
De vraag naar een gestructureerde stroom van vastgoedin-
formatie binnen maatschappelijk vastgoedorganisaties wordt 
steeds groter. Maar hoe zorgt u dat uw vastoedinformatie op 
orde komt en blijft? De laatste jaren komen vastgoeddata 
steeds beter beschikbaar. Combinaties van open en eigen 
databronnen geven gestructureerd antwoord op uw vast-
goedportefeuille vragen en helpen u verder met het bepalen 
en uitvoeren van uw portefeuillestrategie. 

Bij de analyse wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
algoritmes, big data en kunstmatige intelligentie. Door de 
enorme analysekracht van de huidige computers kunnen 
analyses snel en accuraat uitgevoerd worden. U staat elke 
keer weer versteld. Deze ontwikkelingen verdiepen uw 
inzicht en brengen uw strategische besluitvorming naar een 
nieuw niveau.

Om in te springen op deze actualiteit organiseert IVVD voor 
de volledige publiek-maatschappelijke vastgoedsector dit 
najaar het Vastgoeddata Congres. 
Tijdens dit congres maakt u kennis met wat datagedreven 
verduurzaming en datagedreven vastgoedsturing voor u 
kunnen betekenen! Onder de bevlogen leiding van Tom van 
’t Hek hoort u de visies van professionals uit de praktijk 
en krijgt u inzicht in hoe u met behulp van vastgoeddata 
sneller en beter besluiten kunt onderbouwen en kansen kunt 
creëren voor uw eigen vastgoed organisatie.

Vastgoeddata Congres 2018
Datum : 4 december 2018
Tijd : 12.00 uur – 16.30 uur 
Locatie : Landgoed de Horst, Driebergen

Datagedreven analyse als basis voor uw besluitvorming

Inschrijven kan op www.vastgoeddatacongres.nl

 

12.00 uur - Ontvangst met lunch
13.00 uur - start programma

• Datagedreven verduurzaming
• Wat kunnen satellietbeelden én kunst-

matige intelligentie betekenen voor 
verduurzaming?

• Wat is er over uw vastgoedportefeuille 
bekend en hoe kunt u dat in beeld 
brengen? 

14.30 uur - Pauze
15.00 uur - Vervolg programma

• Datagedreven vastgoedsturing
• De gebruiker in beeld
• Kunnen er 1 miljoen extra woningen 

binnen het bestaand bebouwd gebied?
16.30 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma met sprekers vindt u op de  
achterkant van deze flyer.

Programma

4 
dec

Dagvoorzitter
Tom van 't Hek - spreker/presentator

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Roel Meulenbeld
mobiel: 06 - 533 08 379
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl
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PROGRAMMA

Inschrijven kan op www.vastgoeddatacongres.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Roel Meulenbeld
mobiel: 06 - 533 08 379
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl

12.00 uur -  Ontvangst met lunch
13.00 uur -  Datagedreven verduurzaming

Datagedreven verduurzaming 
Snelle portefeuille analyse door slim gebruik van open en eigen 
databronnen
Caspar Boendermaker - BNG Bank

Wat kunnen satellietbeelden én kunstmatige intelligentie 
betekenen voor verduurzaming? 
Versnelling door datagedreven inzichten, planning én monitoring  
Jeroen van Zwieten - Sobolt

Wat is er al over uw vastgoedportefeuille bekend en hoe 
kunt u dat in beeld brengen? 
Met als voorbeeld het energielabel, het eigenlijk verbruik en de 
vragen die daaruit ontstaan
Stefan van de Schootbrugge - BRES

14.30 uur -  Pauze
15.00 uur -  Datagedreven vastgoedsturing

Datagedreven vastgoedsturing 
Van “nice to know” naar datagedreven besluitvorming
Ingrid Janssen - Republiq

De gebruiker in beeld 
Data-reis langs vraag en aanbod rond maatschappelijk vastgoed
René van der Meer – Eiffel Analytics

Kunnen er 1 miljoen extra woningen binnen het bestaand 
bebouwd gebied? 
Hoe deze ingewikkelde puzzel modelmatig met gebruik van 
(big) data werd gelegd
Joost van der Werf - Brink Groep

16.30 uur - Netwerkborrel

Voor wie?
Dit congres is bij uitstek interessant voor 
bestuurders, wethouders, vastgoedmanagers, 
assetmanagers, controllers, toezichthouders en 
commissarissen bij woningcorporaties, gemeen-
ten, zorg- en onderwijsinstellingen.

3 PE-punten VTW

Deelname
€ 325,- excl. BTW als u werkzaam bent bij een 
woningcorporatie, gemeente, zorg- of onder-
wijsinstellingen. € 395,- excl. BTW als u elders 
werkzaam bent. 

Prijs is incl. lunch, koffie/thee en netwerkborrel.

Locatie
Landgoed de Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen-Rijsenburg


