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De Gebouwde Omgeving  

moet in 2050  

energieneutraal én  

volledig circulair zijn. 

 

 

 

 

De aardgaswinning is een 

acuut probleem en  

vraagt direct om 

maatregelen. 
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Begripsverwarring? 

https://youtu.be/EHgqaGF17Y4
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHt_eP3_bZAhXGY8AKHRr5C_EQjRx6BAgAEAU&url=https://www.natuurfotoworkshop.nl/fotoworkshops/herfstkleuren-bos-dansende-bomen/&psig=AOvVaw11W9eHF4qhu2NDwbvdMzBg&ust=1521492415148664


          https://youtu.be/EHgqaGF17Y4 

 

Sheet 1 

30 januari 2018 

Seminar Regionale Energietransitie 6 

          https://youtu.be/EHgqaGF17Y4 
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Duurzaamheid: 3P’s 
 

https://youtu.be/EHgqaGF17Y4
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‘Planet’ ofwel Milieuproblemen 
 
 

Uitputting 
 
 

& 
 

Aantasting 
 
 

& 
 

Verontreiniging 

https://youtu.be/EHgqaGF17Y4
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Voorbereidend kader circulaire economie 
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Voorbereidend kader circulaire economie 
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Voorbereidend kader circulaire economie 
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Maart 2017 Transitieteam aan de slag 



Circulair bouwen betekent  

het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken  

van gebouwen, gebieden en infrastructuur,  

Zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit 

te putten,  

de leefomgeving te vervuilen  

en ecosystemen aan te tasten.  

 

Op een wijze die economisch verantwoord is  

en bijdraagt aan het welzijn van mens en 

dier.  

 

Hier en daar, nu en later. 

Resultaat 1: 

De definitie 



In drie etappes naar de Top 

2018-2021  

>>> een compleet ingericht basiskamp. 

2021-2030  

>>> 50% gerealiseerd. 

2030-2050  

>>>> het doel – ‘de top’ - bereikt. 

Resultaat 2: De aanpak 



15 

 

1. Ontwikkeling vraag, aanbod én markt 

2. Hoe circulariteit concreet te meten? 

3. Beleid, wet- en regelgeving die niet knelt, wel stimuleert 

4. Creëren van kennis en bewustwording 

 

Oplossingen hiervoor zijn essentieel  

voor het basiskamp 

Resultaat 3:  

inzicht vier prioritaire aandachtvelden 
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5 Agenda’s en de monitoring 

15 januari 2018 



1. Het gaat om de 
gehele levensloop 

Betekenis voor 
Gemeentelijk 
Vastgoed 



2.  
Het gaat om alle 
grondstoffen,  
ook om  
kolen, aardgas, olie 



3.  
Het gaat ook om  
ons landschap en 
ecosystemen,  
bijvoorbeeld bij teelt 
en 
grondstoffenwinning 



4.  
Het gaat ook om  
afval, vast, 
vloeibaar en gas 



In bestaande 
gebouwen is de 
milieubelasting 
door 
energiegebruik 
veruit dominant 



Koepels haken al aan 

Hartelijk dank voor uw aandacht 



Vragen? 



Gemeente Utrecht 

Utrecht Standaard Toegankelijk 

Ien van der Waal-Krijbolder & 

Demian Keetelaar 



















Vragen? 
 
 
 
Zie ook  
www.utrecht.nl/vnverdraghandicap 



Vragen? 



Doet mijn locatie er eigenlijk toe? 

Reviewsystematiek voor tevredenheid en wijk impact 

Berny de Vries 

WijkConnect.com 



Onderwerp 

• Bla bla bla 

• Bla bla bla 



Onderwerp 



Onderwerp 



Onderwerp 



Onderwerp 









RodeKersen 



RodeKersen 



RodeKersen 

Aantal beoordelingen 

Aantal totaal 911 

Aantal top 15 867 

Aantal open vraag 72% 

900+ Beoordelingen in 2 maanden 



RodeKersen 

Online versie 

Wat krijgt je deelnemende locatie: 

Print versie 

Rapportage eigen locatie Rapportage totaal Individuele beoordelingen 

Promotie draaiboek en materialen 



RodeKersen 



RodeKersen 

Inzicht in cijfers en verhalen 

“Omgang met personeel en vrijwilligers is erg 
goed, ze zijn erg gastvriendelijk. Ik voel me hier 
op mijn gemak, ondanks dat het een modern 
gebouw is.” 
 
