
Samen een duurzame vastgoedstrategie 
voor uw publieke gebouwen realiseren

SURE2050 is opgezet om Vlaamse publieke diensten te ondersteunen bij het ontwik-
kelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. 

Herkent u dit?

Tal van gebouwen moeten vervangen of aangepast worden om te voldoen 
aan  huidige en toekomstige noden. Er zit veel kapitaal in uw gebouwen, 
die echter niet optimaal worden benut. Achterstallig onderhoud wordt 
onvoldoende snel weggewerkt. Vastgoedinformatie en -bevoegdheden 
zijn verspreid over verschillende afdelingen. Er zijn geen uitgewerkte lange 
termijnplannen om het patrimonium klimaatneutraal te maken. Er is geen 
of weinig sturing om het maatschappelijk en fi nanciële rendement van het 
vastgoed te optimaliseren. 

U wilt hier iets aan doen maar u heeft nood aan goede voorbeelden en infor-
matie om de juiste beslissingen te nemen. U wilt weten hoe u het vastgoed 
duurzaam en toekomstbestendig kunt maken en hoe u dit gaat fi nancieren. 

Dan is het tijd om in te stappen in het SURE2050-traject!

Publieke gebouwen zijn een belangrijke ontmoetingsplek tussen het bestuur en de 
burgers waar duurzaam beleid tastbaar wordt. Het realiseren van duurzaam vast-
goed heeft meer voordelen dan enkel de energie- en onderhoudsfactuur verlagen. De 
gebouwen kunnen steeds meer multifunctioneel worden ingezet, zich aanpassen aan 
wijzigende noden en een gezond binnenklimaat garanderen.  

Schrijf nu in op www.sure2050.be



1. Geniet gratis opleiding en trajectbegeleiding om stap voor stap een vastgoed-
strategie voor de lange termijn te ontwikkelen en uit te voeren.

2. Leer hoe u maximaal energie kan besparen om zo kosteneffi ciënt mogelijk de 
transitie te realiseren.

3. Kom te weten welke verschillende fi nanciering- en aanbestedingsmogelijkheden 
er zijn en hoe u de beste optie kiest.

4. Ontvang handleidingen, een besluitvormingstool en andere nuttige instrumenten 
om u te ondersteunen in het opmaken en uitvoeren van uw vastgoedstrategie.

5. Behoor tot de top in Europa op het gebied van de uitvoering van de klimaatdoel-
stellingen voor het eigen patrimonium!

Binnen de SURE2050-begeleiding en -coaching zetten we in op 3 aspecten:

1. Organisatorische verbeteringen: Identifi catie van verbetermogelijkheden om tot goed geïnformeer-
de beslissingen te komen en om deze beslissingen effectief en effi ciënt uit te voeren.

2. Vastgoedoptimalisatie: coaching bij het uitwerken van een coherent vastgoedbeleid- en beheers-
plan.

3. Energetische renovatie: het voorbereiden van concrete investeringsprojecten (incl. fi nancierings-
oplossingen) en de gepaste aanbestedingsprocessen. 

Waarom meedoen?

Onze aanpak



Concreet
Het opleidingsprogramma start in september 2019 en houdt 3 interactieve 
informatiesessies in voor besluitvormers over de toegevoegde waarde van 
een duurzaam geïntegreerd vastgoedbeheer en het proces en de rol van de 
verschillende beleidsniveaus en afdelingen om dit te realiseren. Voor de door 
u aangestelde SURE2050-coördinator is een meer uitgebreid programma van 
4 opleidingen gespreid over 8 maanden voorzien om met verschillende tools 
en handleidingen aan de slag te gaan. De opleidingen worden in elke provincie 
georganiseerd en gaan door in de periode van oktober 2019 tot juni 2020. Het 
coaching programma start in het voorjaar van 2020. Daarbij ligt de focus op 
het omzetten van de ontwikkelde strategische visie in een vastgoedbeleid en 
beheersplan en bijhorende concrete acties. 

Data
Informatiesessies besluitvormers:

12 september vanaf 15u in Brussel inclusief netwerkreceptie: voor alle provincies
Data voor de 2de en 3de sessie volgen.

Opleiding coördinatoren:

Limburg:   start op vrijdag 25 oktober
Oost-Vlaanderen:  start op donderdag 17 oktober
Vlaams-Brabant:  start op maandag 14 oktober
West-Vlaanderen:  start op dinsdag 22 oktober
Antwerpen:   startdatum volgt

Kan u een bepaalde datum niet? U kan ook de sessie in een andere provincie volgen.



SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, 
Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4.

Contacteer ons
Algemeen:    info@sure2050.be

West-Vlaanderen:   wannes.meersmans@west-vlaanderen.be
Oost-Vlaanderen:   ann-sophie.vandeputte@oost-vlaanderen.be
Vlaams-Brabant:   katarine.bouckaert@vlaamsbrabant.be
Limburg:    heleentje.debrauwer@limburg.be
Kamp C:    hans.vannuffelen@kampc.be

www.sure2050.be


