
Het Circulair Vastgoed Congres 2020 is vanwege de 
beperkende corona maatregelen verzet en gesplitst in 
twee masterclasses die samen één geheel vormen.

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 twee masterclasses geven we antwoord op 
deze vragen en maken circulariteit tastbaar en concreet. 
Een dag met inspirerende sprekers van o.a. RoosRos 
Architecten, Alba Concepts, W/E-adviseurs en de Alliantie. 

Voor wie?
Deze masterclasses zijn bij uitstek interessant voor 
bestuurders, wethouders, beleidsmedewerkers, porte-
feuille-, asset- en vastgoedmanagers, toezichthouders en 
commissarissen bij woningcorporaties, gemeenten, zorg- 
en onderwijsinstellingen.

Deelname 
Voor de twee masterclasses samen betaalt u € 395,- 
excl. btw als u werkzaam bent bij een woningcorporatie, 
gemeente, zorg- of onderwijsinstelling en € 495,- excl. 
btw als u elders werkzaam bent. 

De masterclasses volgt u online, maar u kunt ook opteren 
voor een plaats in de zaal. Er is vanwege de 1,5 meter beperkt 
ruimte beschikbaar om op locatie aanwezig te zijn.

In het kort het programma: 

Masterclass 17 december
- Circulair vastgoed inkopen en aanbesteden
- Excess Materials Exchange, #Hoedan?
- Residual Value Calculator

Masterclass 14 januari
- Circulariteit: Architect van de toekomst
- Circulair bouwen met hout
- Circulariteit van papier naar praktijk
- Lessons learned

Op de achterzijde vindt u het volledig programma.

    Twee masterclasses

Data: 17 december 2020 en 14 januari 2021 
Programma: 13.30 uur – 16.00 uur 
Locatie: Online / IVVD Opleidingscentrum in De Bilt 
PE-punten: 5

Schrijf u in op www.circulairvastgoedcongres.nl

Maatschappelijk vastgoed 100% circulair in 2050 en nu?
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Masterclass 17 december  -  van 13.30 tot 16.00 uur inclusief pauze   
                                         

• Circulair vastgoed inkopen en aanbesteden 
 Hoe gebruik je inkoop en aanbesteding als krachtig middel  
 om duurzaamheid en circulariteit te ontwikkelen.
 Noor Huitema
 Copper 8
• Excess Materials Exchange, #Hoedan?
 Digitaal matchingplatform voor nieuwe hoogwaardige hergebruikopties  
 voor materialen of (afval)producten voor bedrijven.
 Jim Teunizen
 Alba concepts
• Residual Value Calculator
 Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde                             
    van een bouwproduct.
 Mark van Ommen
 TNO

terclass 14 januari                                                                  

Masterclass 14 januari   -  van 13.30 tot 16.00 uur inclusief pauze                                  

• Circulariteit: Architect van de toekomst
 Bestaat de architect zoals we die nu kennen over tien jaar nog? 
 Sander Ros
 RoosRos architecten
• Circulair bouwen met hout
    Is bouwen met hout een kans of een bedreiging? 
 Hoe realistich is grootschalige toepassing van hout?
 Spreker volgt
• 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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