DINSDAG 14 JUNI
11:15 - 12:00

SUPLA faciliteert digitalisering van de bouwketen

Om versneld en duurzaam te kunnen bouwen en de klimaatdoelen te halen moet de
bouwsector versnellen, ketensamenwerking omarmen en digitalisering beter
toepassen. Met de huidige technologieën kunnen we de hele keten digitaliseren, maar
het proces staat nog in de kinderschoenen.
Wanneer en hoe gaat de sector (collectief) overstag? Rob Buren gaat in gesprek met en
over de ‘schakels’ in de keten. Met o.a Hans Meurs (VORM), OMRT en BPD

13:00 - 13:45

Hoe maak je de beste duurzame keuzes?

De vastgoedsector is vastberaden om een positieve bijdrage te leveren aan de
klimaatopgave. Maar waar begin je? En hoe verhouden vragen over biodiversiteit, de
energietransitie, circulair en biobased bouwen zich tot elkaar? Circulair ondernemer
Guido Braam praat hierover met Arup, BGrid, Planalogic en GSES.

Guido Braam

Kelly Ruigrok

Wouter Kok

Pim van Wylick

Christa de Vaan

14:00 - 14:30

The Future is digital – Meet the Innovators

Frits Sissing introduceert drie scale-ups PriceHubble, Zig en Vellum. Met Savills praat
hij over de digitale transformatie bij vastgoedbedrijven en wat hun opdrachtgevers
nodig hebben. En hoe de eerder genoemde platforms hieraan kunnen bijdragen.

Ron Seesing

14:45 - 15:15

Gerard van Tilburg

Erik Pols

Jordy Diepeveen

Frits Sissing

De energietransitie van Schiphol Airport City: impact maken door
volume!

Zero emission in 2030 vraagt om een aanpak die verder reikt dan een gebouw of
gebied. Waar begin je? De gebiedsregisseur op Schiphol deelt plannen en lessons
learned.

15:30 - 16:00

Spar: de King of Convenience: met data maximaal inspelen op
lokale behoefte

Spar zet een stap verder met de inzet van data. Ze kijken naar de beste locatie met
een voorspelling van omzet én van ‘de winkelmandjes’. En er kan nog meer. Christian
Koopmans (Spar) en Sander Kloppenberg (Kirkman Company) delen interessante
insights.

WOENSDAG 15 JUNI
11:00 - 11:30

Boerin zoekt bouwbedrijf: een prachtige toekomstvisie

Laat je meevoeren door prachtige toekomstbeelden over wonen, landgebruik, bouwen
en landbouw. Deze sessie over biobased bouwen: gezond en toekomstbestendig
vastgoed, circulair ondernemen, natuur-inclusief bouwen en een nieuwe speler aan het
front: de agrariër!

Anke Verhagen

Martje Fraaije

Sandra Nap

Onno Dwars

Lucas de Man

Introductie door Erik van der Wal (BPD).

The met:
Future
is digital
– Meet
the OMRT
Innovators
Hij
gaat
in gesprek
Veneficus
Real
Estate,
en SmartRent over oplossingen
12:00
- 12:30
om het bouw- en ontwikkelproces te versnellen én te verbeteren. Met datascience,
Presentator Tom van 't Hek bespreekt met Erik van der Wal, Hoofd Digital BPD, de
parametrisch ontwerpen en andere businessmodellen. De sprekers vertellen na afloop
digitale ontwikkelingen in de vastgoedsector en bij BPD. En ze maken kennis met
op het plein graag meer over hun business.
Solarix, Ziezodan en MyMesh by Chess.
13:00 - 13:45

Zonder industrialisatie en digitalisering heeft hout geen kans

Waarom wint houtbouw zo snel aan populariteit en wat is de bijdrage van houtbouw
aan de klimaatopgave? Waarom is industrialisatie een must en wat betekent dat voor
de opdrachtgevers in de bouw? Met een inleiding van Pablo van der Lugt en
moderatie Guido Braam.

