
De ontwikkelingen in de beschikbaarheid van data en 
daaraan gekoppeld kunstmatige intelligentie (AI) gaan 
heel snel. Het is tijd om te versnellen. We nemen u mee 
in best practices met verschillende casussen. Er is alle 
gelegenheid tot interactie.  
Onderstaande thema’s komen aan bod:

Datakwaliteit en het belang 
van standaardisatie 
De nieuwe norm voor assetmanagement, NEN 
8026, vereist goede informatie voor effectieve 
vastgoedsturing en professioneel assetmanagement.

Meten en sturen op
de sociale impact van vastgoed
Binnen de brede duurzaamheid neemt het belang 
van sociale impact van vastgoed toe, bij beleggers, 
ontwikkelaars en in het maatschappelijk vastgoed.

Kunstmatige intelligentie (AI) 
versnelt energietransitie
Op korte termijn kan met de inzet van AI al veel energie 
bespaard worden én een antwoord gevonden worden 
op congestie op het elektriciteitsnet.

Uw deelname: 
Voor maatschappelijke organisaties
€ 395 excl. btw
Voor overige organisaties
€ 495 excl. btw

Volledig programma achterzijde

Datum: woensdag 14 december 2022  
Programma: 10.00 uur – 15.00 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit 
PE-punten: 5

Tijd om te versnellen - Maar hoe doe je dat?

Vastgoeddata Congres 2022

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

Schrijf u in op www.vastgoeddatacongres.nl

• Datakwaliteit en het belang van standaardisatie

•  Hoe kom je tot de juiste dataset om het porte-
feuillebeleid te onderbouwen?

•  Meten en sturen op de sociale impact van
vastgoed

• Sociale impact en maatschappelijk rendement

•  Kunstmatige intelligentie (AI) gaat de energie-
transitie versnellen

•  De kracht van monitoring in combinatie met
kunstmatige intelligentie

• De virtuele energiecentrale

‘De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie gaan heel snel. 
Tijd om te versnellen”

  Programma in het kort:

14
dec

https://www.ivvd.nl/agenda/


Programma

 09.30 - 10.00 uur             Ontvangst en registratie

 10.00 - 11.00 uur     Datakwaliteit en het belang van standaardisatie

• Datakwaliteit en het belang van standaardisatie
Naar snellere én betere inzichten over de eigen vastgoedportefeuille
Sander de Clerck – partner Republiq

• Hoe kom je tot de juiste dataset om het portefeuillebeleid te onderbouwen?
In 3 stappen naar een zinvolle dataset – geïllustreerd aan de hand van een casus
Kamal Ali – senior adviseur ICSadviseurs

11.00 uur Pauze

11.30 - 12.30 uur Meten en sturen op de sociale impact van vastgoed

• Meten en sturen op de sociale impact van vastgoed
Social impact monitoring – Het meten van sociale waarde van vastgoed door een belegger 
Kristel van Dam - strategie, research & innovatie bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance

• Sociale impact en maatschappelijk rendement
Hoe meten we de impact van de ‘zachte’ kant van vastgoed(investeringen)?
Hank Groenhof – COO Springco – urban analytics

12.30 uur Lunch

13.30 - 15.00 uur Kunstmatige intelligentie (AI) versnelt de energietransitie  

• Kunstmatige intelligentie (AI) versnelt de energietransitie
Hoe leiden we de samenwerking tussen mens en AI in goede banen?
Wico Mulder – senior scientist data en AI bij TNO

• De kracht van monitoring in combinatie met kunstmatige intelligentie
Hoe het potentieel aan energiebesparing in gebouwen bepaald en snel ontsloten kan worden
Guido Bartelink, managing partner ACS

• De virtuele energiecentrale
Hoe data en batterijen het probleem van congestie op het net oplossen
Vincent Ruijter, directeur iwell

15.00 uur Netwerkborrel
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Schrijf u in op www.vastgoeddatacongres.nl
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