pro-
gramma bijdragen van de Gemeenten Amsterdam, Eindhoven, 
Groningen, Tiel, Maassluis en Rotterdam. Zij spreken over hun 
uitdagingen en hoe ze dat opgepakt hebben.

Sprekers op deze dag zijn ook 
Thomas Rau en Bernice Notenboom. 

Thomas Rau spreekt in het kader 
van de circulaire economie over het 
Madaster (kadaster voor materialen).

Bernice Notenboom is dit jaar op 
Noordpool expeditie geweest en ver-
telt over de lessen die de Noordpool 
ons kan leren. 

Naast deze bijdragen zijn er vele andere sprekers over een 
keur aan onderwerpen in de sfeer van vastgoedsturing en duur-
zaamheid. Het wordt weer een leerzame dag vol inspirerende 
voorbeelden, case studies en best practices.

Voor wie? Voor wethouders, afdelingshoofden, portefeuille- 
managers en andere vastgoedmedewerkers binnen het 
gemeentelijk vastgoed en dienstverleners in o.a. de commer-

ciële vastgoedmarkt die in de dagelijkse praktijk te maken 
hebben met het operationeel management, c.q. beheer van 
gemeentelijk vastgoed. Daarnaast voor een ieder die actief bij 
het gemeentelijk vastgoed is betrokken.

Uw investering: € 225,= excl. btw als u werkzaam bent bij 
een gemeente. Overige organisaties betalen € 325,= excl. btw. 
Alles inclusief lunch, koffie, thee en netwerkborrel.

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2017
Datum: maandag 9 oktober 2017
Programma: 10.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Op weg naar professionele vastgoedsturing

Inschrijven kan op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Aanvang programma
11.15 uur - Pauze
11.45 uur - Voortzetting programma
13.00 uur - Lunch
13.45 uur - Break-out sessies 1
14.15 uur - Zaalwissel
14.25 uur - Break-out sessies 2
14.55 uur - Pauze
15.25 uur - Voortzetting programma
17.00 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma vindt u op de achterkant van  
deze flyer of op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

Programma

9 
okt

De Gemeentelijke Vastgoed Dag wordt georganiseerd 
door IVVD (Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid)



9 
okt

10.00 - 11.15 uur                                                                                                             

• Slim verduurzaming gebouwen gemeente Eindhoven - Duurzaamheid, innovatie en slim 
samenwerken met de markt door Mary-Ann Schreurs, wethouder Gemeente Eindhoven

• Material Matters - Madaster, het kadaster voor bouwmaterialen door Thomas Rau, Turntoo

11.45 - 13.00 uur                                                                                                              

• Strategische portefeuillesturing is een must! - Hoe gemeenten de actuele uitdagingen 
voor gemeentelijk vastgoed het hoofd kunnen bieden door Wouter van den Wildenberg, Fakton

• Smart city planning - Zicht op al het maatschappelijk vastgoed van Nederland door Marten 
Middendorp, directeur Republiq

• Strategisch vastgoedoverzicht - Samenbrengen van interne en externe data (praktijkvoor-
beeld gemeente Amsterdam) door Stefan van de Schootbrugge, BRES

13.45 - 14.15 uur                                                                     Break-out sessies 1

1. Energiesponsoring voor gemeentelijk vastgoed - Financiering van verduurzaming via 
Energiesponsor Projecten door Peter van Dommele, directeur Softs

2. Heb oog voor wat er buiten gebeurt! - Welke impact hebben de actuele technologische 
innovaties op het gemeentelijk vastgoed door Oscar van Opstal, associate partner Fakton

3. Voorzieningenplanning Groningen - Big data als fundament voor vastgoedsturing door Paul 
Oortwijn, directeur Vastgoedbedrijf Gemeente Groningen 

4. Integrale duurzaamheid - MVO scorecard door Anneloes Pronk, Gemeente Maassluis

14.25 - 14.55 uur                                                                     Break-out sessies 2

1. Realisatie van zonneparken op dak en land - De belangrijkste juridische aandachtspunten 
door Jesse Zijlma, advocaat vastgoed + duurzame energie BarentsKrans

2. Smart buildings - Experimenten met meten gebruik, bereik en bezetting maatschappelijk 
vastgoed door Marten Middendorp, Republiq

3. Kostprijsdekkende huur als antwoord op Wet Markt en Overheid - Theorie en praktijk 
bij implementatie in de organisatie door George Muller, Realink en Jan Kappers, Jan Kappers 
Advies & Interim Management

4. Creatie draagvlak voor Stadhuiscampus in Tiel - Gemeente Tiel, het UWV en Werkzaak 
Rivierenland onder één dak door Karlijn Fidder, Gemeente Tiel

15.25 - 17.00 uur                                                                                                                

• Verkoopprocedure gemeentelijk vastgoed Amsterdam - Spelregels bij verkoop van 180 
gebouwen door Alex Dekker, Gemeente Amsterdam

• Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille Rotterdam - Blik op een grote 
opgave en de aanpak daarvan door Ronald Prins, directeur Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling 
Gemeente Rotterdam

• Noordpoolexpeditie 2017 en het klimaat - De urgentie van het 2 graden akkoord. Welke 
lessen de noordpool ons kan leren door Bernice Notenboom, Noordpoolreiziger / 2 Degrees
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