
Datagedreven en databedreven
Data speelt een steeds belangrijkere rol in ons dage-
lijks leven. Ook in het publiek-maatschappelijk vast-
goed wordt de waarde van data steeds groter. 

In het eerste deel van de masterclass krijgt u een kijkje 
in de keuken van een datagedreven woningcorporatie 
en besteden we aandacht aan de vragen: Welke stap-
pen moet een maatschappelijke vastgoedorganisatie 
doorlopen om databedreven te worden? Wat zijn 
randvoorwaarden ? 

Versnelling bij vastgoedinspecties
Tijdens het tweede deel van de masterclass maakt 
u kennis een nederlandse startup die recent uit 400 
internationale startups gekroond werd tot meest 
innovatief binnen de categorie Asset Management. 
Besproken wordt de onderliggende techniek en de 
toepassingsmogelijkheden van kunstmatige intelligen-
tie bij vastgoedinspecties.

Value cases
Daarna de value case bij Zone.College in Doetinchem. 
Huisvesting en dienstverlening zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en moeten een meetbare bijdrage 
leveren aan de prestaties van de organisatie. Door een 
integrale benadering kunnen zij gezamenlijk (meer)
waarde creëren. Hoe kan data gebruikt worden om de 
value case op te stellen en realtime inzicht te geven ?

Leer van elkaar en laat u inspireren !

De “Masterclass Vastgoeddata” komt vanwege corona 
in de plaats van het“Vastgoeddata Congres” dat jaarlijks 
door IVVD in december wordt georganiseerd.

De masterclass wordt fysiek gehouden in het IVVD Studio 
/ Opleidingscentrum in de Bilt. Op locatie zijn de sprekers 
en de moderator aanwezig.
 
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.

Online is het net alsof u zelf in de zaal zit. U kunt vooraf-
gaand aan en tijdens de Masterclass Vastgoeddata vra-
gen stellen.

Datum: donderdag 21 januari 2021 
Programma: 13.00 uur – 16.00 uur

Schrijf u in op www.vastgoeddatacongres.nl

Masterclass Vastgoeddata

21
jan

“De toekomst draait om data”

De masterclass naar keuze online of op locatie
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https://www.ivvd.nl/agenda/


12.00 uur - inlooplunch

13.00 uur - start

De datagedreven woningcorporatie
Hoe een woningcorporatie versnelling realiseert door slim 
gebruik van algoritmen.
Jan Theunissen - Innovatiestrateeg De Alliantie

Databedreven in het maatschappelijk vastgoed
Hoe data te gebruiken bij dagelijkse praktische 
vraagstukken 
Sander de Clerck - Republiq

Pauze

Forse versnelling van vastgoedinspecties
Onderliggende techniek en toepassingsmogelijkheden
van kunstmatige intelligentie 
Dirk Huibers - Octo

Creatie meerwaarde op huisvesting en dienstverlening  
Value cases om creatie meerwaarde uit te drukken in

 financiele cijfers.
Casper Meinders / Erwin Alders - draaijer+partners

16.00 uur - einde

Programma

21
jan

Masterclass Vastgoeddata

Voor wie?
Deze masterclass is bij uitstek 
interessant voor bestuurders, 
wethouders, beleidsmedewer-
kers, portefeuille-, asset- en 
vastgoedmanagers,
controllers en toezichthouders.

Online deelname 
€ 275,- 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

Op locatie worden de geldende 
coronamaatregelen aangehouden

Collegakorting
Neem met één of meer collega’s 
deel aan deze masterclass en krijg 
ieder 10% korting.

PE-punten
U kunt 3 PE-punten verdienen

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

Schrijf u in op www.vastgoeddatacongres.nl
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