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Het thema van deze 46e VOGON studiemiddag  
 
Op deze studiemiddag gaan wij in op de positie en de ontwikkeling van de Nederlandse 
kantorenmarkt op de langere termijn, binnen een maximaal na te streven Circulaire Economie. 
Bij het streven naar zo’n economie is de inspanning gericht op het realiseren van een op lange 
termijn houdbare economische constellatie. Waarbij hergebruik van producten en 
productiemiddelen permanent wordt gemaximaliseerd. Waardevernietiging van schaarse 
middelen, kapitaal en kennis worden in zo’n Circulaire Economie blijvend geminimaliseerd. 
 
De deskundige sprekers op deze middag zullen hun visie en ideeën presenteren over welke 
kennis en hoogwaardige technologieën (en financiën) nodig zullen zijn, om zo’n staat van 
Circulaire Economie te bereiken en over de impact die dit zal hebben op de ontwikkeling en het 
gebruik van Nederlandse kantoren. De benodigde kennis reikt verder dan specifieke vastgoed-, 
c.q. kantorenkennis, maar strekt zich uit tot het domein van de maatschappelijke, sociale en 
economische ontwikkelingen. Het domein van de Circulaire Economie in relatie tot het gebruik 
van kantoren gaat aldus veel verder dan het reeds aanvaarde concept van verduurzaming, dat 
veelal wat eendimensionaal wordt vertaald naar terugdringing van energieverbruik. 
 
Vanzelf zullen de inleiders in hun inleidingen en tijdens de korte paneldiscussie ook stilstaan bij 
de doorwerking van het streven naar een Circulaire Economie naar vraag- en 
aanbodverhoudingen en naar de financiële parameters op de kantorenmarkt op de langere 
termijn.   
 
Het belooft een interessante en mooie bijeenkomst te worden, met voldoende ruimte voor 
discussie. De studiemiddag zal afgesloten worden met een hapje en drankje, in het bijzondere, 
bij deze studiemiddag passende, met de toepasselijke naam Circl.  
 
Met grote waardering voor hun bereidheid en beschikbaarheid zullen de volgende sprekers op 
deze studiemiddag een inleiding verzorgen en kort met elkaar in debat gaan. 
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De sprekers 

 
 Elsbeth Quispel 

Elsbeth is Internationaal Vastgoedadviseur, Head of Strategic Consultancy and 
Sustainability bij de Nederlandse vestiging van van Cushman & Wakefield. Zij 
is lid van de Dutch Green Building Councel en was Managing Director ESG & 
Real Estate bij de Global Real Estate Sustainability -
gebruikersmarktBenchmark GRESB.  In de periode 2007 tot 2013 werkte zij als 
Associate Director in het Strategic Advisory team van JLL waar zij 
verantwoordelijk was voor de Green Desk en voor corporate consultancy op de 
vastgoed.  Ze ontwikkelde daar onder meer de Greenlease-standaard, i.c. een 
“groene” huurovereenkomst gebaseerd op duurzaam gebruik en beheer van 
kantoorhuisvesting , alsook The Third Dimension, een risicomanagement tool 
voor beleggers.  

Elsbeth zal in haar presentatie haar visie presenteren op verduurzaming en, 
breder, het concept van Circular Economy, in de kantorensector van de 
toekomst. 

 

 

 

 

 

 

Phil Jonckheer  

Phil werkt al  ruim 20 jaar binnen het vastgoed. Na 17 jaar in commerciële en 
leidinggevende functies bij onder meer Multi Development, Spaces en Jones 
Lang Lasalle begon hij in 2010 voor zichzelf.  Hij besloot zijn opgedane kennis 
en ervaring in te zetten bij zijn eigen onderneming KEEPFACTOR B.V. En om 
daarmee een product te ontwikkelen waardoor investment-, asset- en property 
managers op een efficiëntere manier hun vastgoedportefeuilles kunnen 
managen. Huurderstevredenheid en huurderswensen, zoals die met name ook 
op de gebieden van verduurzaming en circular economy, kunnen met dit 
product beter worden gemeten en in maatregelen en investeringen worden 
ogezet.  

