
Het klimaatakkoord legt de lat voor gemeenten hoog. 
Zij moeten het goede voorbeeld geven. Wat wordt er 
verwacht en wat zijn de financiële gevolgen? De nadruk 
ligt daarbij ook op een effectieve portefeuillestrategie. 
Hoe kan beter worden gestuurd op de gemeentelijk 
vastgoedportefeuille?

Tijdens de Gemeentelijk Vastgoed Dag gaan wij uitgebreid 
in op deze materie. In het hoofdprogramma komen o.a. 
de VNG en de BNG Bank aan het woord. Met trots pre-
senteren we op deze dag ook de Nationale Trendradar 
Gemeentelijk Vastgoed, waarvan u uiteraard een exem-
plaar krijgt. 

Naast het hoofdprogramma heeft u keuze uit een acht-
tal interessante break-out sessies. Ook is er voldoende 
gelegenheid uw collega’s uit het gemeentelijk vastgoed te 
spreken !!

Voor wie? Voor wethouders, directeuren / hoofden vast-
goed, en vastgoedmanagers in het gemeentelijk vastgoed. 
Daarnaast voor een ieder die actief bij het gemeentelijk 
vastgoed is betrokken.

Uw deelname: € 295,- excl. btw voor gemeenten en  
€ 395,- excl. btw voor overige organisaties. Inbegrepen 
zijn koffie/thee, lunch en de netwerkborrel. 

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2018
Datum: woensdag 10 oktober 2018
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Klimaatakkoord en Sturen op de vastgoedportefeuille

Inschrijven kan op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.00 uur - Lunch
13.00 uur - Break-out sessies 1
13.50 uur - Break-out sessies 2
14.30 uur - Pauze
15.00 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Netwerkborrel

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

Programma

10 
okt

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



10 
okt

10.00 - 12.00 uur                                                                                                             

• Klimaatakkoord en vastgoedroutekaart - Wat moeten gemeenten vóór 1 mei 2019 
hebben? - Plan met portefeuillestrategie gemeentelijk vastgoed gericht op energieneutraal 
in 2040 door Annemie Loozen - Programmateam Energie VNG

• Inzet batterij om doelstellingen klimaatakkoord te kunnen halen - Mogelijkheden aan 
de hand van casus Jaarbeurs Utrecht en wijk Lombok in Utrecht door Robin Berg – innovator 
en initiatiefnemer Lomboxnet / We drive solar

• Ambities zijn leuk; Realiseren is beter - Het klimaatakkoord prikkelt tot investeren in energie- 
besparing en -opwekking. Hoe moeten we deze investeringen bekostigen en financieren? door 
Caspar Boendermaker – BNG Bank

• Dé ideale gemeentelijke vastgoedorganisatie bestaat! Of toch niet? - Benchmark 
Gemeentelijk Vastgoed vergelijkt organisatievormen door Ingrid Janssen - TIAS School for 
Business & Society / Republiq

13.00 - 13.40                                                                            Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. De vastgoedladder 
Stappenplan om de regie van vastgoedbeheer stevig in handen te krijgen 
Rien van der Maarel – Gemeente Haarlem en Kampen / Metafoor

2. Van sturen op kosten naar sturen op waarde 
Door een strategische bril naar gemeentelijk vastgoed kijken 
Henk Philippens en Pieter Truijens – Gemeente Almere

3. WKO scan – snel, objectief en gedegen 
Inzicht in de prestatie van uw klimaatsysteem met Bodemenergie (WKO) 
Dick Westgeest – Gebruikersplatform bodemenergie

4. Energietransitie: van pand naar portefeuille 
Het gemeentelijk vastgoed als katalysator voor verandering 
David van der Wal – DVDW consultancy

13.50 - 14.30 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen: 

1. Benchmark Gemeentelijk Vastgoed; het startersprogramma 
Hoe helpt de benchmark uw gemeente met “de basis op orde” voor strategische vastgoedsturing? 
Sander de Clerck – Republiq

2. Op naar eenduidige vastgoedinformatie – starten met eenheid in BBV-eisen? 
Verdere ontwikkeling in administratieve verslaglegging voor meer onderlinge vergelijkbaarheid 
Jan Kappers en Frank Galesloot – JK Advies & Interim management / Gemeente Deventer

3. Successen en lessen van de Gresco in de gemeente Groningen 
Ontwikkeling van de Gresco tot een effectieve tool voor de energietransitie 
Frank van de Poel – duurzaamheidseconoom Gemeente Groningen

4. Gebruik van relevante (open) databronnen voor efficiënte en duurzame vastgoedsturing 
Nieuwe, waardevolle inzichten voor vastgoedsturing 
Stefan van de Schootbrugge en Alet Loijenga – BRES / Gemeente Arnhem

15.00 - 16.30 uur                                                                                                                

• Nationale Trendradar Gemeentelijk Vastgoed - De voorzieningen, de maatschappelijke 
euro en duurzaamheid in beeld door Wim Fieggen – mede oprichter / directeur IVVD 

• Sportbedrijven los van de gemeenten of juist niet? - Het bijbehorende vastgoed altijd in 
handen van de gemeente houden? door Corniel Groenen – Hoofd sport & recreatie Gemeente 
‘s Hertogenbosch

• Verschuivingen op langere termijn in de vraag naar voorzieningen in de gemeente - en de 
effecten op de maatschappelijke agenda en het maatschappelijk vastgoed door René van der Meer 
– directeur Eiffel Analytics

Dagvoorzitter

Dorine Putman - Devilee, 
voorheen ASN Bank
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