
4 SCHOOLFACILITIES NOVEMBER 2014

Kennismarkt

Op de Kennismarkt zijn diverse (kennis)orga-
nisaties aanwezig. De ultieme gelegenheid om 
in gesprek te raken over wat u bezighoudt en 
uw (huisvestings)vragen voor te leggen.

Programma

Het programma voor de Najaarsbijeenkomst op 
4 december 2014 bestaat uit een plenair deel, 
netwerklunch en sessies naar keuze.
 
09.30 uur Ontvangst gasten

10.00 uur Plenair programma met dagvoorzitter 
prof. Hans de Jonge van de TU Delft 
en prof. Hans Boutellier over de 
netwerksamenleving, voorzieningen, 
vastgoed en lokaal bestuur

11.30 uur Deelnemers kunnen in subzalen in 
gesprek met een van de branche-
voorzitters plus een lokale bestuurder 
over de agenda voor 2015. U kunt in 
gesprek met:
•	Annemarie Jorritsma, VNG
•	Rinda den Besten, PO-Raad
•	Marc Calon, Aedes
•	Aly van Beek, MOgroep of
•	 Lex Staal, Brancheorganisatie 

Kinderopvang

12.30 uur Lunch, kennismarkt en netwerken

13.30 uur Sessieronde 1

14.30 uur Koffie, thee en wisseling

15.00 uur Sessieronde 2

16.00 uur Borrel, kennismarkt en netwerken

Najaarsbijeenkomst op 4 december 
biedt schoolbesturen kennis en inspiratie 

rond onderwijshuisvesting

De laatste informatie en de mogelijkheid om u aan te melden zijn te vinden op 
www.agendamaatschappelijkvastgoed.nl

Parallelsessies

De onderwerpen van de sessies sluiten aan bij de ontwikkelactiviteiten die het afgelopen 
jaar in Bouwstenenverband zijn uitgevoerd. U kunt o.a. een keuze maken uit de volgende 
sessies: 

Inhoud sessie Met wie?

Kindvoorzieningen •	 Ramon Kleinhesselink, gemeente Arnhem
•	 Karin Soldaat, Penta Rho

Onderhoud: zelf doen of laten 
doen?

•	 Paul Bronstring, Stichting De La Salle
•	 Sandra Vos, Gemeente Haarlemmermeer
•	 Mireille Uhlenbusch, HEVO

Professioneel 
opdrachtgeverschap

•	 Marleen Hermans, professor aan de TU Delft
•	 Marieke Prins, expert

Besparen en verduurzamen •	 Werkgroep verduurzaming

Gezond en sportief •	 Bas Stam, gemeente Utrecht
•	 Maarten Schallenberg, ministerie van VWS

Transformeren en renoveren •	 Sander Gelinck, Expertteam Transformatie
•	 Frank Strolenberg, Nationaal Programma 

Herbestemming

Vastgoedinformatiesystemen •	 Thijs van der Spil, Twynstra Gudde (geen leverancier)
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