“De schoonmaak is maar heel basis: ik mis 
plannen over hoe het zorgzamer en schoner 
gehouden kan worden.” 



RodeKersen 

2018 uitgebreid naar 40 locaties 



RodeKersen 



RodeKersen 



RodeKersen 



RodeKersen 

RodeKersen 

Meer info: berny@wijkconnect.com of Google ‘RodeKersen Bouwstenen’ 

En de RodeKers 2018 gaat naar… 

mailto:berny@wijkconnect.com


Vragen? 



Assets voor de buurt 

Kristel Jeuring 
Landelijk 

Samenwerkingsverband 
Actieve bewoners 





Kennis delen 



Belangen behartigen 



Experimenteren 

























Verloren? 



Maatschappelijke 

Waarde? 



Proces? 



Rijksoverheid? 



Vragen? 



Begroten en verantwoorden 

De professionalisering van de 
vastgoedorganisatie 

Paul Mooij 



Allocatie van middelen 

€ 87 miljard totale balans gemeenten 
 
 
 
€ 25 miljard in bedrijfsgebouwen 
 
 
 
28% van de totale balans gebouwen 
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Bedrijfsgebouwen

Totaal activa



Professionalisering vastgoed 
management 



Professionalisering vastgoed 
management 

To Do 

 
- Vergelijkbaarheid 

 
 
 

- Aansluiting op bedrijfsprocessen 



Proces van begroten en verantwoorden 



Kaders 
begroting 

Proces van begroten en verantwoorden 



Wet Besluit begroting en 
verantwoording 



Buitenwereld 

College en ambtelijke organisatie 

Gemeenteraad 

Functies begroting 
 

Accountant en toezichthouder 

• Autorisatie 

• Allocatie 

• Controle 

• Inzicht 

• Beheersing 

• Verantwoording 

• Inzicht  



2016 

• Vergelijkbaarheid 

• Inzicht in financiële positie 

• Controle door raad  

 

 



2016 

• Producten vervangen 

• Overhead 

• Heffing VpB 

• Paragrafen 

• Taakvelden Iv3 

 

 



Vergelijkbaarheid 
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2 
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3 

Hoe staat het maatschappelijk vastgoed in de begroting 

Als apart programma

Als gesloten product

Als product

In verschillende
beleidsprogramma's

Onbekend

x

Enquête bouwstenen 



Vastgoed in programmaplan 
Centraal 

• Overhead 

 

• Programma vastgoed 

 

 

Decentaal 

• Overhead 

• Programma onderwijs 

• Programma sport 

• Enz…. 



Programma 
onderwijs 
 
Programma 
sport 
 
Programma 
parkeren 
 
Programma 
cultuur 
 
Programma zorg 
 
Programma 
vastgoed 
 
Programma 
overhead 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Doorbelasting 
& verantwoording  

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Doorbelasting 
& verantwoording  

Geen baten lasten, verantwoording 
vastgoed  

geen 
verantwoording  

Geen baten lasten, verantwoording 
vastgoed  

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Doorbelasting  

Doorbelasting  

Doorbelasting  

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Doorbelasting  

Baten, Lasten & 
verantwoording 

Doorbelasting  

Vastgoed in programmaplan 



Vastgoed in paragrafen 

 - Stille reserves 

 

- Onderhoud 
kapitaalgoederen 

 

 



Toegevoegde waarde  

 

 
Paragraaf 

onderhoud 
kapitaalgoederen 

Overhead 

Programma sport 

Programma 
onderwijs 

Programma 
cultuur 



Toegevoegde waarde  



Vragen? 



Een leven lang leren 

Waarom onderwijs relevant blijft 

Leo Uittenbogaard  









 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Meer nadruk op vaardigheden  







 



Onderwijs 
Carrière lang de kennis-

partner van 

vastgoedprofessionals 

 

Onderzoek 
 

Brug tussen wetenschap 

en praktijk slaan 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• + foto van ASRE 



Verschillende ‘rendementen’ 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Overtuigen van gesprekspartners 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Peter Tempelman – 06 3477 8026 

   p.Tempelman@asre.nl  

 



Vragen? 



