
 
 

46ste Studiemiddag  

 
Het toekomstig gebruik van kantoren in een circulaire economie 

 

De 46ste, goed bezochte studiemiddag van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland 
VOGON vond plaats op 20 maart 2018, in een door ABN AMRO beschikbaar gestelde zaal in het meest 
verrassende circulaire gebouw in Nederland, de Circl, aan de Zuidas in Amsterdam. Waarvoor veel dank, ABN 
AMRO. Rond het onderwerp Het toekomstig gebruik van kantoren in een circulaire economie werd het 
wederom een inhoudelijk sterke middag, met sterke sprekers, geëngageerde deelnemers en interessante 
discussies. De middag, geleid door Prof. dr. Peter van Gool is mede een succes geworden door organisatoren 
Stefan Suurmond, Eva van der Pluym en Ciska Damen. 

Ingegaan werd op  de ruimtevraag naar kantoren binnen een maximaal na te streden Circulaire Economie. 
Waarbij hergebruik van producten en productiemiddelen permanent wordt gemaximaliseerd. Op de 
studiemiddag werden visies en methoden gepresenteerd m.b.t. de kennis, het beleid en instrumenten die 
nodig zullen zijn om zo’n staat van Circulaire Economie te bereiken. De benodigde kennis reikt verder dan 
vastgoed-, c.q. kantorenkennis, maar strekt zich uit tot het domein van de maatschappelijke, sociale en 
economische ontwikkelingen.  

De eerste spreker, Luc van de Boom MSc, sinds kort werkzaam bij Product Lead Sustainability, Strategy & 
Innovation van Cushman & Wakefield, lichtte een fraai analysekader toe, dat door hem wordt ontwikkeld om 
vastgoedpositie- en portefeuilles over de volle breedte van circulariteit  te toetsen. Waarbij het toetsdomein 
inderdaad zich veel verder uitstrekt dan duurzaamheid, tot Environment, Social, Governance – dimensies als 
gezondheid en welbevinden. Luc illustreerde deze zeer professionele aanpak met eerste, gedetailleerde 
statistieken. Heel interessant en met gezag gepresenteerd. Luc mocht dan ook veel, vooral op nadere 
informatie gerichte, vragen van toehoorders beantwoorden.  
 
Phil Jonckheer, de tweede spreker, is eigenaar/oprichter en mede-directeur van KEEPFACTOR B.V.  Phil 
presenteerde op een ervaren en indringende wijze het dienstverleningsconcept van dit bedrijf. Dit concept is 
gebaseerd op het uitgangspunt dat (kantoor)huurders, overige omstandigheden gelijkblijvend, in principe niet 
willen verhuizen. Dit, gelet op kosten, organisatorische inspanning en verstoring van het bedrijfsproces, die 
verhuizen met zich meebrengt. Huurdersontevredenheid, en dan vooral met betrekking tot duurzaamheid en 
circulariteit, kan de werking van dit uitgangspunt echter teniet doen. Phil adstrueerde aan de hand van 
voorbeelden zijn overzichtelijke methode om de tevredenheid van gebruikers, en dan met name dus op de 
punten circulariteit en duurzaamheid,  van kantoren te meten.  Ook bij Phil ontspon zich een levendige 
discussie over op de tool te baseren adviezen en beleid.. 
 
De derde spreekster was Rose-Ann Lum Chou-Maduro, Communicatiestrateeg bij het gebouw Circl. 
Bijzonder aan deze presentatie was dat Rose-Ann de presentatie gaf al rondwandelend met het gezelschap. Zij 
ging daarbij vooral in op de toegepaste extreme, zelfs bizarre vormen van hergebruik en toekomstig 
hergebruik. Wanden van afval van spijkerbroeken. Een verrassende presentatie op een verrassende locatie. 
 
Al met al een zeer geslaagde studiemiddag! De presentaties zijn beschikbaar via de VOGON site.  
De volgende studiemiddag, over “De toekomst van de Nederlandse binnensteden”, staat gepland op 15 
mei 2018 bij Fakton in het Beursgebouw in Rotterdam.  Binnenkort daarover meer informatie. 
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