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UITNODIGING
Institutionele beleggers, ontwikkelaars en 
investeerders richten zich steeds meer op de 
ecologische, sociale en governance (ESG) aspecten 
van hun vastgoedportefeuilles. HealthBuild 
2022 is de eerste conferentie die zich richt op de 
sociale aspecten van ESG in vastgoed – de impact 
van gebouwen op hun bewoners, de omliggende 
gemeenschap en de toeleveringsketens die het 
gebouw bedienen. 

Terwijl we onze gebouwen vormgeven, vormen 
onze gebouwen op hun beurt ons; de omgeving 
waarin we werken, leren, spelen en leven heeft 
invloed op onze gezondheid, productiviteit 
en welzijn. HealthBuild 2022 brengt Europese 
experts op dit gebied samen in een vruchtbare 
mix van academische kennis en ervaringen uit 
het bedrijfsleven.

John Macomber
John Macomber is verbonden aan de Harvard Business School, 
auteur van één van meest toonaangevende boeken over gezonde 
gebouwen, “Healthy Buildings: How Indoor Spaces Drive Performance 
and Productivity”, en de keynote spreker van HealthBuild 2022.

Carina Nørregaard
Als Partner Architect bij LIAG architecten stelt Carina Nørregaard dat 
onze fysieke omgeving een grote invloed heeft op ons als mens.

Jill Brosig
Als Managing Director en Chief Impact Officer van Harrison Street, 
de grootste investeerder in senioren- en studentenhuisvesting, 
houdt Jill Brosig toezicht op het meten, beheren, rapporteren en 
verbeteren van de milieu-, sociale en governance-initiatieven (ESG) 
van de onderneming. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn 
menselijke gezondheid en welzijn.

Nicolás Durán
Dr. Nicolás Durán is onderdeel van het Bartlett Real Estate Institute 
van University College London en is een expert op het gebied van 
stedelijke, vastgoed- en huisvestingseconomie. Zijn onderzoek richt 
zich op de impact van de gebouwde omgeving op gezondheid en 
productiviteit.

SPREKERS
HealthBuild 2022 behandelt de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied 
van sensoren en metingen in gebouwen, praktijkcases van gezonde gebouwen, onderzoek 
naar het welzijn van huurders en de financiering van gezonde gebouwen. Onze sprekers 
zijn prominente academici van MIT, University College London, Universiteit Maastricht en 
RWTH Aachen en boegbeelden uit het bedrijfsleven zoals architecten, vastgoedfinanciers, 
bouwontwikkelaars en huurders.
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PROGRAMMA
8:30	 Inloop	met	koffie
09:00 Welkomstwoord en opening
 Nils Kok

10:00 Presentaties: ontwikkeling van gezonde gebouwen
 Diverse sprekers waaronder Carina Nørregaard (Partner Architect bij LIAGG)

11:00 Paneldiscussie: huurders van gezonde gebouwen
 Paneldiscussie door huurders van gezonde gebouwen: we waren hun beweegredenen om te  

 kiezen voor een gezond gebouw en wat zijn hun ervaringen?

12:00 Pitches: technologische en meetkundige innovaties in gezonde gebouwen
 Korte pitches door tech innovators op het gebied van gezonde gebouwen 

13:00 Netwerklunch
14:00 Keynote spreker: John Macomber
 Harvard Business School professor en auteur van “Healthy Buildings: 

 How Indoor Spaces Drive Performance and Productivity”

15:00	 Paneldiscussie:	financiering	van	gezonde	gebouwen
 Paneldiscussie met toonaangevende vastgoedinvesteerders over visie, kansen en barrières bij het  

 financieren van gezonde gebouwen

16:00 Pitches: innovatie in – en onderzoek naar – gezonde gebouwen
 Korte pitches over de nieuwste academische inzichten (door sprekers van UCL, MIT, UM, RWTH)

17:00 Afsluiting
 Piet Eichholtz

18:00 Einde

 Programma onder voorbehoud van wijzigingen

INSCHRIJVING
HealthBuild 2022 is een initiatief van het 
Healthy Building Network en wordt 
georganiseerd door haar projectpartner 
Universiteit Maastricht. 

Ga naar Healthy Building Network voor 
meer informatie en de mogelijkheid om u in 
te schrijven voor de HealthBuild conferentie 
2022. We kijken ernaar uit om u te ontmoeten 
op 13 oktober!

Ondersteund door:

Mede mogelijk gemaakt door:

Europäische Union
Europese Unie

https://www.ucl.ac.uk/
https://www.mit.edu/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl
https://www.rwth-aachen.de/cms/~a/root/?lidx=1
https://healthybuildingnetwork.com/events/health-build-conference/

