
Datum: woensdag 9 oktober 2019 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Schrijf u in op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

Actuele thema’s en oplossingen

9
okt

Laat u inspireren, ontdek kansen en creatieve  
oplossingen voor nieuw en bestaand vastgoed in het 
gemeentelijk vastgoed. Speel in op de ontwikkelingen 
op het gebied van de energietransitie en leer wat de 
ontwikkelingen in het gemeentelijk vastgoed voor uw 
gemeente kunnen betekenen.

Het klimaatakkoord daagt met de routekaart maat-
schappelijk vastgoed uit om nu stappen te zetten.  
Het gaat om de versnelling van de energietransitie door 
een forse opschaling. Verschillende aspecten worden 
besproken in zowel het plenaire als het break-out 
programma.

Maar er is meer. Hiernaast vindt u het programma van 
het plenaire onderdeel van deze dag.

Break-out sessies
Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma 
verder persoonlijk invullen door twee van de acht  
aangeboden verdiepende break-out sessies over  
actuele onderwerpen te volgen, zie achterkant flyer.

Voor wie: Voor wethouders, directeuren/hoofden  
vastgoed, vastgoedmanagers en beleidsmedewerkers  
en anderen die zich in het dagelijks werk bezighouden 
met gemeentelijk vastgoed.

Uw deelname: € 395,= excl. btw voor gemeenten en  
€ 425,= excl. btw voor overige organisaties.  
Lunch, koffie, thee en netwerkborrel zijn inbegrepen.

Ontmoet uw collega’s en deel ervaringen!

                                Hoofdprogramma

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2019

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

Snelle huisvesting van nieuwe gemeente Altena
Met integrale afstemming op dienstverleningsconcept 
en organisatiefilosofie door Annette van der Werf, 
gemeentesecretaris Gemeente Altena 

Routekaart maatschappelijk vastgoed 
Inzicht in de opgave voor verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed door Marten Middendorp, 
partner Republiq

Wat betekent de energietransitie voor het  
gemeentelijk vastgoed? 
Wat kunnen gemeenten leren van ARTIS? door Rinus 
Vader, leading professional energietransitie gebouwde 
omgeving Royal Haskoning DHV

Bouwen met afval – de reis naar een circulair MFA
Van architect naar archi-o-loog door Sander Ros, 
algemeen directeur RoosRos architecten 

Pensioengeld in gemeentelijk vastgoed 
Aan de hand van casussen: Hoe te organiseren en  
hoe grip te houden? door Erwin Daalhuisen, Expert  
director Fakton

Organiseren en financieren van investeringen in 
maatschappelijk vastgoed 
Welke trends zijn er zichtbaar en wat kunnen we 
daarvan leren? door Caspar Boendermaker, specialist 
duurzaamheid BNG Bank

Nationale trendradar gemeentelijk vastgoed 
Inzicht in de relevante trends door Wim Fieggen,
partner IVVD



Schrijf u in op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

Instituut Voor Vastgoed 
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

Dagvoorzitter Tom van ‘t Hek 
spreker / presentator

Programma Gemeentelijk Vastgoed Dag 2019

13.00 - 13.40 uur                               Break-out sessies 1

1  Financiering van (duurzaam) vastgoed in  
de sport   
Inzicht in bancaire leningen en subsidie om 
investeringen te realiseren door Dick Zeegers, 
directeur Stichting Waarborgfonds Sport

2   Gemeentelijk vastgoedbeleid  
Hoe maak je het en waar moet het aan  
voldoen? door Jan Kappers, Jan Kappers 
Advies & Interim Management

3  Het realiseren van een circulaire sporthal  
Wat kom je tegen en hoe moet je het regelen?

 door Eddo van der Meulen, projectleider 
 Gemeente Wageningen en Maarten Assink, 
 aanbestedingsadviseur M3V
  
4  Intern en extern accountmanagement  

Het belang van de relatie met de klant door 
Walter Rozendaal, directeur Instituut VGM

13.50 - 14.30 uur                               Break-out sessies 2

1  Zwembad deels gefinancierd met WMO  
Maatschappelijke meerwaarde van een  
doelgroepenbad door Chantal Rijnsburger, 
projectleider en Marjolein Huijskes, pro- 
grammamanager, Gemeente Rheden

2  Duurzaam meerjaren investeringsplan
 Slim en wendbaar onderweg naar energie- 
 neutraal door Rinald van der Wal, senior
 adviseur BBNadviseurs

3 Kostprijsdekkende huur
 Praktijkcasus: Kostprijsdekkende huur om- 
 zetten in vastgoedbeleid door Vincent Quist, 
 portefeuille manager gemeente Haarlemmer- 
 meer en Peter Broer, adviseur Metafoor

4  Creatieve anti-leegstandsinitiatieven in 
gemeentelijk vastgoed

 Stimuleren binnen de kaders van staats-
 steun en Markt en Overheid door Jolanda  
 van Koeveringe-Dekker en Paul Adriaanse, 
 Justion Advocaten

09.00 uur registratie en ontvangst met koffie

10.00 uur aanvang hoofdprogramma

Snelle huisvesting van nieuwe gemeente Altena 
Annette van der Werf, gemeentesecretaris Gemeente 
Altena

Routekaart maatschappelijk vastgoed
Marten Middendorp, partner Republiq

Wat betekent de energietransitie voor het  
gemeentelijk vastgoed?
Rinus Vader, leading professional energietransitie 
gebouwde omgeving Royal Haskoning DHV

Bouwen met afval – de reis naar een circulair MFA
Sander Ros, algemeen directeur RoosRos architecten

12.00 uur lunch

13.00 - 14.30 uur Break-out-sessies 1 & 2

Er worden twee break-out sessies gehouden. U heeft 
per break-out sessie keuze uit één van de 4 hiernaast 
vermelde onderwerpen.

14.30 uur pauze

15.00 uur vervolg hoofdprogramma

Pensioengeld in gemeentelijk vastgoed
Erwin Daalhuizen, Expert director Fakton

Organiseren en financieren van investeringen in  
maatschappelijk vastgoed
Caspar Boendermaker, specialist duurzaamheid  
BNG Bank

Nationale trendradar gemeentelijk vastgoed 
Wim Fieggen, partner IVVD

16.30 uur netwerkborrel

Programma in vogelvlucht


