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geeft waarde

Het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen organiseert met
draaijer+partners deze bijeenkomst waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Programma

Deze middag krijgt u de primeur: de nieuwe Barometer Maatschappelijk Vastgoed

13.00 – 13.30 uur

2012, gepresenteerd door Jan Veuger.

13.30 – 14.15 uur 	Welkom, toelichting en interactieve discussie

Met het bezit van Maatschappelijk Vastgoed hebt u een troef in handen voor

Ontvangst

onder leiding van Michel Kotteman
14.15 – 14.35 uur

Joost Vos

uit of hoe stuurt u bij? Dit gaat om meer dan stenen alleen. Deze middag geeft een

14.35 – 14.55 uur

Jan Kappers

aanzet tot omdenken…

15.00 – 15.20 uur

Pauze

15.25 – 15.45 uur

Jan Temmink

15.45 – 16.15 uur

Jan Veuger: resultaten Barometer 2012

16.15 – 16.30 uur

Vragen & discussie

16.30 – 17.15 uur

Omdenken…

17.15 – 18.00 uur

Hapje & drankje

maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Maar hoe zet u de koers

Sprekers
M.J.R. (Michel) Kotteman, wethouder

ing. J.H. (Jan) Kappers, projectleider

van de gemeente Borne

Regionalisering Vastgoed Twente,

Begeleidt deze boeiende middag.

gemeente Enschede
Zet zich in voor het oprichten van een

ing. J. (Jan) Veuger MRE FRICS,

regionale vastgoedorganisatie in Twente.

lector Maatschappelijk Vastgoed

Sinds kort werken de bestuurders van

Hanzehogeschool

Netwerkstad Twente samen aan hun

Presenteert u de resultaten van

Vastgoedmanagement.

Aanmelden

J. (Jan) Temmink, senior adviseur

Aanmelden kan via:

de Barometer 2012.
dr. J.J. (Joost) Vos, managing

draaijer+partners

consultant TNO

Hoe kunt u programmasturing inzetten als

Deelt de ervaringen uit zijn

kompas voor gemeentelijk Maatschappelijk

promotieonderzoek naar samenwerking

Vastgoed?

Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een exemplaar van de Barometer 2012.

www.draaijerpartners.nl/qrcode
Deelname is kosteloos.

tussen maatschappelijke organisaties in
Rotterdam.

“Er vallen teveel mensen tussen wal
	en schip. Waardevolle cultuuruitingen
dreigen wegbezuinigd te worden. Dit
vraagt om actie: om een maatschappelijke
beweging van ondernemers die
baanbrekende initiatieven nemen.
Ik breng initiatieven in beeld die
wegwijzers kunnen zijn voor een hoopvolle
toekomst.”
dr. J.J. (Joost) Vos

Locatie
“De samenleving verandert.
	Veel gemeenten zoeken naar balans
tussen de realisatie van beleidsdoelen
en Maatschappelijk Vastgoed. Hierbij
gaat het om een goede én vooral ook
betaalbare balans. Het sturen via
programma’s maakt doelen haalbaar
en leidt tot kostenreductie.”
J. (Jan) Temmink

Wij zijn te gast bij het Kulturhus
De Bijenkorf in Borne, een succesvol
praktijkvoorbeeld. Het is een multifunctioneel
ontmoetingscentrum; het kloppende
hart binnen de sociale, culturele en
maatschappelijke structuur van Borne.
Adres: Marktstraat 23, Borne.

Kulturhus De Bijenkorf in Borne
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