
25 september 2014, Natura Artis Magistra, Amsterdam

WONEN •  KANTOREN •  WINKELS  •  MAATSCHAPPELI JK  •  VVE

PERSOONLIJKE UITNODIGING



Opening en welkom door  
dagvoorzitter Peter van Zadelhoff

Onderzoek aan tafel

Inleidende presentaties

dr. ir. ing. Ingrid Janssen, TIAS 
‘Meten is weten’ – primeur – eerste 
resultaten VGM Benchmark.
 
ing. Jan Veuger MRE FRICS, 
Hanzehogeschool Groningen  
‘Uitbesteden ja of nee?’
 
prof. dr. Jan Latten  
‘Hoe flexibele generaties en single 
senioren de toekomstige vastgoed- 
(management) behoefte kunnen raken’ 
een persoonlijke trendanalyse.

Keynote

prof. dr. ir. Jan Rotmans, 
hoogleraar transitiekunde 
‘Vastgoed en het kantelmoment. 
Hoe doet u mee?’

Markt aan tafel
Met actuele tafelgasten

PROGRAMMA

25 september 2014, Natura Artis Magistra, Amsterdam

Het programma heeft 

een snel en inspirerend 

karakter met tal van 

interessante tafelgasten. 

Tijdens ‘Onderzoek aan 

tafel’ rapporteren de 

deelnemers onderzoeks-

resultaten en reageren op 

wat ter tafel komt. 

Aan ‘Markt aan tafel’ 

brengen de deelnemers 

hun eigen visie en ideeën 

in en reageren op wat ter 

tafel komt. 

Het plenaire middag-

programma wordt in stijl 

afgesloten.

13.30 - 14.00 uur Ontvangst

17.15 - 18.30 uur Feestelijke netwerkborrel



•   Hoe blijft u optimaal rendement uit uw  
vastgoed halen? 

•   Wat zijn de relevante ontwikkelingen en trends? 

•   Welke invloed hebben demografische  
ontwikkelingen op uw vastgoed?

Op deze vragen, over de evolutie van ons vak en de gevolgen voor uw vastgoed, 
geven wij antwoord op het VGM NL Lustrum Congres op 25 september 2014.

Ontmoeten, ontwikkelingen & vergelijken

VGM NL organiseert, ter ere van haar 5-jarig bestaan, deze feestelijke bijeenkomst 
met visionaire sprekers voor institutionele- en particuliere vastgoedeigenaren, 
gemeenten, corporaties en vastgoed- en VvE managers.  
U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Wij zien uit naar een middag vol inspiratie, kennisuitwisseling en ontmoetingen 
aan de hand van het thema ‘Evolutie in vastgoedmanagement’.

Komt u ook?

Bent u onze gast op 25 september 2014 in Artis Amsterdam?  
Meld u aan voor 1 september 2014 via de website www.vgmlustrum.nl. 

Graag tot ziens op het VGM NL Lustrum Congres!

Met vriendelijke groet, 
VGM NL

Ilse Kaandorp
Directeur

aanmelden: www.vgmlustrum.nl

BENT U KLAAR VOOR DE TOEKOMST?



Artis parkeerterrein

aanmelden: www.vgmlustrum.nl
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