#REF: Welke sprekers mag je niet missen morgen?
29-06-2020 12:30
Morgen 30 juni start dé online vastgoedbeurs Real Estate Futureproof, oftewel #REF. Deze driedaagse beurs
heeft een uitgebreide line-up van sprekers, rondetafels en netwerksessies. Maar welke sprekers en
momenten mag je echt niet missen morgen? Hierbij een selectie!
Dag 1 30 juni in getallen:
Aantal sprekers op hoofdpodium: 15
Aantal rondetafelsessies: 35
Aantal sprekers totaal: 158
Zo trappen bijvoorbeeld Peter Göbel samen met Tom Berkhout in de studio de beurs af, maar ook Michel
Baars, Koen Matthijs, Annemarie van Doorn en Roel van de Bilt komen aan het woord. Bekende nationale en
internationale sprekers zoals Yuri van Geest en Mark Tigchelaar zijn ook aanwezig en Remco Claassen zal de
dag met humor en energieke wijze afsluiten.
KLIK HIER OM HET HELE PROGRAMMA TE DOWNLOADEN.
Een selectie van interessante sprekers:
9:30-9:55 #084 The Dance of Elephants & Mice, met Ferdinand Grapperhaus (Physee), Daan van der
Vorm (VORM), Sander Schutte (Mapiq), Walter Broersma (Plug and Play) en Hein Wegdam (ING)
10:30-10:55 #059 Energiemanagement en Road to Paris 2023, met Rob Mossel (MAIN Energie), Roland
van der Hoek (Koers) en Bram Bosshardt (BNP Paribas)
10:30-10:55 #094 Hoe kantoor wordt belangrijker dan ooit?!, met Rob van Gemert (Spacewell), Asael
Akkerman (Cushman & Wakefield), Walter Okhuijsen (Strukton), Jolijn van den Hengel (Facilicom
Group) en Jessie van Dingenen (AraangeGroup)
11:30-11:55 #212 Welke werkplek komt na Covid-19 als winnaar uit de bus?, met Mattijs Kaak (Ditt),
Sander de Meester (D&B The Facility Group), Sipke Feenstra (Journey) en Casper Schwarz (Casper
Schwarz Architects)
13:30-13:55 #004 Urban mining waarde in vastgoed taxaties, met Michel Baars (New Horizon), Johan
Vonck (JLL), Bernardo Korenberg (Bouwinvest), Winie van Oorschot en Jorgen Raymann als sidekick
14:30-14:55 #012 Van Woorden naar Daden: R’dams Manifest, met Yvonne van Mierlo & Phillip Smits
(Blauwhoed), Jan Bruil (Bouwinvest), wethouder Kurvers (Rotterdam) en Rob de Jong (StratAct)
14:30-15:15 #076 Grootste onbenutte potentieel in de Vastgoedportefeuille, met Rutger Schuur
(ParkBee), Bernd Stahli (NSI), Michiel Gieben (Vesteda), Pieter Hendrikse (JLL), Erik Verhoef (VU
Amsterdam) en moderator Harm Edens
Behalve de sprekers en rondetafels, zijn de netwerkmoment ook niet te missen! Zo kunnen 20 deelnemers
tijdens de lunch rond een tafel praten over bijvoorbeeld ‘Wat heb jij op je sandwich’ of ga je in gesprek over
‘Taxeren doe je zo’ en aan het einde van de dag de eerste borrel met tafels alla ‘PSV talks, kende ut hebben!
(voor de Brabanders)’ en ‘In gesprek op het gemeenteplein’. Real Estate Futureproof is hiermee hét digitale
platform waar besluitvormers bijeen komen om kennis te delen, inzicht te verkrijgen in nieuwe trends en
commerciële relaties op te bouwen.

Aanmelden voor deze online beurs kan GRATIS. Klik hier! Ook Vastgoedjournaal zal door de dag heen verslag
doen van sprekers, dus houd ook de website van VJ in de gaten!
Kimberly Camu
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