AGENDA 2017

LECTORAAT (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED
17 maart 2017
Bouwstenen voor sociaal – Portefeuillesturing gemeenten in kaart
De gemeente Almere heeft aan het lectoraat (Maatschappelijk) Vastgoed gevraagd een analysetool te ontwikkelen om gemeentelijke portefeuilleplannen met elkaar te vergelijken. Op basis van de theorie en ervaringen in
andere vastgoedsectoren hebben zij een model ontwikkeld. Het lectoraat zal deze analyse presenteren en een
opzet maken voor een vervolgonderzoek met de aanwezige experts.
20 maart 2017
Rijksbouwmeester – Ministerie van Financiën, Rijksvastgoedbedrijf Den Haag
Expertmeeting ‘Investeren in gezondheid’, een initiatief van de Rijksbouwmeester Floris van Alkemade en lector Jan Veuger. Op 18 januari jl. heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade de ontwerpprijsvraag ‘WHO CARES’
gelanceerd. Het is zijn nadrukkelijke ambitie de realisatie van de beste ingezonden ideeën mogelijk te maken.
Hiervoor gaan wij in de expertmeeting op zoek naar partijen die geïnteresseerd zijn in het financieren van deze
ideeën en ontwerpvoorstellen.
27-30 maart 2017
International Week 2017 ‘Talent development & diversity’ – Odisee University – Masterclass lectoraat
(Maatschappelijk) Vastgoed Hanzehogeschool Groningen
This international week targets all staff members form partner universities.. All bachelor degree programs have
joined hands to develop a varied week with activities spread over the campuses in Brussel, Ghent, Aalst and
Sint-Niklaas. As part of this program, the professorship of Public Management organizes a masterclass on
the research performed and developments in the Netherlands at Odisee’s School of Technology - Real Estate.
April 2017
Bouwen in het Noorden – Congres Maatschappelijk Vastgoed
Een samenwerking van Bouwen in het Noorden en het lectoraat (Maatschappelijk) Vastgoed over de laatste
bouw- en vastgoedontwikkelingen in het Noorden van Nederland..
9 mei 2017
Rondetafelgesprek met bestuurders gemeenten en directeuren Vastgoed over beleggen in gemeentelijk vastgoed met lector (maatschappelijk) vastgoed als initiator en moderator.
The Holland Property Plaza Community is a professional business relations network for all HPP trade fair participants , public bodies (municipality/province), foreign investors and Friends of HPP (business relations and
sponsors involved in HPP) and aims to strengthen the circle of relations of Holland Property Plaza (HPP) and
tighten the bond between these business partners.
11 mei 2017
Masterclass Maatschappelijk Vastgoed – gemeentehuis Almere
Sinds 2002 is VGME uitgegroeid van een studievereniging tot een volwaardige netwerkorganisatie met ruim
500 geregistreerde leden. De leden beschikken allen over een HBO+ niveau en zijn werkzaam in de vastgoedbranche, veelal op besluitvormende posities. Het lectoraat verzorgt een masterclass rondom het thema ‘Laatste trends, onderzoeken en ontwikkelingen in gemeentelijk vastgoed.
11 mei 2017
Studiebezoek Rotterdam – KU Leuven post-universitair Centrum Vastgoed, gemeente Rotterdam en
lectoraat (Maatschappelijk) Vastgoed
3e studiebezoek (na Londen en Parijs) in een reeks van vier als onderdeel van de opleiding ‘Internationale
aspecten van vastgoed’, een samenwerking van de KU Leuven en het lectoraat Vastgoed. Tijdens dit bezoek
is er vooral aandacht voor de evolutie in de retail, kantorenvastgoed, het nieuwe werken en de invloed van
e-commerce.
18 mei 2017
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) - Krimpcafé: ‘Ruimte in de zorg’
Het investeren in zorglocaties staat nog aan het begin van haar ontwikkeling. De perspectieven om in zorgvastgoed te investeren zijn positief en de investeringen zullen dan ook toenemen, aldus Jan Veuger. Kennis over
demografische veranderingen, zorg en zorgvastgoed worden samen gebracht, gedeeld en ontwikkeld.
5 oktober 2017
Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017 – Impact, trends en ontwikkelingen
Op donderdag 5 oktober 2017 organiseren we het jubileumcongres Barometer Maatschappelijk Vastgoed
2017. Deskundige sprekers gaan in op de impact, trends en ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar en actuele ontwikkelingen rondom maatschappelijk vastgoed. Een jaarlijks uitverkocht congres!
12 oktober 2017
Congres Vastgoed Noord-Nederland
Op donderdag 12 oktober 2017 vindt het grootste vastgoedsymposium van Noord-Nederland plaats. Het lectoraat Vastgoed organiseert het congres dit keer samen met Studievereniging Villa ‘96 met als thema “Evolutie
van Vastgoed”.

