Uitnodiging – Inspiratiemiddag Duurzaam Vastgoed
Inspirerende voorbeelden van extreme energiebesparing en slimme businesscases

Wanneer
Waar
Voor wie
Kosten

25 Januari 2018
Theater Santbergen,
Noorderweg 2 Hilversum
Gebouweigenaren, beheerders
en ontwikkelaars
€60 excl. BTW, Inclusief
drankjes/hapjes tijdens pauze
en netwerkborrel

Waar gaat het over?
Duurzaamheid… Iedereen heeft het erover. Energie
besparen, de energietransitie, comfort, luxe. Tóch loopt
Nederland achter op de gestelde duurzaamheidsdoelen.
Hoe kan dat? Wat houdt ons dan tegen om hier
daadwerkelijk stappen in te zetten? Waarom zeggen we
allemaal dat we het willen maar gebeurd er (te) weinig?
Welke obstakels zijn er?
Voorgaande vragen staan centraal op dé inspiratiemiddag.
We starten met het benoemen van een aantal obstakels en
laten voorlopers aan het woord die duurzaamheid al
succesvol in hun businessmodel hebben verweven.
Kom inspiratie opdoen. Zoek de dialoog. En hoor, voel en
beleef het succes van duurzaam ondernemen met meetbare
eindresultaten.
Meer details en inschrijven op:
www.kantoorruimtehilversum.nl/inspiratiedag
Wees er snel bij, want er zijn maar 100 plaatsen
beschikbaar!

Sponsoren

Middagprogramma
Dagvoorzitter en gespreksleider: Thijs Lindhout
oprichter dé CO2 adviseurs en acteur in de Thijsshow
13.30 - 14.00 Inloop
14.00 - 14.15 Duurzaamheid in de vastgoedbranche,
obstakels en oplossingen
Guido Eerenberg
de Koster Makelaars
14.15 - 14.45 Energiebesparing en onderhoud als
duurzaam verdienmodel
Frank Bosch
CEO Yieldplus
14.45 - 15.00 Aanpakken! Vastgoed verduurzamen in
Hilversum doen we zo
Jim Teunizen
Inspirator H-100 en oprichter Alba Concepts
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.00 Comfortabele én energiezuinige nieuwbouw
Willem van Vliet
Architect en privebelegger
16.00 - 16.30 Duurzaamheid en toonaangevende locaties
als ijzersterke combinatie
Mart-Jan Oosterveld
Architect en prijswinnaar met o.a.
Filmtheather in Hilversum
16.30 - 17.00 Hoe nu verder? – Plenaire sessie met vragen
en discussie
Onder leiding van Thijs Lindhout
Netwerken
Borrelen, netwerken en nagenieten.
17.00 - 18.00 Netwerkborrel Café Santbergen
Duurzaamheid is ook gezellig en sociaal.
18.00 - 19.30 Diner (optioneel)
Op 5 minuten lopen vanaf Santbergen.

Organisatoren

