
Uitnodiging

Het CoreNet Lagerhuisdebat 2013
De (nieuwe) relatie tussen gebruiker en eigenaar

Donderdag 28 november 2013, AMC Amsterdam



Ruim 140 gebruikers en aanbieders van vastgoed gingen u in 2011 en 2012 

voor. Dit jaar vindt het debat plaats in het Academisch Medisch Centrum 

Amsterdam. Hier zullen wij wederom met elkaar discussiëren aan de hand 

van prikkelende stellingen. Daarnaast biedt het AMC ons de mogelijkheid 

een bezoek te brengen aan haar spiksplinternieuwe OK’s. 

Na het Lagerhuisdebat:
   Weet u waar de gebruikers, eigenaren en beleggers van vastgoed 

staan in 2013 én 2023.
  Ontmoet u vele prominenten in uw vakgebied.
  Heeft u kans uw ervaringen te delen met collega’s uit de praktijk.
   Kent u de vastgoedstrategie van het AMC en heeft u een unieke 

rondleiding door het OK-complex gekregen.

Wat zijn de consequenties in de samenwerking tussen gebruiker en eigenaar  
ten gevolge van de nieuwe werkelijkheid (de vraaggestuurde vastgoedmarkt)?



 

14:15 uur  Ontvangst met koffie en lekkernij

14:30 uur Opening door dagvoorzitter 

 Kees Rezelman

 

 

 

14:45 uur Lagerhuisdebat; discussie met 8 debataanjagers 

 Onder leiding van Jan Kappers (Gemeente Enschede/ 

 CoreNet) en Kees Rezelman

16:00 uur   Presentatie vastgoedstrategie AMC

 Door Emile Spek, directeur Huisvesting AMC 

16:30 uur   Borrel

Stellingen Lagerhuisdebat

CREM-ers hebben geen visie op hun eigen 
huisvesting en vastgoed
Hierdoor blijven beleggers aan de leiding

Gemeentelijk vastgoed is helemaal niet 
interessant voor beleggers
Gemeenten moeten zelf aan het roer blijven

Beleggers zien zorgvastgoed nog steeds 
als financieel product
Dus is er geen sprake van samenwerking

Beleggers zijn niet geïnteresseerd in 
onderwijsgebouwen,
Omdat zij de overheid onbetrouwbaar vinden

Programma donderdag 28 november 2013
Locatie: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Tijd: 14:15 uur – 16:30 uur
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Heeft u zich nog niet aangemeld? Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Meld u 

en/of uw collega’s daarom voor 22 november 2013 aan via info@atosborne.nl, 

o.v.v. CoreNet Lagerhuisdebat en uw naam- en adresgegevens. 

AT Osborne Huisvesting en Vastgoed

De managers en consultants van AT Osborne lossen strategische huisves-

tings- en vastgoedvraagstukken op, geven second opions en begeleiden 

investeringsprojecten .  

AT Osborne is een multidisciplinair bureau met 150 specialisten en is 

actief  in vier eindgebruikerssectoren:
  Gezondheidszorg: marktleider in care en cure.
   Hoger Onderwijs: actief bij vele universiteiten, HBO-instellingen en 

ROC’s.

   Bedrijfsleven: naast vele multinationals, de meeste ondernemingen 

in de AEX.
  Overheid: veel ervaring bij het Rijk, provincies, gemeentes en ZBO’s.

CoreNet Global Benelux

CoreNet Global is een vereniging voor professionals in de wereld van 

vastgoed en voor eindgebruikers bij (multinationale) ondernemingen. 

De  aangesloten organisaties en bedrijven geven via de vereniging uiting 

aan het belang  van een (wereldwijde) samenwerking en kennisdeling op 

het gebied van werkplekstrategie, huisvestingsconcepten en vastgoed-

management. Wat CoreNet  Global bijzonder maakt, is dat zowel de eind-

gebruikers als de service provider lid zijn en 7.000 leden heeft. CoreNet 

Global Benelux heeft ruim 110 leden. 

Aanmelden