Guido Braam

Pablo van der Lugt

Hans Meurs

Eldin Fajkovic

Andreja Andrejevic

Patrick Schreven

Gert van Vugt

14:00 - 14:30

Innoveren en digitaliseren: waar staat de vastgoedsector?

Waarom is digitalisering zo belangrijk? Welke toepassingen zijn er in de markt? Wat
hebben vastgoedbedrijven nodig? Presentator Frits Sissing gaat in gesprek met Arup,
een ingenieurs- en adviesbureau. En hij introduceert ondernemers met een succesvol
platform of innovatie: Aeroscan, Bloxs, Veneficus, Wunderbricks.

Thimo de Vries

15:00 - 15:30

Tim van der Plaats

Bas Janssen

Rinke Kluwer

Stefan Quak

Frits Sissing

Sustainability through digitalization: How our Smart Cargo
Mainport program keeps Schiphol at the top

Actueel en relevant: David van der Meer en Erik Felëus (Schiphol CRE) presenteren de
digitale strategie.

DONDERDAG 16 JUNI
11:00 - 11:30

Impact van AI in de verhuurmarkt

De huidige manier van verhuren vraagt om een steeds efficiënter proces. De
Nederlandse vastgoedmarkt loopt daarbij internationaal achter op het vlak van
innovatie, digitalisering en automatisering. OSRE, Pararius Nieuwbouw en Realstats
bespreken met marktpartijen use-cases waarin zij samen de huurmarkt vooruit
brengen. Waaronder met AI modellen huurprijs voorspellingen worden gedaan en de
impact van AI in verdere procesonderdelen.

12:00 - 12:30

Waardecreatie door transparantie in de vastgoedsector

Waarom is een transparante werkwijze in de vastgoed- en bouwsector de enige
oplossing voor de grootste vastgoed gerelateerde maatschappelijke opgaven van deze
tijd? Ga met ons in gesprek over waarom jij denkt dat het momenteel niet lukt en
waarom het zeker is dat het gaat lukken!

Dirk Dekker

13:00 - 13:45

Job Dura

Sven Bertens

Anjelica Cicilia

Arjan Dingste

Rachel van Houwelingen

Circulair transformeren een boost voor de binnenstad?

Oude panden krijgen een nieuwe functie na een renovatie of transformatie en dat
terwijl nu ook de vraag leeft wat de functie van de binnenstad gaat worden de komende
jaren. Van winkelgebied naar de oude functie van dorpsplein waarin alles samenkomt?
Dit vraagt om (circulaire) opknapbeurten, waarbij de gebouwen makkelijker aanpasbaar
moeten zijn dan vroeger om zo adaptief te kunnen zijn voor de stad van morgen. Guido
Braam praat hierover met ontwikkelaar Being, architect Cepezed, gem Almere en
circulair ondernemer Solarix.

14:00 - 14:30

PROVADA Inspiratie Award

Wie heeft zich het afgelopen jaar optimaal geprofileerd in lijn met ons thema ‘Act
Now for a Better Tomorrow’? Met de grote integrale uitdagingen die op ons bord
liggen hebben wij met dit thema de markt uitgedaagd om direct door te pakken en de
verandering nu te starten. Met Frits Sissing, Onno Dwars, Jan Rotmans e.a. en
natuurlijk de Uitreiking.

15:00 - 15:30

Nederland mooier maken met circulaire superplinten

We transformeren publieke functies van gebouwen tot levendige, circulaire hotspots.
Plekken met een mix van functies. Wil jij weten hoe je een circulaire superplint
creëert? Tijdens deze sessie delen wij vanuit Buildings That Matter / uppr places onze
ervaringen en gaan we in gesprek met verschillende partijen die betrokken zijn bij het
creëren van deze levendige superplinten.

Han Hendriks

Albert Hutschemaekers

René Tim

Felicitas Stern

Christian Koopmans

Annemarie Maarse

