
Uitnodiging masterclass

Woensdag 
17 januari 
12.30 uur

De vastgoedportefeuille in Nederland is omvangrijk en 
continue in beweging. Zo ook in de zorg: elke zorginstelling 
heeft voortdurend te maken met renovaties, nieuw- of 
verbouw. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn hierin 
terugkerende thema’s. Maar hoe zet je een stap verder? Hoe 
pas je circulariteit toe in je projecten? Welke alternatieve, 
duurzame en biobased producten zijn er binnen 
handbereik? Hoe behoud je waarde van bouwmaterialen en 
hoe sloop je dan? Hoe organiseer je flexibiliteit in je bouw- 
en renovatiewerkzaamheden?  

Tijdens de gratis masterclass ‘Circulair bouwen in de zorg’ 
vertellen deskundige sprekers, die nauw verbonden zijn 
met de circulaire nieuw- en verbouw van de kinder- en 
jeugdkliniek van Emergis, gepassioneerd over hun rol. Ze 
geven u uitgebreid antwoord op de vraag hoe je een stap 
verder zet in duurzaamheid en energiezuinigheid. Want 
binnen iedere organisatie is er morgen al iets te doen op het 
gebied van circulariteit! 

Locatie: Emergis, theaterzaal, Oostmolenweg 101 in Kloetinge
Aanmelden: www.emergis.nl/circulair

Circulair bouwen in de zorg
Een volgende stap in duurzaamheid en energiezuinigheid, 
een kans voor iedereen!



Programma
12.30 uur Ontvangst met lunch
13.00 uur  Opening door Paul de Schipper, raad van bestuur  
  Emergis
13.10 uur  De rol van de overheid bij circulair bouwen,  
  Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland
13.30 uur  Een ‘nieuwe’ kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland 
  Dorine Peters, directeur vastgoed Emergis
13.50 uur  Circulair ontwerpen, Taco Tuinhof, architect/partner  
  Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen &  
  Danny Duinhouwer, installatieadviseur Innax
14.10 uur  Pauze
14.40 uur  De methodiek van aanbesteden bij circulair bouwen 
  Jan-Willem van Koeveringe, advocaat/partner Justion 
  Advocaten & Pierre Maas, architect/bestuurder  
  BouwMeesterPro 
15.00 uur  Hoe zet Rijkswaterstaat circulair denken in in haar 
  organisatie? Ellen Visser, directeur Rijkswaterstaat Zee en  
  Delta
15.20 uur  Financieren en financiële haalbaarheid circulair 
  bouwen Geert Dirkse, sectorspecialist Bouw & Vastgoed, 
  Rabo Real Estate Finance & Rob Gerrits, relatiemanager 
  publieke sector Rabobank Grootbedrijf Zuid-West
15.40 uur  Paneldiscussie en vragenronde
 
16.00 uur  Netwerken tijdens de borrel
 
17.00 uur Afsluiten

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie in 
Kloetinge heeft twee klinieken die in het 
eerste kwartaal van 2019 samengaan 
in een nieuw gebouw. Een van de 
huidige klinieken wordt verbouwd en 
met een stuk nieuwbouw omgevormd 
tot een duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde zorgvoorziening. De nieuwe 
kliniek kenmerkt zich door een ‘healing 
environment’, is energieneutraal, bestaat 
uit duurzame biobased materialen en 
wordt gebouwd volgens de principes van 
circulair bouwen. Zo wordt 30 à 40% 
van de materialen één-op-één uit een 
voormalig, destijds al duurzaam gebouwd, 
districtskantoor van Rijkswaterstaat in 
Terneuzen gebruikt voor de nieuw- en 
verbouw. Dit unieke project dient als 
voorbeeld voor de Provincie Zeeland en 
wordt landelijk op de voet gevolgd door 
de wereld van circulair en maatschappelijk 
verantwoord bouwen.


