
Nieuwe werkelijkheid voor maatschappelijk vastgoed 

De transitie naar een circulaire (bouw)economie is volop 
gaande. Maar wat betekent dit voor het maatschappelijk 
vastgoed? Welke trends zijn er in circulair bouwen en ont-
werpen. Hoe ga je om met materialen, hergebruik en los-
maakbaarheid? Hoe stel je de juiste circulaire uitvraag aan 
de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? Wat is de 
impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten? 
En hoe kun je circulariteit waarderen en financieren?

Tijdens dit congres geven we antwoord op deze vragen 
en maken circulariteit tastbaar en concreet aan de hand 
van succesvolle voorbeelden. Inspirerende sprekers die op 
deze dag een bijdrage leveren zijn o.a. Transitieteam circu-
laire Bouweconomie, RoosRos Architecten, Alba Concepts, 
W/E- adviseurs en de Alliantie. 

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

Deelname 
€ 395,- excl. btw als u werkzaam bent bij een woning-
corporatie, gemeente, zorg- of onderwijsinstelling. 
€ 495,- excl. btw als u elders werkzaam bent. 
Prijs is incl. lunch, koffie/thee en netwerkborrel. 

Laat u inspireren en ontmoet vakgenoten!

09.00 uur   Registratie en ontvangst
10.30 uur   Aanvang ochtendprogramma met: 

- Circulariteit: Architect van de toekomst
- Excess Materials Exchange, #Hoedan?
- Circulair bouwen met hout

12.15 uur   Lunch
13.00 uur   Aanvang middagprogramma met:

- Circulair vastgoed inkopen en aanbesteden
- CiWoCo 1.0 circulair woonwerkcomplex
- Bestaande schoolgebouwen en de 
  circulaire opgave

14.30 uur   Pauze
15.00 uur   vervolg middagprogramma met:

- Residual Value Calculator
- Circulariteit van papier naar praktijk
- Lessons learned

16.30 uur  Netwerkborrel

    Programma

Datum: dinsdag 2 juni 2020 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen 
PE-punten: 6

Schrijf u in op www.circulairvastgoedcongres.nl
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10.30 - 12.15 uur                               aanvang ochtendprogramma                                    

• Circulariteit: Architect van de toekomst
 Bestaat de architect zoals we die nu kennen over tien jaar nog? 
 Sander Ros, RoosRos architecten
• Excess Materials Exchange, #Hoedan?
 Digitaal matchingplatform voor nieuwe hoogwaardige hergebruikopties voor  
 materialen of (afval) producten voor bedrijven.
 Jim Teunizen, Alba concepts
• Circulair bouwen met hout
 Is bouwen met hout een kans of een bedreiging, hoe realistisch is grootschalige 
 toepassing van hout nu al en hoe los je het probleem van ontbossing op.
 Spreker volgt 

13.00 - 14.30 uur                      aanvang middagprogramma                                                    

• Circulair vastgoed inkopen en aanbesteden 
 Hoe gebruik je inkoop en aanbesteding als krachtig  middel om duurzaamheid en  
 circulariteit te ontwikkelen.
 Noor Huitema, Copper 8
• CiWoCo 1.0 circulair woonwerkcomplex
 Succesvol gerealiseerd, demontabel, adaptief gebouw, kan zonder ingrijpende  
 structurele wijzigingen worden aangepast aan veranderend gebruik in de toe- 
 komst. AWARD winnend ontwerp.
 Esther Stevelink, GAAGA Architecten 
• Bestaande schoolgebouwen en de circulaire opgave
 Behoud en transformatie van bestaande scholen is gunstig vanuit duurzaamheid  
 en circulariteit. En het levert prachtige scholen op.
 Wilma Kempinga, Stichting Mevrouw Meijer

15.00 - 16.30 uur                                                vervolgmiddag programma              

• Residual Value Calculator 
 Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde van een bouwproduct. 
 Mark van Ommen, TNO
• Circulariteit van papier naar praktijk 
 Circulariteitsstrategie en Roadmap circulaire / CO2 neutrale vastgoedportefeuille. 
 Geurt Donze, W/E adviseurs
• Lessons Learned
 Alleen door te leren én te delen van je fouten kom je verder.
 Jürgen Klaassen, De Alliantie
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