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HCP IS ER OM SAMEN EEN BETER
GEBOUWDE OMGEVING TE CREËREN 



TIJD VOOR
VERBINDING

W O U T E R  T R U F F I N O

Komend jaar gaat voor HCP in het teken
staan van verbinding. Ik ben trots op de
bouw- en vastgoedbranche, over de
gesprekken die worden gevoerd om te
veranderen en het samen beter doen.
Het gaat nu vaak over duurzame
oplossingen en er zijn écht goede
innovatieve ideeën die de bebouwde
omgeving kunnen brengen naar een
gezonder, socialer en waardevoller
niveau. We staan samen voor een grote
opgaven waar verbinding met nieuwe
oplossingen noodzakelijk is. 

Hoe gaan we dat doen? Wij leren
ontzettend veel van innovation
challenges, waarbij we de trends zien en
die willen we graag delen. So…

LET’S GO!



Dit jaar heeft de eerste editie van het
REBF Festival plaats gevonden. Twee
dagen lang kennis opdoen over de
toekomst van de bouw- en
vastgoedsector. Wij vonden het een
daverend succes, met meer dan 960
deelnemers en de Zuidas die blauw
kleurde. 

Ons voornemen voor volgend jaar is
het festival nog grootser opzetten en
1.500 bouw- en vastgoed professionals
verzamelen om samen kennis te
delen. 

Go big, or go home! 

REBF FESTIVAL



Het Trend Event heeft plaats gevonden op 15
november en samen met 40 aanwezigen
hebben we de komende trends voor 2023
besproken. 

TREND EVENT

Jonathan Wisler - wat gaat 2023 ons brengen?

Energie is een hot topic voor 2023. De
rapportage ervan en het verbruik ervan. Om de
exploitatie te optimaliseren is het belangrijk
om naar de bezetting van een gebouw te
kijken en gegevens helpen ons om inzicht te
krijgen. De vastgoedsector moet zich
aanpassen en flexibel zijn en Smart Building-
technologie helpt ons daarbij. 

We zitten nog steeds in de post-covid-leerfase
en 2023 zal in het teken staan van het vinden
van balans in flexwerken. We noemen dit het
"nachtclubconcept", als je in een nachtclub
komt en deze is leeg dan ga je terug naar huis.
Maar een andere belangrijke groep mensen
komt graag in een leeg kantoor en "danst
alleen". Ook in dit geval helpt data ons mensen
te begrijpen en te begeleiden bij het plannen
van hun week en het creëren van een
productieve werkomgeving. 

Panel 1
Het eerste panel wat tijdens het Trend Event
heeft plaatsgevonden bestaat uit Sophie
Kraaijeveld van ING, Erik Feleüs van Schiphol
en Robert Rosier van TPEX International. Zoals
al eerder genoemd door Jonathan, is
energiebesparing een onderwerp wat ons in
2023 erg bezig gaat houden. Erik benoemt de
uitdaging die er ligt om ook huurders op één
lijn te krijgen. Er zijn nog veel gevallen zijn
waar een gebouw is ontworpen voor een
bepaald gebruik en daar hoort een bepaalde 
 temperatuur bij, maar waar de huurder zich
hier absoluut niet aan houdt. Hier zijn nog veel  
kansen op te zorgen dat de belangen hand in
hand gaan. Om energie zuinig te worden is het
belangrijk om alle operaties in een gebouw  

met data in de gaten te houden. “Elk gebouw
heeft het in zich om energie neutraal te
worden, maar door dat er een contract
structuur is die vast zit, komt dit er niet altijd
uit” vertelt Robert. Er is veel mogelijkheid tot
verduurzaming, maar soms sijpelt dit niet door
naar onder. 
De trend die Sophie meeneemt naar de tafel
gaat over adaptief vastgoed en dat dat eigenlijk
pas echt duurzaam is. We moeten meer gaan
kijken naar panden die voor meerdere
doeleinden bedoeld zijn en kunnen worden
hergebruikt. Daarnaast zal het nodig zijn dat
een pand ook klimaat adaptief is en zo de hitte
stress, wateroverlast en droogte aan kan. 

Al met al ligt de uitdaging dus vooral in het
samen krijgen van belangen. Of het nou vaste
onderhoudscontracten zijn die al lopen bij oude
gebouwen, huurders zijn die niet mee willen
bewegen, of adaptief vastgoed waarbij het
lastig is om de financieringen vast te stellen, er
moet een alliantie ontstaan. Daar moeten we
op focussen in 2023. 