Het product, ook KEEPFACTOR genaamd, speelt dus in op de trend van de 
laatste jaren waarbij de gebruikers van het vastgoed een centrale en 
doorslaggevende rol spelen. Phil zal in zijn presentatie op deze nieuwe 
benadering ingaan, waarbij hij vooral een toelichting zal geven op Satisfaction 
Surveys van kantoorhuurders en de daarop te baseren maatregelen 

 

 

 

Richard Kooloos 

Richard is Hoofd Duurzaam Bankieren van ABN AMRO Bank. Hij heeft 
meerdere functies vervuld bij ABN AMRO en is eindverantwoordelijk geweest 
voor ABN AMRO Groenbank. Hij is ook bestuurslid van de Vereniging van 
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling VBDO en lid van de Raad van 
Commissarissen van het Consumer Products Fund van Startgreen.  

In de overgang van een lineaire naar een circulaire (of “circl”) economie speelt 
geld een sleutelrol. Voor financiers, bedrijven en de overheid een spannende 
ontwikkeling; evenwel nog zonder duidelijke route. In ieder geval weten we 
waar we naartoe willen: materiële goederen, op deze studiemiddag kantoren 
en kantoorinterieurs, op zo’n manier produceren dat je ze aan het einde van de 
rit zo intact mogelijk kunt recyclen. In onze huidige economie doen we het nog 
op de oude manier. We produceren om zo veel mogelijk te verkopen, over de 
rest maken we ons niet al te druk. Hoe we zonder brokken van de huidige naar 
de nieuwe situatie komen? Dat is de vraag. Maar de belangrijkste stap is 
simpel: gewoon beginnen. Richard zal als bankier zijn visie en van de bank op 
Circl Economy schetsen; vanuit het perspectief  dus van de van kantoren en 
kantorengebruik. 
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Peter van Gool 
 
Op Peter doen wij nooit een vergeefs beroep. Hij zal deze studiemiddag op de 
van hem herkenbare prikkelende en ludieke wijze leiden. 
 
Peter heeft vele prominente functies is in de vastgoedsector, waaronder zijn 
hoogleraarschappen in Vastgoedeconomie aan de Universiteit van Amsterdam 
en de Amsterdam School of Real Estate. Hij was Hoofd Onroerend Goed van Spf 
Beheer, de uitvoeringsorganisatie van o.m. het Spoorweg Pensioenfonds. Peter 
heeft een groot oeuvre aan publicaties op zijn naam, waaronder het 
eindredacteurschap van het standaardwerk Onroerend Goed als Belegging. 

 

PROGRAMMA  

14u30 – 15u00  Inloop en koffie 
15u00 – 15u10 Welkom en thema-introductie door middagvoorzitter Peter van Gool 
15u10 – 15u30 Elsbeth Quispel 

Verduurzaming, Circulaire economie en de kantorenmarkt 
15u30 – 15u50 Phil Jonckheer 

De (“circulaire”) tevredenheid van kantoorhuurders  
15u50 – 16u10 Pauze  
16u10 – 16u30 Richard Kooloos 

Circulaire Economie vanuit bancair perspectief  
16u30 – 16u50 Kort panel van inleiders en zaal o.l.v. Peter van Gool 
16u50  - 16u55  Korte afronding door Cor Worms, voorzitter VOGON 

16u55 - 17u45 Hapje en drankje 

  

ALGEMENE INFORMATIE 

Datum: Dinsdag 20 maart 2018 van 14u30 – ca. 18u00, incl. een aansluitende 
netwerkborrel 

Locatie: Gebouw Circl, voorportaal Hoofdkantoor ABN AMRO, Zuidas, Gustav 
Mahlerlaan 1 B te Amsterdam.  

Kosten: Voor VOGON leden is de studiemiddag gratis, FRESH Alumnileden 
betalen  
€ 75,- en voor niet‐leden zijn de kosten € 100,-. Introducées van leden 
zullen éénmalig tegen 50% korting kunnen deelnemen.  

Inschrijving: U kunt zich inschrijven voor de studiemiddag via www.vogon.nl. Daar 
treft u het inschrijfformulier aan. Na aanmelding ontvangt u een factuur 
(indien van toepassing), alsmede een routebeschrijving.  

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
VOGON, Ciska Damen, telefoon 020 6681129 of e mail: c.damen@asre.nl. 
Voor algemene informatie over VOGON, zoals achtergrond en 
doelstellingen, kunt u de website raadplegen op www.vogon.nl  

 

Wij hopen eenieder te mogen begroeten 

op de 46e VOGON studiemiddag! 

 


