
Seminar duurzaamheid, circulariteit en gezondheid bij 
vastgoedbeheer 

De Post-hbo opleiding VastGoed inspecteur/adviseur bestaat 10 jaar. In deze periode is de 

HAN uitgegroeid tot marktleider in dit werkveld in Nederland. Honderden deelnemers 
haalden hun diploma en zijn geregistreerd bij Sertum. Dit is de aanleiding voor het 

organiseren van het seminar Duurzaamheid, circulariteit en gezondheid bij vastgoedbeheer. 

Sprekend over duurzaamheid en circulariteit kom je al snel terecht bij het beheer van het bestaande 

vastgoed. Inspecteurs en adviseurs spelen daarin een cruciale functie door data te verzamelen 

(inspecteurs) en vertalen naar relevante informatie voor de vastgoedstrategie (adviseurs). De 
ambitieuze beleidsdoelen m.b.t. duurzaamheid en circulariteit vragen om aandacht van inspecteurs en 

adviseurs. Wat kunnen zij bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen? Deze vraag is de rode 
draad tijdens dit seminar. 

 
Het seminar is op dinsdagmiddag 31 maart van 13.00-17.30 en bestaat behalve uit inleidingen en 

parallelsessies uit enkele speelse elementen. Ook is er volop tijd ingeruimd om met elkaar bij te 

praten en te netwerken. 
Behalve oud-deelnemers aan de opleiding zijn ook geïnteresseerden in deelname aan de toekomstige 

opleidingen van harte welkom, evenals andere professionals uit het werkveld van vastgoedbeheer en -
onderhoud. 

Voor wie? 

 Oud-deelnemers aan de Post-hbo-opleiding VastGoed inspecteur/adviseur 

 Geïnteresseerde professionals uit het werkveld van vastgoedbeheer en -onderhoud 

 Medewerkers van Built Environment en Engineering 

Programma 

13.00 Inloop 

13.30  Voorpeiling met mentimeter, Eric Zinger, programmaleider post 

hbo Built Environment en middagvoorzitter 

Welkom, Frank Spuij, Academiedirecteur Built Environment 

Op weg naar een circulaire economie in de bouwsector, Yvette 

Watson, PHI factory en voorzitter FMN Expertgroep Circulaire en 

Inclusieve Economie 

Duurzaam conserveren, renoveren en transformeren van 

vastgoed Haico van Nunen, lector duurzame renovatie bij 

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool 

Rotterdam   

Achmea onderweg naar duurzaamheid en circulariteit in 2030 

Theo Peters, Achmea Facilitair Bedrijf 

14.30 Pauze 

14.45 Parallelsessies, ronde 1 

15.15 Pauze 

15.30 Parallelsessies, ronde 2 

16.00 Korte plenaire terugkoppeling 

Napeiling met mentimeter  

Enkele actualiteiten   

16.15 Uitgebreide borrel 

17.30 Einde 

 



 

 

 

Parallelsessies 

Duurzaamheid 

Complexgewijze duurzame renovatie: Frits Schultheiss, hoofddocent en promovendus HAN-ABE 

Duurzame installatietechniek: Ron Bosch,  Tiab Beheer b.v. en coordinerend HAN-BER docent AD 

Gebouwgebonden Installatietechniek 

Warmte-Koudeopslag (WK): de missing link, Hanneke Pieters-Vree, HAN-AEA 

Circulariteit en gezondheid  

Materiaalgebruik en Madaster (het kadaster voor materialen): Pablo van den Bosch Bestuurslid 

Madaster Foundation 

Gezonde gebouwen: Remond Molenkamp, Remond Bouwsamenwerking 

Toegankelijke gebouwen: Denise Janmaat, Ned. Instituut Toegankelijkheid  

Algemeen 

Inspecteurs en adviseurs op een voetstuk: Marc Heijmans, directeur PVM en hoofddocent opleiding 

Vastgoed Inspecteur/Adviseur 

Duurzaamheid, circulariteit en gezondheid in de nieuwe handboeken, Vincent Faesen, senior adviseur 

en ambassadeur Rijksvastgoedbedrijf en eindredacteur BOEI handboeken   

  

  

Waar en wanneer? 

HAN, Ruitenberglaan 26 Arnhem 
Dinsdag 31 maart 2020 

13.00 uur tot 17.30 uur  

Aanmelden en meer informatie 

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. 

U meldt zich aan via formulier.  

De uiterste inschrijfdatum is 1 maart 2020 

 

Ter voorkoming van verspilling vragen wij u om u af te melden als u onverhoopt toch niet aanwezig 
kunt zijn. 

 
Hebt u vragen? Neem dan contact op met 

E: Info.Builtenvironment@han.nl 

  
Meer informatie wordt in de aanloop naar het seminar bekendgemaakt via o.a. de webpagina van de 

opleiding. 

 


