symposium
‘Ontwerpen met Oog voor Beheer’
Dinsdag 10 mei 2011 - aanvang 12:30 uur
Schaffelaartheater, Barneveld

Wat gebouwbeheerders en architecten kunnen leren
Hoe adviseurs van gebouwbeheerders kunnen profiteren
Hoe kunnen we in het gebouwontwerp beheeraspecten meenemen?
Hoe kunnen we het beheer optimaliseren door een goed ontwerp?

Ontwerp en beheer van gebouwen
hebben alles met elkaar te maken!

•

Hoe kunnen we gebouwen ontwerpen waarin goede condities geschapen zijn voor een optimaal beheer?

•

Hoe kunnen we in de ontwerpfase de kosten in de beheerfase reduceren?

•

Hoe kan in het ontwerp een verlaging van de energiekosten bereikt worden?

•

Hoe kunnen we in de initiatiefase zorgen voor lagere onderhoudskosten in de gebruiksfase?

•

Hoe kan een architect meewerken aan een goede routing?

Logische vragen, die vanzelf opkomen als we de totale levenscyclus van een gebouw in ogenschouw nemen. Dan staan niet

langer de stichtingskosten, maar de levensduurkosten centraal. Dat vraagt een ander én beter samenspel tussen verschillende
beroepsgroepen, die elk hun eigen cultuur en gedragsregels kennen.

De Expertisegroep ‘Ontwerpen met Oog voor Beheer’ werkt onder begeleiding van het Centrum voor Innovatie van de
Bouwkolom (CIB) intensief aan het creëren van optimale condities voor een integraal gebouwontwerp, waarbij alle relevante
aspecten van schoonmaak, onderhoud en energieverbruik meegenomen zijn. In deze expertisegroep wordt samengewerkt

door een aantal gerenommeerde en vooraanstaande architecten- en ingenieursbureaus, die in hun eigen werk het belang van

beheersaspecten onderkennen. Ze geven daaraan uitvoering met een ontwerptool ’Ontwerpen met Oog voor Beheer’, die door

het CIB samen met de leden van de expertisegroep en de ADMS van TU/e is ontwikkeld. Al enkele jaren doen de betrokken
bureaus in pilotprojecten ervaring op met deze ontwerptool. Tijdens dit expertsymposium op dinsdag 10 mei 2011 wordt door
de expertisegroep, het CIB en de deelnemende architecten- en ingenieursbureaus inzicht gegeven in de opgedane ervaringen

en wordt het belang van de beheersaspecten in de ontwerpfase benadrukt. In
een boeiend programma worden verschillende facetten van het integrale
ontwerpproces toegelicht en uitgewerkt. Tijdens interactieve workshops
krijgt u een unieke kans om uw inzichten op dit gebied te verrijken

en verder aan te scherpen. Een unieke kans voor opdrachtgevers,
gebouwbeheerders, vastgoedontwikkelaars, beleggers en eigen
bouwers om meer grip te krijgen op de exploitatiekosten

van het gebouwbeheer en een meer levensduurgerichte
exploitatie na te streven.

Datum en locatie
Het expertsymposium ‘Ontwerpen met oog

voor beheer’ vindt plaats op het adres van het
Schaffelaartheater, Churchillstraat 74A,

3772 KV te Barneveld, tel. 0342 842 848.
Het symposium wordt gehouden op dinsdag
10 mei 2011, aanvang 12.30 uur en het

programma wordt rond 17.00 uur afgerond
met een borrel.

PROGRAMMA

Vanaf 12.30 uur ontvangst van de deelnemers aan het expertsymposium ‘Ontwerpen met oog voor beheer’ en
bezoek aan de expertise-expo.
13.00 UUR

Introductie op het thema ‘Ontwerpen met oog voor beheer’

Door Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), columnist Cobouw en
middagvoorzitter.
13.20 UUR

Gedragsverandering bij beheer

Dr. Rietdijk, assistant professor strategic behavior change aan de faculteit of Economics and Business
Administration bij VU Amsterdam, zal een interactieve sessie leiden waarbij hij de vraagstukken van de
aanwezigen aan het thema effectieve gedragsverandering koppelt.
13.50 UuR

