
Boardroom en ESG

Tijdens de exclusieve opening werden de deelnemers geïnspireerd 

door Petra Stojanovic-van Kan over de 9 innovatieve ingrediënten 

van Google. Vervolgens was het woord aan de boardroom, Annet 

Bertram - ministerie van BZK en Rijksvastgoed bedrijf, Hellen van 

der Plas - Signify, Stephanie Hottenhuis - KPMG en Boudewijn 

Ruitenberg - EDGE gingen onder leiding van Thomas Leenders 

in gesprek over ESG. Zij bespraken de prioriteiten en richtlijnen 

die ESG de industrie biedt, maar ook mogelijke oplossingen om de 

gebouwde wereld te verbeteren.

Na de gongslag van dit panel was het REBF festival officieel 

geopend en konden de deelnemers meedoen aan kennissessies op 

de hoofdlocatie Circl, WTC Amsterdam (de congreszalen, Office 

Experience Center, Projectbureau Zuidas), het appartement van 

EDGE in Valley, bij Greenberg Traurig, Cushman & Wakefield 

en bij Loyens & Loeff. Naast de kennissessies vonden er diverse 

excursies plaats op de Zuidas en stond er een auto die rijdt op lucht! 

Op de woensdagochtend was er een padel toernooi in B.Amsterdam 

met 11 bedrijven teams. De beide dagen werden afgesloten met 

diverse borrels en exclusieve diners zoals die bij RE:BORN op 

kantoor in het WTC.

Winnaars REBF Awards

Op 21 september werden de REBF awards voor de tweede keer 

uitgereikt, deze keer door Roel van de Bilt van de Rabobank en de 

PropTech award door Tim Luijt van Bright by COD. De REBF 

Awards staan voor futureproof personen, bedrijven of gebouwen die 

een inspiratie zijn voor de bouw- en vastgoedsector. 

De jury van de REBF awards bestaat uit: Hein Wegdam, Huib 

Boissevain, Bartjan Zoetmulder, Bernd Stahli, Maartje Brans, 

Michel Baars, Tim Luijt, Inge Kortekaas, Anke Verhagen, Bas 

Braaksma en de vorige winnaars Dirk Bakker, Jan Noorda, Gerard 

Streng, Erik Schlooz, Joyce Van de Velde, Martin Prins, Eric Bos en 

Mark Kok. Zij hebben hun stem uitgebracht op de top 5 en daaruit 

kwamen deze winnaars:

• REBF Vrouw

• Anke Rolvink van White Lioness Technologies 

• REBF Man 

•  Jurrian Knijtijzer van Finch Buildings (in ontvangst genomen door 

Jasmijn Rothuizen)

• ConTech bedrijf

• Openspace met Sander Lijbers

• PropTech bedrijf

•  Tulu met Peter van Keulen

• Slimste gebouw

•  EDGE Olympic en het beheer van TPEX International met 

Robert Rosier

• Bouw bedrijf 

•  ECO+BOUW met Patrick Schreven

• Vastgoed bedrijf

•  RE:Born Real Estate met Saman Mohammadi & Niel slob & team

• REBF Padel

•  Frank Adema en Lennard van Veen van Cushman & Wakefield

REBF 2023

De derde week van september zal vanaf nu jaarlijks in het teken 

staan van het REBF Festival. “Ik ben ongelofelijk trots op ons team 

om dit festival werkelijkheid te maken. De reacties van de mensen 

hebben mij oprecht geraakt. We hebben iets unieks toegevoegd en 

gaan dit de komende jaren samen met onze partners en sponsoren 

uitbreiden.” aldus Wouter Truffino de initiatiefnemer van het 

REBF kennis festival.

REBF Kennis Festival is een initiatief van Holland ConTech & PropTech. 
Voor meer informatie, neem contact op met Wouter Truffino 
via 0628615727 of info@realestatefutureproof.nl

REBF.nl

Het allereerste Real Estate & Building Futureproof kennis 

festival zit erop. 20 & 21 september kwamen 969 deelnemers 

bij elkaar op de Zuidas om te spreken over de toekomst van 

de bouw & vastgoed sector. En dat is broodnodig, want 

de uitdaging is enorm en het lijkt wel een ‘perfect storm’ 

met stikstof, CO2, energietransitie, materialentransitie, 

personeelstekort, rentestijging, bouwkostenstijging, 

verduurzaming, woningbouwopgave, geen stabiel beleid 

uit Den Haag enz enz. 
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