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  Jasper van den Munkchof (voorzitter) namens Energ iesprong | P lat form31 
 
Natuurkundige en Socioloog, manager Energiesprong. Expertise: Verduurzaming woningvoorraad. Natuurkundige, Socioloog 
en expert op het gebied van transities met ervaring in de Telecom, ICT, Energie en de bouw. 
Als manager van het energiesprong programma zal ik tijdens de jurering vooral letten op de integrale aanpak, het echt 
veranderen van het speelveld voor kantoor renovaties naar energieneutraal en het institutionaliseren van deze 
marktcondities. 
 
 
 

  G lenn van der Burg namens MVO Neder land 
 
“Het gaat om wat mensen kunnen worden, niet om wat ze zijn geweest”. Vanuit dat motto werkt Glenn van der Burg bij MVO 
Nederland aan de stimulering van mensgericht ondernemen. Zelf was hij elf jaar ondernemer en heeft thema’s als 
leiderschap, diversiteit en arbeidsparticipatie in de praktijk gebracht. Zijn communicatiebureau werd genomineerd voor de 
Kroon op het Werk Award. Ook richtte hij een detacheringbureau op voor mensen met een handicap genaamd ‘Onbegrensd 
Talent’. 
 
Glenn spreekt regelmatig op congressen en seminars over People-thema’s, zoals het nieuwe werken, duurzame 
inzetbaarheid, sociale innovatie en duurzaam leiderschap. In 2012 is zijn eerste boek ‘Boven het maaiveld’ over het 
‘waarom’ van leiderschap uitgekomen. Nieuwsgierig? Kijk op www.bovenhetmaaiveld.eu en lees zijn interviews met leiders 
zoals Alexander Pechtold en Willemijn Verloop. Het komende jaar werkt hij aan zijn tweede boek over mensgericht 
ondernemen onder de voorlopige titel ‘Management Mythbuster’ 
Ook is Glenn vader van de twee liefste kinderen van de wereld, rent hij te langzaam hard en kookt hij met vrienden de 
sterren van de hemel. 
Zijn favoriete quote is van Anita Roddick, oprichtster van The Body Shop: “We were searching for employees, but people 
turned up instead”. 
 
 
 

 Maarten Vermeulen namens Royal  Inst i tut ion of  Chartered Surveyors (RICS) 
 
Maarten Vermeulen MBA MSRE FRICS is in het dagelijks leven Director Europe bij Composition Capital Partners, een Private 
Equity Real Estate Investment boutique met een kantoor in Amsterdam en Hong Kong. Daarnaast is Maarten, tezamen met 
mede jurylid Mariëlle Wieman, hoofd- en eindredacteur van het boek “Vastgoedexploitatie” (Noordhoff Uitgevers, 
verschijningsdatum 2015), het vervolg op het succesvolle “Handboek Vastgoedmanagement” (Noordhoff Uitgevers, 2010). 
Tot slot is Maarten onder meer bestuurslid van RICS Nederland, de organisatie die staat voor professionaliteit en integriteit 
binnen de vastgoedsector. Vanuit die hoedanigheid is Maarten lid van de Jury. 
   



 Mar ië l le  Wieman namens Neder lands Vastgoedexplo i tat ie  P lat form (NeVaP) 
 
Drs. Mariëlle Wieman RAE is werkzaam als directeur van NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform). NeVaP is hét 
onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. Daarnaast is Mariëlle, tezamen met mede 
jurylid Maarten Vermeulen, hoofd- en eindredacteur van het boek “Vastgoedexploitatie” (Noordhoff Uitgevers, 
verschijningsdatum 2015), het vervolg op het succesvolle “Handboek Vastgoedmanagement” (Noordhoff Uitgevers, 2010). 
De afgelopen jaren is Mariëlle Wieman onder andere projectleider geweest van het Project Koplopers Retail, als ook 
platform lid en interim-bestuurslid van Platform Duurzame Huisvesting. Op de Dag van de Duurzaamheid 2013 (10-10-
2013) ontving zij van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een taart als waardering voor haar 
bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse vastgoedsector. 
 
 
 

  V incent le  Noble namens Faci l i ty  Management Neder land (FMN) 
 
Als oprichter van facilitair meetbureau 'méét' zal ik mij vooral concentreren op praktische toepasbaarheid en meetbaarheid 
van de oplossingen. Daarnaast ligt mijn aandacht op de (facilitaire) eindgebruiker. Ik verwacht rendement binnen de gehele 
keten. Oplossingen werken alleen wanneer in alle belangen van de eigenaar en huurder wordt voorzien. 
 
 
 

  Jos Teunissen namens CoreNet Global  Benelux chapter  
 
In de afgelopen 21 jaar heeft Jos Teunissen in diverse EMEA management functies gewerkt bij SAP (voorheen Sybase). SAP 
is een bedrijf dat wereldwijd erkend wordt voor de leidende rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft een 
notering aan de DOW Jones Sustainability Index. Vanaf  2005 is Jos verantwoordelijk geweest voor het Corporate Real 
Estate en het facilitair management binnen EMEA. Het hoofd Real Estate maakt uiteraard de vertaling van het strategisch 
MVO en duurzaamheidsbeleid naar de huisvesting. 
Sinds december j.l heeft Jos de stap gemaakt naar zelfstandig ondernemerschap met zijn bedrijf CRE & More (www.cre-
and-more.com). Daarnaast is Jos al jaren een actief (bestuurs)lid van CoreNet Benelux. Ditzelfde CoreNet heeft hem in 
November 2013 uitgeroepen tot CRE Executive of the year van de Benelux. Hij vindt dat Real Estate een integraal 
onderdeel moet zijn van het strategisch bedrijfsbeleid en dat het positief moet bijdragen aan het bedrijfsresultaat. 
Innige samenwerking met de bedrijfsleiding en andere ondersteunende functies zijn daar een logisch gevolg van. 
Volgens diezelfde denktrant zal hij ook als jurylid kijken naar de inzendingen voor het Excellent Expert Team. 
 
 
 

 S imon van der  Gaast namens De Verenig ing van Inst i tut ionele Beleggers in  
Vastgoed, Neder land ( IVBN) 

 
Simon is senior beleidsadviseur bij de IVBN en houdt zich met name bezig met strategie & research en duurzaamheid.    



 
 
 

 Wytze Kuiper namens Kantoor Vol  Energ ie 
 
Bouwkundig ingenieur, voormalig media-entrepeneur, gefascineerd in wat mensen beweegt! 
Als ondernemer actief in het ontwikkelen van concepten voor het (her)gebruik van gebouwen waarbij het energie vraagstuk 
een belangrijke rol heeft. Hoe gaan we vitale werkomgevingen creëren die bijdragen aan het economisch resultaat van een 
onderneming. Onder andere werkzaam bij Platform31 – Energiesprong – kantoren bewegen naar energieneutraal. 
 
 
 


