
Datum: woensdag 7 oktober 
Programma: 10.00 uur – 15.30 uur 
Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein 

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2020 

7 
okt

Routekaart maatschappelijk vastgoed
De concretisering van de routekaart maatschappe-
lijk vastgoed is voor elke gemeente een belangrijke 
thema. Op deze dag stellen wij de vraag wanneer wat 
te doen om de klimaatdoelen te halen, hoe de kaders 
na het oogsten van het laaghangend fruit doorontwik-
keld kunnen worden en hoe binnen de huidige financi-
eel beperkte ruimte toch de routekaart uitgevoerd kan 
worden.

Geleerde lessen
Tijdens eerdere edities van de Gemeentelijk Vastgoed 
Dag hebben de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 
en de realisatie van het vooruitstrevend Stadskantoor 
Venlo al eens op het programma gestaan. Tijdens deze 
editie van de Gemeentelijk Vastgoed Dag stellen wij de 
vraag: “Wat zijn na een aantal jaar de geleerde lessen 
en wat betekent dat voor uw gemeente?”

Gezonde gebouwen
De businesscase voor gezonde gebouwen is krachtig 
en schept investeringsruimte. Dat blijkt uit onderzoek, 
zoals zal blijken uit de geleerde lessen rondom het 
Stadskantoor Venlo. Daan Bruggink heeft als architect 
een visie op meer menselijkem groene en gezonde 
gebouwen. Hoe komen wij tot meer natuurlijke en 
menselijke gebouwen? 

Marktwaarde gemeentelijk vastgoed
Op deze dag komt ook de vraag aan bod wat de 
maatschappelijke waarde van martkwaarde van het 
gemeentelijk vastgoed is.

Nationale trendradar Gemeentelijk Vastgoed 2020
Deze trendrader wordt op de Gemeentelijk Vastgoed 
Dag gepresenteerd en besproken.

     Anders dan voorgaande jaren

     Locatie anders dan voorgaande jaren
     Vanwege de corona maatregelen wordt de  
  Gemeentelijk Vastgoed Dag 2020 op een andere 

locatie georganiseerd dan voorgaande jaren.

Geen break-out sessies
Door de beperkt beschikbare ruimte wordt dit jaar 
afgezien van break-out sessies.

Alleen toegankelijk voor gemeenten
De plenaire zaal heeft i.v.m corona maatregelen 
een beperkte capaciteit. Daarom zijn alleen ver-
tegenwoordigers van gemeenten welkom op de 
Gemeentelijk Vastgoed Dag 2020. 

Deelname
Door bovenstaande wijzigingen geeft IVVD korting 
op de standaardprijs voor een vastgoeddag. De 
prijs voor deelname voor gemeenten wordt daar-
mee € 325,- excl. btw. Prijs is inclusief lunch, kof-
fie/thee en netwerkborrel.

Locatie
NBC Congrescentrum, Nieuwegein
Deze locatie is zowel per auto als met openbaar 
vervoer goed bereikbaar.

Op locatie kunt u voldoende afstand houden. De 
geldende hygiëne maatregelen worden nageleefd.

Schrijf u in op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

Instituut Voor Vastgoed 
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl
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09.00 uur - registratie en ontvangst met koffie

10.00 uur - aanvang

Gemeentelijke maatschappelijk vastgoed routekaart: wanneer wat om de doelen te halen?
Met voorbeelden van een aantal koploper gemeenten
Rinus Vader, leading professional energietransitie gebouwde omgeving Royal Haskoning DHV

Gresco; Na het laaghangende fruit
Doorontwikkeling van de kaders voor het verduurzamen van het vastgoed
Frank van de Poel – duurzaamheidseconoom Gresco Gemeente Groningen

11.00 uur - pauze

11.30 uur - aanvang

Financiele conditie gemeenten en investeringen in de energietransitie
Hoe kun je gegeven de huidige financiele beperkingen toch je routekaart uitvoeren?
Caspar Boendermaker - BNG Bank

Lessen uit vijf jaar Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
Hoe de benchmark de maatschappelijke meerwaarde van vastgoed meetbaar en inzichtelijk maakt
Ingrid Janssen – Partner Republiq / Associate Professor TIAS Business School

12.30 uur - lunch

13.30 uur - aanvang

Wat heeft het vooruitstrevende Stadkantoor Venlo ons geleerd? 
Onderzoek laat o.a. krachtige businesscase zien rondom “gezonde gebouwen”
Michel Weijers - Managing director C2C Expolab / projectleider stadskantoor Venlo

Naar natuurlijke en menselijke gebouwen
Biobased en biofilie gedachtengoed brengt meer menselijke, groene en gezonde gebouwen
Daan Bruggink - architect Orga Architect

De maatschappelijke waarde van marktwaarde van het gemeentelijk vastgoed
De invloed van marktwaarde op een efficiënte en effectieve allocatie van middelen
Paul Mooij - MT lid business unit publiek abcnova

15.30 uur - netwerkborrel