Privacy in vastgoedland 

Iris Hoen 



Wat is de AVG? 

• Een Europese wet 

• Veel van hetzelfde, maar dan 
gedetailleerder 

• (en met hoge boetes) 

 

 



Waneer is de AVG van toepassing? 

• Geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens en sommige 
handmatige verwerkingen (dossiers) 

 

 



AVG eist: 
 
 
 

• duidelijk omschreven doeleinden 

• rechtmatige verwerking van gegevens 

• toereikende verwerking van gegevens 

• gegevens worden niet langer bewaard 
dan nodig 

• gegevens zijn goed beveiligd 

 

 



Doeleinden 
 
 
 

• Legitieme reden om gegevens te 
verwerken 

• Aantal redenen is ongelimiteerd 

 

 



Rechtmatige verwerking 
 
 
 

• AVG kent zes gronden 

• Zonder wettelijke grondslag géén 
rechtmatige verwerking mogelijk  

 

 

 



Wettelijke gronden 
 
 
 

• Toestemming 

• Uitvoering overeenkomst 

• Wettelijke plicht  

• Vitale belangen 

• Publiekrechtelijke taak, 

• Gerechtvaardigd belang 

 



Rechtmatige verwerking 
 
 
 

• Verwerkingsverbod bijzondere 
gegevens (godsdienst, gezondheid 
etniciteit, strafrechtelijke gegevens, 
BSN) 

 

 



Toereikend maar ook beperkt 

• Beginsel van dataminimalisatie 

• Let op: te weinig gegevens verzamelen 
is óók onrechtmatig! 

 

 



Niet langer bewaren dan nodig 

• Soms gelden wettelijke minimum- of 
maximumtermijnen 

• In alle andere situaties bewaartermijn 
naar eigen inzicht vaststellen 

 

 



Goed beveiligd 

• Privacy zonder informatiebeveiliging is 
niet mogelijk 

• Beveiligingsstandaard afhankelijk van 
aard van de organisatie en gevoeligheid 
van de gegevens 

 



Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker 

• Bent u verwerkingsverantwoordelijke of 
verwerker? 

 



Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker 

• Verwerkingsverantwoordelijke stelt 
doeleinden en middelen vast  

• Doeleinden: waarom 

• Middelen: wat, waar, wie, wanneer 

• Verwerker: verwerkt conform 
instructies 
verwerkingsverantwoordelijke  

 



Transparantie en rechten betrokkenen 

• Informatie over gegevensverwerking 
(Privacyverklaring) 

• Bezoekers van uw website? 

• Verlenen voorafgaande toestemming 
indien de wet dat eist 

• Inzage- en vergeetrechten 

 

 

 

 



Functionaris gegevensbescherming 

• verplicht voor: 

- overheden 

-  regelmatige en stelselmatige 

 observatie op grote schaal 

- grootschalige verwerking van 
 bijzondere gegevens 

 



Functionaris gegevensbescherming 

• Taken: 

- informeren en adviseren 

- toezicht houden op de naleving van de 
verplichtingen uit de AVG 

- adviseren over DPIA’s 

- samenwerken met de AP (Autoriteit 
Persoonsgegevens) 

 



Wat is nodig voor uitvoering van de AVG? 

 

 

 

 



Stappenplan 
• Inzicht in gegevensverwerkingen (register van 

verwerkingsactiviteiten) 

• Afspraken met medewerkers en toegangsrechten 

• Verwerkersovereenkomsten met verwerkers 

• Informatiebeveiliging 

• Werkprocedures datalekken 

• Benoeming FG 

• Communicatie betrokkenen 

 

 

 

 



Dank voor uw aandacht 

en graag tot een volgende keer!   

Leidse Schouw 2   

2408AE Alphen aan den Rijn 

 

T +31(0)172 – 44 24 17 

F +31(0)172 - 44 20 28 

E  info@willedonker.nl 

W www.willedonker.nl 

https://www.linkedin.com/company/wille-donker-advocaten
https://www.facebook.com/willedonker
https://twitter.com/WilleDonker
http://willedonker.nl/


Vragen? 


