
Routekaart maatschappelijk vastgoed

De concretisering van de routekaart maatschappelijk 
vastgoed is voor elke gemeente een belangrijk thema. 
Tijdens de “Gemeentelijk Vastgoed Dag - online” stel-
len we de vraag wanneer wat te doen om de klimaat-
doelen te halen en hoe binnen de huidige financieel 
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 we 
de vraag: “Wat zijn na een aantal jaar de geleerde les-
sen 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 archi-
tect een visie op meer menselijke, groene en gezonde 
gebouwen. Hoe komen wij tot meer natuurlijke en 
menselijke gebouwen?

Laat u inspireren en informeren !

De “Gemeentelijk Vastgoed Dag 2020 - online” vindt 
plaats op locatie. Vanwege de vereiste afstand van 
1,5 meter zijn op locatie de sprekers en de moderator 
aanwezig.

Online is het net alsof u zelf in de zaal zit. U kunt voor-
afgaand aan en tijdens de Gemeentelijk Vastgoed Dag 
vragen stellen.
 
Op locatie is er beperkte ruimte voor een aantal deelne-
mers. U kunt daarvoor opteren. Op volgorde van binnen-
komst en zolang er plek is.

Na afloop van de Gemeentelijk Vastgoed Dag kunt 
u alles via een persoonlijke toegangscode terugzien. 

Datum: woensdag 7 oktober 2020 
Programma: 13.00 uur – 16.30 uur

Schrijf u in op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2020 - online

7
okt

Routekaart, geleerde lessen en gezonde gebouwen

De Gemeenteiijk Vastgoed Dag 2020 - onine

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



13.00 uur - start

Maatschappelijk vastgoed routekaart
Wanneer wat doen om de doelen te halen? Met voorbeel-
den van een aantal koploper gemeenten.
Rinus Vader - Royal Haskoning DHV

Financiële conditie gemeenten en investeringen in de 
energietransitie - Hoe kun je met de huidige financiële 
beperkingen toch je routekaart uitvoeren ?
Caspar Boendemaker - BNG Bank

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

Pauze
Wat heeft het vooruitstrevende Stadkantoor Venlo ons 
geleerd? - Onderzoek laat o.a. krachtige business case 
zien rondom “Gezonde gebouwen”
Michel Weijers - Gemeente Venlo / C2C Expolab

Naar natuurlijke en menselijke gebouwen - Biobased en 
biofilie gedachtengoed brengt meer menselijke, groene

 en duurzaame gebouwen.
Daan Bruggink - Orga Architect

De maatschappelijke meerwaarde van marktwaarde
De invloed van marktwaarde op een efficiënte en effec-
tieve allocatie van middelen.
Paul Mooij - abcnova

16.30 uur - einde

Programma

7
okt

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2020 - online

Voor wie?
De Gemeentelijk Vastgoed Dag is 
bij uitstek interessant voor ieder-
een werkzaam in het vastgoed bij  
gemeenten of voor gemeenten. 

Online deelname 
€ 259,- excl. BTW

Er is op locatie beperkte ruimte 
voor een aantal deelnemers. U kunt 
daarvoor opteren. Plaats in de zaal 
€ 325,- excl. BTW  incl. inlooplunch, 
thee/koffie/frisdrank

Collegakorting
Neem met één of meer colle-
ga’s deel aan deze Gemeentelijk 
Vastgoed Dag en krijg ieder 10% 
korting.

Locatie
Studio/Opleidingscentrum IVVD
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Schrijf u in op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl

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


