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Wie ontmoet u?

12.00 Netwerklunch

Op dit event ontmoet u ruim 100 publieke
en private bouw- en vastgoedprofessionals,
zoals beleidsmedewerkers en projectmanagers van lokale en provinciale
overheden, promotoren, investeerders,
financiers, eigenaars, ontwikkelaars,
beheerders, architecten, aannemers,
makelaars, juristen, ingenieurs en adviseurs.

13.30 Welkom
Dagvoorzitter Hilde Carens,
projectleider Energie-efficiëntie Bouwschil - Circulaire Economie,
Vlaams EnergieBedrijf heet u
welkom in Antwerpen.

13.55 Transitie in de
bouwsector
Nieuwe regelgeving dwingt de
bouwsector om CO2 uitstoot en
afvalproductie te reduceren.
U hoort Jean-Christophe Vanderhaegen,
algemeen directeur Confederatie Bouw BrusselHoofdstad over de nieuwe businessmodellen
die de revolutie naar een circulaire economie
mogelijk maken.

Uw bedrijf profileren?
15.45 BAMB-project
(Building As Material Banks)
Dit principe staat voor circulaire
oplossingen voor de gebouwde
omgeving. Niels De Temmerman,
Chairman of TRANSFORM Vrije
Universiteit Brussel laat aan de hand van
praktijkvoorbeelden zien hoe de waarde van alle
bouwmaterialen wordt verhoogd volgens BAMB.

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor meer informatie
contact op met Anita Korendijk:
ak@managementproducties.com

De kosten

De deelnamekosten van deze bijeenkomst
zijn € 600,- (excl. BTW) per persoon. Dit is
inclusief uw lunch, consumpties, parkeren
en documentatie.

16.05 Duurzaam project:
‘t Centrum

Recupereer uw opleidingskosten

Duurzaam gebouwbeheer vergt
nieuwe verdienmodellen. In het
kader van de Green Deal Circulair
Aankopen ontwikkelde Factor4 het
concept van circulair renoveren (CiRe). Sven Wuyts,
Managing Partner Factor4 deelt de uitdagingen die
hij ziet bij deze innovatieve vorm van aankopen.

Bij dit pilotproject worden de
principes van circulair bouwen
omgezet naar een tastbaar
bouwproces. Welke obstakels
zijn er naar boven gekomen tijdens het proces
van Circulair Aanbesteden en welke innovatieve
oplossingen zijn er toegepast? U hoort Peter-Paul
van den Berg, directeur Kamp C over alle aspecten
van circulaire gebiedsontwikkeling, bouwen en
circulaire financiering.

Wij zijn dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Registratienummer: DV.O100166.
Doe een beroep op de KMO-portefeuille
en vraag 30-40% van uw kosten terug.
Zie onze website voor meer info.

14.35 Renoveren 2.0

16.25 Rendement uit circulair vastgoed

Renovatie en vervangende nieuwbouw winnen
aan belang. Op welke basis kiezen we tussen
beide? Hoe ontwikkelen de circulaire ideeën zich
in de praktijk? Welke effecten hebben duurzame
innovaties op de leefbare stad?

Duurzame businessmodellen hebben een ander
risico- en rendementsprofiel. Wat zijn deze
belangrijke verschillen en uitdagingen? Wat zijn
de meest aantrekkelijke investeringen, waarbij
return on investment vanuit financieel en maatschappelijk oogpunt het meest effectief is?

14.15 Green Deal Circulair
Aankopen

Interview met:
Peter Garré, CEO Bopro
Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu

Tafelgesprek met:
Kristof Debrabandere, coördinator Cradle To Cradle
Platform
Frank Geets, administrateur-generaal Vlaams
agentschap Facilitair Bedrijf
Nicolas Bearelle, CEO Revive

Congres op niveau
•N
 etwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• Tot 2 weken voor aanvang gratis annuleren

Organisatie
Wij zijn een toonaangevend congresbureau
met inspirerende en strategische netwerkbijeenkomsten op het gebied van mobiliteit,
bouw, infra, havens, logistiek, offshore,
maritiem, energie en industrie.

www.managementproducties.com
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