
...duurzame kennis

OPLEIDINGEN

Deelname (6 PE-punten)
Uw deelname aan deze workshop is € 595,= excl. 
BTW en inclusief studiemateriaal, koffie/thee en 
lunch. 

Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze  
workshop en krijg ieder 10% korting.

Docent

Datum
18 juni 2020 van 10.00 tot 16.30 uur

Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
3812 PA Amersfoort

Deze locatie is goed met de auto en 
het openbaar vervoer te bereiken.

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda

Verduurzaam uw vastgoed planmatig en op 'natuurlijke 
momenten'.

Een Duurzame Meer Jaren Onderhoud Planning 
(DMJOP) is essentieel voor uw vastgoed (portefeuille). 
Naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen (EED/
EER) en de voorbeeldfunctie voor met name maat-
schappelijk vastgoed heeft de DMJOP vooral als doel 
de staat van uw vastgoed én installaties af te stemmen 
op uw duurzame vastgoedbeleid. Op deze wijze ver-
duurzaamt u uw vastgoed planmatig, effectief, efficiënt 
én op “natuurlijke momenten”.

DMJOP levert u direct:
• Duurzaam en waardevast vastgoed
• Levensduurverlenging 
• Meer comfort voor gebruikers 
• Beter verblijf- en werkklimaat 
• Lager ziekteverzuim 
• Hogere arbeidsproductiviteit 
• Imago- en identiteitsverbetering 
• Verlaging energiekosten 
• Betere verhuurbaarheid 
• Subsidieregelingen 
• Huurders (SLA) 
• Conditie afspraken t.b.v. onderhoud

Resultaat workshop
Tijdens deze workshop leert u om vanuit een nulmeting 
(de basisconditie) de technische staat van uw vastgoed 
objectief in beeld te brengen. Op basis hiervan wordt 
verduurzaming en het onderhoud op korte en lange ter-
mijn gepland én op elkaar afgestemd én leert u planma-
tig te werken aan het verduurzamen van vastgoed.
U krijgt inzicht in de koppeling van duurzame ingrepen 
aan natuurlijke (onderhoud)momenten in het proces. 
Verder komen tijdens deze workshop opties voor ver-
duurzaming, wettelijke kaders zoals bouwbesluit, EED/
EER, energie auditing en monitoring aan de orde en 
wordt ingegaan op beleidszaken, beheer en beleidsplan.

Voor wie?
Deze workshop is bij uitstek geschikt voor vastgoed-
managers, facility managers en technisch managers op 
het gebied van maatschappelijk/gemeentelijk vastgoed 
zoals o.a. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, 
onderwijsgebouwen, kantoren, theaters, stadions, 
monumenten, woningen of woningcomplexen.

18 
jun

Van MJOP naar DMJOP

Sander Koëter
Koëter Vastgoed Adviseurs

Van deze workshop is nu ook een online format 
ontwikkeld. Mocht de workshop door overheids-
maatregelen geen doorgang kunnen vinden, dan 
wordt deze online gegeven.


