Bekijk hier het Trend Event van Holland ConTech & PropTech
23-12-2020 13:45
Om het jaar mooi af te sluiten vroeg Holland ConTech & PropTech haar leden hun trend voor 2021 te delen.
Want áls er een groep mensen is die altijd een stap vooruitkijken, zijn het de leden van het netwerk wel. De
vastgoedprofessionals zijn het met elkaar eens: Nederland zal uit haar coronawinterslaap ontwaken.
De vraag naar schaarse beleggingsproducten zoals woningen en supermarkten zal naar verwachting
onverminderd doorzetten. Voor de kantorenmarkt is het spannend wat het effect van thuiswerken op de lange
termijn doet. Naast de aanhoudende online concurrentie voor alle winkelstraten kunnen steden waar de
afhankelijkheid van toerisme groot is een uitdagende tijd terecht komen totdat dit bezoekersaantal weer op
een acceptabel niveau is. Logistiek vastgoed blijft populair, maar de vraag is of de prijzen nog verder kunnen
stijgen gezien het gat tussen realisatieprijs en de verkoopprijs groter wordt.
Het Trend Event vond 2 weken geleden plaats, waarbij er elke dag andere vastgoedprofessionals aansloten.
Deze brainstorms zijn opgenomen en te zien in deze playlist. Scroll naar beneden om alle dagen te bekijken.
Maandag 7 december: Hein Wegdam - ING

Dinsdag 8 december: Jan van der Doelen - ING, Sander Lijbers - Autodesk, Leontien de Waal- Van Wijnen,
Sander Grunewald - KPMG
Woensdag 9 december: Robbert Heekelaar - Prologis, Joyce van de Velde - Croonwolterendros, Bernd Stahli
- NSI, Norbert Schotte - VORM

Donderdag 10 december: Tim Smeets - Wereldhave, Bas Ambachtsheer - Colliers, Richard Gerritsen - Yardi
Vrijdag 11 december: Marianne Kok & Jan Theunissen - De Alliantie
Holland ConTech & PropTech ondersteunt organisaties die met technologie, innovatie en digitale
transformatie koploper zijn of willen zijn, zodat er meer winst en nieuwe omzet wordt gecreëerd voor een
toekomst vaste business. Meer weten? Bezoek https://www.contechproptech.nl/
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