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Uw sprekers
Zo meldt u zich aan
1. Website www.duurzaamgebouwd.nl/praktijkseminar

2. Tel. 0341 - 25 42 27

3. Fax 084 - 838 15 60

4. E-mail info@duurzaamgebouwd.nl

Organisatie
Dit congres wordt georganiseerd door het platform Duurzaam Gebouwd.
Duurzaam Gebouwd is een uitgave van CEO Media BV.
Duurzaam Gebouwd	 Wietse Walinga, telefoon 06 - 21 84 69 06
Project Coördinatie	 Rick Otterloo, telefoon 06 - 21 84 69 05

Kosten
De kosten bedragen € 295,- (excl. BTW) p.p. 
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en netwerkborrel.
Leden van Duurzaam Gebouwd hebben gratis toegang.

Verhinderd
Indien u verhinderd bent kan uw collega, in het bezit van uw toegangsbewijs, 
u zonder bijkomende kosten vervangen. Wilt u annuleren dan kan dit 
uitsluitend schriftelijk tot 14 dagen voor de datum. U betaalt dan € 175,- 
administratiekosten (excl. BTW). Binnen 14 dagen voor datum van het 
congres wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

Uw	gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen op uw vakgebied. 
U bent opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van 
derden betrekken. Uw gegevens kunnen voor marketingdoeleinden aan 
derden worden verstrekt. Zijn uw gegevens onjuist of wilt u niet dat anderen 
deze gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Datum en locatie

Dinsdag 26 april 2011

ABN AMRO Hoofdkantoor
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam 
van 12.00 tot 18.00 uur

De bevestiging van inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk van 
ons. Heeft u één week na inschrijving nog geen bevestiging ontvangen, 
neem dan contact met ons op! Een week voor aanvang van het congres 
ontvangt u van ons de laatste update en een routebeschrijving. www.duurzaamgebouwd.nl/praktijkseminar

Voor wie
Interessant en van toegevoegde waarde voor 
bestuurders, directie, beleidsmakers, management en 
uitvoering van:

Projectontwikkelaars, Gemeenten, Provincies, 

Woningbouwcorporaties,  Regionale samen-

werkingsverbanden, Beleggers, Vereniging van 

Eigenaren, Aannemers, Installateurs, Ondernemers, 

Energiebedrijven en Financiers zoals banken en 

investeringsmaatschappijen.

Duurzaam Gebouwd
Praktijkseminar

Duurzaamgebouwd.nl - winnaar van de Cobouw verkiezing Beste 
Bouwsite 2010 | Platform Duurzaam Gebouwd - genomineerd voor de 
LOF prijs 2011, dé jaarlijkse vakprijs voor uitgevers.



Duurzaam Vastgoed

Onder deze titel organiseert Duurzaam Gebouwd op 
26 april 2011 een praktijkseminar.  Een kwalitatief hoog-
waardige bijeenkomst met relevante kennis,  ervarin-
gen en een interessant netwerk.  
U krijgt in één middag: Toonaangevende visies, succes-
volle praktijkvoorbeelden, prikkelende discussies en 
volop gelegenheid tot netwerken.  

Zorg dat u er bij bent en schrijf u snel in!
Ik begroet u graag persoonlijk op dinsdag 26 april  
aanstaande op de Zuidas in Amsterdam.
 
Graag tot dan!

Wietse Walinga 
Duurzaam Gebouwd

Platform Duurzaam Gebouwd

Bijeenkomsten

Het platform Duurzaam Gebouwd organiseert jaarlijks  
diverse congressen en praktijkseminars waaronder:
• Congres Thermisch Actieve Gebouwen, 
• Congres Cradle to Cradle 2.0, 
• Congres de CO2 neutrale stad,
• Praktijkseminar Bestaande Woningvoorraad,
• Praktijkseminar Lokaal Duurzaam Energiebedrijf.

Leden Duurzaam Gebouwd

Word nu lid en geniet van exclusieve voordelen!
Voor slechts € 345,- per jaar. Inclusief GRATIS toegang tot één 
praktijkseminar per jaar + abonnement op het magazine.

Magazine Duurzaam Gebouwd

Het magazine verschijnt 6 keer per jaar met actuele thema’s.

Zorg dat u er bij bent op 26 april - Zuidas | Amsterdam!

Programma

12.00 uur Inlooplunch

13.00 uur Welkom door dagvoorzitter
 Gerard Vos (Hoofdredacteur Duurzaam Gebouwd)

13.05 uur Het duurzame kantoorgebouw 
• Definitie van duurzaam vastgoed: energie, 

kwaliteit, gebied.
• Nieuw of renovatie? 
• Flexibel bouwen - Omloopsnelheid kantoren
• Het Nieuwe Werken.

 Marcel de Boer (Directeur Troostwijk Real Estate)

13.45 uur Kantoren en de (eind)gebruikers 
• Een onderzoek naar de ervaring van 

kantoorgebruikers en duurzaamheid.
 Erik Steinmaier (Sector Banker Construction & 

Real Estate ABN AMRO)

14.25 uur Duurzame Renovatie: van G naar A+. 
• Duurzame renovatie van The Bell in Amsterdam.

 Jaap Dijkgraaf (Directeur DWA)
 

15.05 uur Pauze 

15.45 uur Duurzame nieuwbouw: 
• Park 20|20 (BSH, FOX en Fifpro-gebouwen) 

 Ieke Kuijpers van Gaalen (Adjunct Directeur 
DGMR)

16.25 uur Duurzaam Vastgoed en labeling 
 Hoe kunnen labels een meerwaarde vormen in 

de beoordeling van vastgoed. 
• Een energiezuinig kantoor leidt tot hogere 

inkomsten.
• De waarde van energiezuinigheid en 

bereikbaarheid.
 Stefan van Uffelen (Directeur Dutch Green 

Building Council)

17.05 uur Samenvatting door de dagvoorzitter

17.10 uur Netwerkborrel

18.00 uur Einde

Optimale kennisdeling
Doordat slechts maximaal 60 deelnemers zich 
kunnen inschrijven, benut iedere deelnemer optimaal 
het kennisnetwerk. Deelname op basis van volgorde van 
inschrijving.  

Leden van Duurzaam Gebouwd hebben gratis toegang. 
Tot 15 april 2011 hebben zij tevens voorrang op 
inschrijving. 

Wilt u ook gebruik maken van deze mogelijkheid, meldt 
u dan nu aan als lid en ontvang GRATIS toegang tot dit 
praktijkseminar. 

www.duurzaamgebouwd.nl/leden

I.s.m. 

Duurzaam Gebouwd
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