
Datum: dinsdag 3 december 2019 
Programma: 10.30 uur – 16.30 uur 
Locatie: Theater Maitland, Landgoed de Horst in Driebergen 
PE punten: 5  

Schrijf u in op www.vastgoeddatacongres.nl

Vastgoeddata-analyse in de versnelling

Vastgoeddata Congres 2019

3 
dec

De ontwikkelingen op het gebied van vastgoeddata 
gaan nu snel. Interne databronnen over het vastgoed 
en de vastgoedportefeuille worden verbonden aan 
een diversiteit aan externe databronnen. 

Strategische besluitvorming ondergaat daarmee een 
versnelling. Met één druk op de knop kunnen verschil-
lende toekomstscenario’s betreffende het vastgoed 
en de vastgoedportefeuille worden bekeken en door-
gerekend. Complexe vraagstukken lijken ineens een-
voudig. Tijdens dit congres besteden wij bijvoorbeeld 
aandacht aan de toekomstbestendigheid van de vast-
goedportefeuille van de politie.

De uitvoering van de strategie en het monitoren van 
de resultaten profiteren ook van de snelle ontwikke-
lingen in de digitale wereld. Inzicht en resultaten zijn 
direct beschikbaar. Tijdens het congres zijn er in deze 
bijdragen in het kader van de energietransitie.

Verder krijgt u een goed beeld van wat er mogelijk is 
met data-analyse, hoe complexe vraagstukken worden 
aangepakt en wat uw organisatie er mee kan. Diverse 
onderwerpen staan op het programma die uw strate-
gische besluitvorming, maar ook de uitvoering daar-
van raken. 

Een speciaal onderdeel is de inkijk die u krijgt in een 
geautomatiseerd vastgoedwaarderingsmodel dat 
nauwkeurig taxaties maakt. Tijdens deze bijdrage 
wordt u stap voor stap meegenomen in de vele  
aspecten die de waardering van vastgoed beïnvloeden 
en hoe dat uitwerkt in dit waarderingsmodel.

                               Informatie

Voor wie?
Dit congres is bij uitstek interessant voor 
bestuurders, wethouders, beleidsmedewerkers, 
portefeuille-, asset- en vastgoedmanagers, 
controllers, toezichthouders en commissarissen
bij woningcorporaties, gemeenten, zorg- en 
onderwijsinstellingen.

5 PE-Punten
IVVD is CEDEO gecertificeerd en daarmee geac-
crediteerde aanbieder van PE activiteiten voor: 
• Vereniging van toezichthouders in woning- 
 corporaties (VTW)
• AEDES (vereniging van woningcorporaties)

Deelname
€ 395,- excl. btw als u werkzaam bent bij een 
woningcorporatie, gemeente, zorg- of 
onderwijsinstelling. € 425,- excl. btw als u elders 
werkzaam bent. Prijs is inclusief lunch, koffie/thee 
en netwerkborrel.

Locatie
Theater Maitland op Landgoed de Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen-Rijsenburg

Dagvoorzitter
Tom van 't Hek 
spreker/presentator
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09.30 uur registratie en ontvangst met koffie

10.30 uur Aanvang ochtendprogramma

Routekaart Maatschappelijk Vastgoed
Met data-analyse inzicht in de opgave voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed
Marten Middendorp – partner Republiq

Datagovernance en datavolwassenheid van organisaties
Hoe verbetert u de waarde van uw vastgoeddata?
Robin Oldebeerlink – vastgoedadviseur Metafoor

De toekomst van de vastgoedtransactie
Terug blikken en vooruit klikken 
Jurjen Thomas – founding partner OSRE

12.00 uur lunch

13.00 uur Aanvang middagprogramma

Inzicht in de toekomstbestendigheid van de vastgoedportefeuille van de politie
Een datagedreven beleidssimulatie voor gestapelde ambities en verschillende toekomstscenario’s
Judith van Rijswick – senior manager Data Science Brink Groep

Realistische maatregelen voor de energietransitie van een gebouw of vastgoedportefeuille
Ontzorging door big data, algoritmen en 100 knappe koppen
Jan van Hout – directeur PIM Studio

Met data-analyse het budget voor keuken en badkamer in een woningproject optimaliseren 
Voor zowel klant als belegger. Concreet gemaakt met een casus
René van der Meer – Business Manager ATAG Benelux

14.30 uur pauze

15.00 uur Hervatting middagprogramma

De vertaalslag van data analyse als megatrend naar de gebouwde omgeving 
Wat kunnen wij bijvoorbeeld zeggen over leefbaarheid in buurten en wijken?
Roderick Ponds – senior onderzoeker bij Atlas voor Gemeenten

Het geautomatiseerde waarderingsmodel geopend
Kijk mee hoe het “denken vanuit data” werkt bij geautomatiseerd waarderen van vastgoed
Werner van Sprundel - partner Advanced Analytics

16.30 uur netwerkborrel


