Uitnodiging
MASTERCLASSES

GEBOUW
VOL ENERGIE

De vastgoedmarkt is in beweging.
Het energievraagstuk, CO2-reductie en de
grondstoffendiscussie zijn aan de orde van
de dag. Maar wat betekent dit voor u?
Met welke regels en eisen moet u rekening houden?
En hoe zet u een duurzame vraag in de markt?
Gebouw vol Energie organiseert vijf masterclasses
waarin u wordt voorbereid op de benodigde
verduurzaming van uw gebouw.
’s-Hertogenbosch wordt een
klimaatneutrale gemeente.
Uiterlijk in 2050. Daarvoor
worden de meeste utiliteitsgebouwen energieneutraal
of energieleverend. Dit biedt
kansen voor de bestaande
vastgoedvoorraad.
Een nieuwe norm
De opgave is om bestaande
panden te revitaliseren naar een
nieuwe norm: een Gebouw
vol Energie.

“

Arnaud Opdam, directeur
Huisvesting en Services bij
Avans Hogeschool:
“Het meedoen als pilot aan
Gebouw vol Energie heeft
ons nieuwe inzichten
gegeven over hoe we
aanbestedingen kunnen
gebruiken om onze doelen
op gebied van circulariteit
(waaronder energieneutraliteit) te bereiken.”

Gezond, comfortabel
én energieneutraal
renoveren!

Een Gebouw vol Energie
is gezond, comfortabel en
energieneutraal. Om dit te
bereiken is een andere benadering
nodig. Een benadering waarbij
vastgoed niet wordt gezien als
een kostenpost. Het gebouw
draagt bij aan de primaire
doelstellingen van de organisatie.
Vijf masterclasses
In vijf dagdelen krijgt u de
mogelijkheid om als organisatie
aan de slag te gaan. Van
regelgeving, ambitievorming,
aanbesteden en financieren tot en
met de trends en ontwikkelingen
in de gebouwde omgeving.
U gaat het allemaal ervaren in
deze masterclass. Kijk voor het
programma en de sprekers op
de achterkant van deze flyer.

Meld u nu aan!
Aanmelden voor de masterclass
Gebouw vol Energie kan op
gebouwvolenergie.eventbrite.nl
U kunt zich voor individuele
bijeenkomsten, of voor de gehele
reeks aanmelden.
Gebouw vol Energie
is een initiatief van de gemeente
’s-Hertogenbosch en de Bossche
Energiecoalitie.
Kijk voor meer informatie op
bosscheenergiecoalitie.nl/gebouwvol-energie.

Vragen?
Janneke van Bakel
j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl
073 - 615 30 52

MASTERCLASS GEBOUW VOL ENERGIE
Programma 2018

#1
ENERGIELABELS
EN CERTIFICATEN
30-05-2018 | 14.00 - 17.00 uur
Er is steeds meer wet- en regelgeving voor de energieprestatie
van gebouwen. Bijvoorbeeld
het verplichte energielabel C in
2023. Daarnaast zijn er diverse
meetmethoden om duurzaamheid
te meten, zoals BREEAM-nl en GPRgebouw. Wat betekenen deze
methodieken voor u als vastgoedeigenaar of gebouwgebruiker?.
Wat is verplicht? En wat levert een
duurzaamheidscertificaat u op?
In deze masterclass nemen we u
mee in de wereld van de labels
en regelgeving. SPREKERS: Jan
Willem van de Groep - innovator
verduurzaming gebouwde omgeving
en Harm Valk - Nieman groep.

#2
VAN INITIATIEF NAAR
PROGRAMMA VAN EISEN
05-06-2018 | 14.00 - 17.00 uur
U wilt concreet aan de slag
met uw pand. En het moet een
energieneutraal gebouw worden!
Maar waar begint u? In deze sessie
nemen we u mee in het proces. Hoe
bouwt u een initiatief om naar een
programma van eisen? Zodat u op
papier hebt wat u écht wilt bereiken?
We delen de tools en hulpmiddelen
waarmee u zelf aan de slag kunt.
Kuijpers laat zien hoe dat in de
praktijk werkt. SPREKER: Aukje
Kuypers - algemeen directeur Kuijpers Installaties - zakenvrouw
van het jaar 2018.
De partners van Gebouw vol Energie zijn:

#3
FINANCIËN EN DE WAARDE
VAN DUURZAAM VASTGOED
19-06-2018 | 14.00 - 17.00 uur
Een stevige ambitie op het
gebied van duurzaamheid. Wat
kost dat precies? Maar nog
belangrijker, wat levert dat op?
Wat levert een Gebouw vol
Energie op aan imagoverbetering
of aan productiviteit? En wat
betekent duurzaamheid voor de
verhuurbaarheid van uw gebouw?
In deze masterclass leert u hoe u
de ‘duurzaamheid’ van vastgoed
financieel inzichtelijk maakt.
SPREKER: Jim Teunizen rendabele duurzaamheid - partner
Alba Concepts - #5 Duurzame 50.

#4
AANBESTEDEN EN SAMENWERKEN MET DE MARKT
26-06-2018 | 14.00 - 17.00 uur
Yes, u weet wat u wil bereiken:
een comfortabel, gezond en
energieneutraal gebouw! U hebt
al uw ambities helder. Maar hoe
bereikt u nu die ambitie? Hoe
contracteert u een marktpartij?
Wat verwacht u van een marktpartij en wat verwacht een
marktpartij van u? Bij deze
masterclass hoort u alles over
aanbesteden en de samenwerken
met de markt. SPREKER: Onno
Dwars - commercieel directeur Ballast Nedam.

#5
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
03-07-2018 | 14.00 - 17.00 uur
Naast energieneutraal wordt
een circulair gebouw steeds
belangrijker. En ook digitalisering
en robotisering hebben impact op
uw bedrijfsvoering. Een gebouw
moet tegenwoordig ook ‘smart’
zijn. Hoe gaat u hiermee om? En
hoe kunt u deze ontwikkelingen
koppelen aan uw bedrijfsambities?
In deze masterclass hoort u alles
over het vastgoed van de toekomst.
SPREKERS: Cees van der Spek
- EDGE technologies en Stefan
van Uffelen - Madaster.

PRESENTATIE
De masterclasses worden verzorgd door
Woud Jansen en Wytze Kuijper procescoaches van Kantoor vol Energie.
LOCATIE
De masterclasses vinden plaats
op verschillende locaties in
’s-Hertogenbosch. Deze worden
later bekend gemaakt.

“

Martien
van den Bouwhuijsen,
directeur bouwbedrijf
Van den Bouwhuijsen:
“Door deelname aan de
masterclass in 2017 besef
ik dat het gebouw het
belangrijkste gereedschap is
om je mensen goed te laten
functioneren.”