Het belang van ontwerpen met oog voor beheer

De leden van de expertisegroep geven een toelichting op het belang van ontwerpen met oog voor beheer
en op de door hun ontwikkelde methodiek en werkwijze.
14.20 UUR

Pauze met bezoek aan de Expertise-expo

14.45 UUr

U kunt een keuze maken uit een zestal workshops in een tweetal rondes

De workshops worden verzorgd door de deelnemende bureaus aan de Expertisegroep ‘Ontwerpen met oog
voor beheer’ . Elke workshop duurt 45 minuten en er zullen 2 rondes plaatsvinden. Tussen de workshoprondes
zijn er tien minuten beschikbaar voor het rouleren.
16.30 UUr

Levensduur gericht bouwen

Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, partner Inno-experts en hoogleraar TU Eindhoven zal de lezing ‘Levenduur
gericht bouwen: nieuwe routines, nieuwe kansen’ verzorgen.
16.50 uur

Plenaire discussie en formulering concrete actiepunten

Met Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg en (directie)leden van de deelnemende bureaus aan de expertisegroep
‘Ontwerpen met oog voor beheer’ zal onder leiding van Piet M. Oskam, middagvoorzitter, een plenaire
discussie worden gehouden.
17.20 uur

Afronding symposium Ontwerpen met Oog voor Beheer, aansluitend een borrel

Wat gaat u vanaf morgen doen met de beschikbare expertise op het gebied van ‘Ontwerpen met oog voor
beheer’?
Borrel & Expo

Na afloop van het symposium is er
gelegenheid om, onder het genot van
een hapje en een drankje, met andere
bezoekers in informele sfeer van
gedachten te wisselen over de wijze
waarop u aan de slag gaat met het
integrale ontwerp en is er gelegenheid
tot een bezoek aan de expertise-expo.

workshops

Na afloop van de presentaties kunt u een tweetal inspirerende workshops volgen. Deze workshops worden gegeven
door de leden van de expertisegroep en geven u inzicht in de problemen, oplossingen en dilemma’s rondom het thema
‘ontwerpen met oog voor beheer’.
De zes onderwerpen van de workshops staan hieronder vermeld en u kunt zich aanmelden voor twee verschillende
workshops. Bij inschrijving dient u uw voorkeur aan te geven. Indien het maximale aantal deelnemers al is bereikt, wordt
u ingedeeld bij een andere workshop.

‘Duurzaam ontwerp: erfenis of zegen voor het beheer?’
‘Ontwerpkeuzes in relatie tot de kasstroom’
‘De waarde van uw (facilitair) beheerder’
‘Ontwerp uw exploitatie’
‘Oog op het multifunctionele gebouw’
‘Beheer uw leegstand!’

KOSTEN & INSCHRIJVING

Van bezoekers van het symposium wordt een bijdrage in de kosten gevraagd ten bedrage van € 195,- (excl. btw).
•

Bent u uitgenodigd door een lid van de expertisegroep? Dan zijn de deelnamekosten reeds voldaan door uw relatie uit de
expertisegroep en bent u gratis welkom. U dient zich wel aan te melden via de onderstaande link!

(s.v.p. naam, bedrijf en contactpersoon Oog voor Beheer vermelden bij veld Opmerkingen)
•

Deelnemende bedrijven van het Centrum voor Innovatie van de
Bouwkolom (CIB) ontvangen een korting op de deelnameprijs ter

Leden expertisegroep

kunnen meedoen.

De leden van de expertisegroep zijn:
• Bureau Bos
• Archicom
• bd architectuur
• GAJ Architecten
• Jorissen Simonetti Architecten
• Valstar Simonis
• Van Kessel Janssen bv
• ICS Adviseurs

waarde van € 100,- zodat zij voor slechts € 95,- aan deze activiteit
Deze bijdrage is inclusief koffie, thee, borrel en hapjes.

Vragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Innovatie van de
Bouwkolom (030 69 36 072), met één van de leden van Oog voor Beheer of
via info@oogvoorbeheer.nl. Wij helpen u graag verder!

Aanmelden doet u via de website van Oog voor Beheer:
www.oogvoorbeheer.nl/symposium.html.

Expertisegroep ‘Ontwerpen met oog voor beheer’
www.oogvoorbeheer.nl

info@oogvoorbeheer.nl
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