Panel 2
Dit panel met Bernd Stahli (NSI), Sander
Grunewald (KPMG) en Roel van de Bilt
(Rabobank) ging over de ontwikkelingen in
label C, flexibel werken en industrialisatie in de
bouw. Volgens Bernd moeten we veel verder
dan label C en heeft deze regel veel te weinig
impact, omdat het nu al duidelijk is dat er niet
wordt gehandhaafd. Overal wordt benoemd dat
de label C verplichting voor problemen gaat
zorgen, maar Roel vertelt dat het er op lijkt dat
de grote van het probleem in de
vastgoedportefeuilles van de banken wel
meevalt. “Wat we ons moeten realiseren is dat
de zakelijke eigen gebruik portefeuille nog heel
veel stappen moet nemen en de uitdaging niet
alleen ligt bij commercieel vastgoed”- Roel. 
Daarnaast wordt het onderwerp ‘flexibel
werken’ aangekaart en zien we dat het drukker
wordt op de wegen en mensen steeds vaker
terug naar kantoor gaan. Een periode van 1 a 2
jaar (corona periode) is niet genoeg om de 



mindset van mensen compleet te veranderen
en de verwachting is dat de kantoor bezetting
alleen maar gaat toenemen. Wat een goede
ontwikkeling is uit de corona tijd is dat
digitalisering echt doorgezet is en mensen
ook hebben geleerd om tools te gebruiken. De
conclusie hier is dat elk bedrijf anders is en
elke situatie anders is. We kunnen vooral niet
bepalen wat de werknemer of huurder wil, we
kunnen wel zorgen dat we op deze wensen
inspelen. 
Ten slot gaat het over industrialisering in de
bouw en ook hier kun je zien dat de manier
van denken van mensen erg veel invloed
heeft. De bouw loopt voorop qua innovatie,
maar we moeten hier wel in meebewegen.
Waarom rijdt iedereen wel in auto’s die uit
fabrieken komen, maar vinden we dat bij
woningen nog steeds niet ‘normaal’. “Als we
iets al 100 jaar doen dan is het niet omdat het
moet, maar omdat we dat fijn vinden en
omdat het natuurlijk voelt”- Sander. 



Op 30 juni hebben we officieel het HCP
Clubhuis samen met Zig Real Estate
geopend. Dit ging gepaard met een
uitzending van REBF Draait Door en een
barbecue. Het weer heeft zich goed
genoeg gedragen en al met al vonden wij
het een geslaagde dag.

OPENING CLUBHUIS



FEB

SEPT

Vrijdag Kennis Borrel
HCP komt met dit gloednieuwe event naar je

toe tijdens jouw Vrijmibo. Wij komen met een
inhoudelijk programma jouw medewerkers

inspireren. Dus, laat ons weten welke kennis
je op jouw medewerkers nog wil bijbrengen,
dan maken wij een longlist van interessante

bedrijven waarvan jij er een aantal kan
selecteren. 

Matchmaking Meetup
Elk kwartaal organiseren wij samen met een
corporate lid een Matchmaking Meetup om
kennis te delen over een specifiek onderwerp
en het netwerk te inspireren. Naast de
inhoud staat netwerken en verbinden ook
centraal. in het verleden hebben we dit
gedaan met oa EDGE, BPD,
MVGM, Autodesk, Google en Cushman &
Wakefield.

C-Level diner/lunch
Een aantal keer per jaar organiseren we

diners om C-level bij elkaar te brengen. Doel
van dit diner is om met ongeveer 15

directeuren of mensen die verantwoordelijk
zijn voor innovatie & vernieuwing van

gedachte te wisselen over de ontwikkelingen
in de NL’s vastgoed- en bouwmarkt. Naast

elkaar te kunnen ontmoeten, ga je naar huis
met een dosis inspiratie door interessante

vraagstukken te bespreken waarvan de
discussie tijdens de bijeenkomst maar zeker

ook het vervolg daarop relevant is.

REBF Festival
Jaarlijks willen wij alle kennis uit de
vastgoed- en bouwsector bundelen tijdens
het meest informatieve evenement in de
vastgoed en bouw: Real Estate & Building
Futureproof Festival. Het festival terrein voor
dit tweedaagse evenement is de Zuidas.
Samen met bedrijven die daar gevestigd zijn
en andere partners staan we stil bij wat
afgelopen jaar is bereikt en blikken we
vooruit naar de toekomst van vastgoed en
bouw. Dit doen we door middel van
keynotes, panels en excursies.

Events 2023
Een greep uit onze events van komend jaar

Deelnemen?
Stuur dan een mail naar lotte@contechproptech.nl

2023

2023



HCP STUDIO 
Een huiselijk ogende, moderne
omgeving nodig voor een (virtuele)
bijeenkomst? Onze HCP studio is
geschikt voor keynote sessies, tv
opnames en/of webinars en
masterclasses. In de studio zijn licht,
camera's en geluid aanwezig.

HCP Studio
Huur hem in 2023

76 m2

40 in theateropstelling

60 staand met statafels

Voor data en mogelijkheden van de studio 
(eventueel inclusief begeleiding) kan je 

contact opnemen met 
lotte@contechproptech.nl



PODCAST
OPNEMEN

(zonder beeld)
Bij ons in de studio of op een

andere locatie.
 

Leden: aanmelden via
iris@contechproptech.nl

Faciliteren/organiseren van
bouw en vastgoed

georiënteerde evenementen
op aanvraag
(zonder beeld)

 
Leden (met korting) en niet-leden:

aanmelden via
lotte@contechproptech.nl

CHALLENGES
Ben jij opzoek naar nieuwe
oplossingen voor jouw organisatie
of nieuw project? Wij leveren een
long list aan van inspirerende
oplossingen.

Leden (met korting): aanmelden
via lotte@contechproptech.nl

Wat biedt HCP nog meer?



TOT VOLGEND JAAR!


