
 

CoreNet Global chapter Benelux Student Award 
 
Met deze jaarlijks terugkerende Award en de uitreiking tijdens de CoreNet nieuwjaarsbijeenkomst willen  
CoreNet Global chapter Benelux en Johnson Controls - Global Workplace Solutions een brug slaan tussen de 
studenten en de professionals in het vakgebied. 

 
Wat is de Student Award? 
Er zijn dit jaar maar liefst drie categorieën CoreNet Global chapter Benelux Student Awards: 
1. Student Award Beste Academische Master  Inzending 
2. Student Award Beste Postacademische Inzending 
3. Student Award Beste Bachelor Inzending 
 
Win jij? Dan krijg jij de unieke kans om te netwerken en vele workshops en presentaties bij te wonen tijdens een 
2-daags bezoek aan de jaarlijkse CoreNet Global Conferentie in Berlijn. De prijs omvat het toegangsticket, 
reiskosten en hotelverblijf. Naar deze 2-daagse conferentie komen tussen de 400-500 (senior) professionals uit 
het vakgebied. 

 
Waarom is de Award voor jou als student interessant? 
o Het is een aanmoediging voor studenten om met goede kwalitatieve, innovatieve, relevante en toepasbare 

ideeën te komen voor bestaande professionals in het vakgebied;  
o Het is een mogelijkheid voor studenten om zichtbaar te worden in hun toekomstig vakgebied door de PR 

rondom deze Awards, hetgeen helpt bij de ontwikkeling van hun carrière; 
o Het is een uitnodiging voor professionals in het vakgebied om van de beste ideeën van studenten kennis te 

nemen, en aan te zetten tot het delen van hun kennis en ervaring met studenten middels stage / 
afstudeerplaatsen of geven van gastcolleges. 

Wat kan er worden ingezonden? 
o De inzending dient een onderwerp te belichten dat in brede zin gerelateerd is aan Corporate Real Estate of 

Facility Management of Workplace. 
o De inzending: 

o Een in Nederlands of Engels geschreven scriptie of vergelijkbaar document; 
o Digitaal aan te leveren,  incl. alle bijlagen, samenvatting van 1-2 A4; 
o Naam en volledige contact gegevens van de student; 
o Begeleidend schrijven van de verantwoordelijke hoofddocent  (naam  en contact gegevens) met 

bevestiging dat dit stuk onderdeel is van de opleiding, dat het beoordeeld is in 2013, welk cijfer er 
is toegekend en tevens een korte motivatie voor deelname aan de award.  

o De inzending dient in principe volledig openbaar gemaakt te kunnen worden. De jury kan bij wijze van 
uitzondering besluiten dat beperkte mate van vertrouwelijkheid acceptabel is.  

o Voor 31 december 2013 in te leveren op BE-NL-corenet-studentaward@jci.com 
 

Hoe verloopt het beoordelingsproces? 
Een 5-koppige Jury van professionals uit het vakgebied en het bestuur van CoreNet Benelux zal de 2 beste 
inzendingen per Award categorie selecteren.  

 
Tijdens de Student Award Event 2014 zullen: 
o De studenten van de door de jury geselecteerde inzendingen een korte presentatie geven 
o De jury zal toelichten waarom zij deze inzendingen geselecteerd hebben 
o De zaal zal per categorie stemmen wie de winnaar wordt van de Student Award 

 
De prijsuitreiking zal direct na de stemming plaatsvinden. Meestal is er ook pers aanwezig die hiervan verslag 
zal doen en CoreNet Global zal samen met Johnson Controls een persbericht uitsturen en via social media en hun 



 
websites het resultaat bekendmaken. 
 
Hoe meld ik me aan als bezoeker van het Student Award Event 2014? 
Deelname aan het event op 30 januari 2014  is gratis. Deelname staat open voor studenten en docenten 
verbonden aan opleidingen in het vakgebied, professionals uit het vakgebied alsmede de leden van Corenet . 
Voorwaarde voor deelname is aanmelding per email BE-NL-corenet-studentaward@jci.com  onder vermelding 
van CoreNet Student Award 2014, en contact gegevens (bedrijf/opleiding,  naam, adres en telefoonnummer). 
Aanmelden staat open tot 24 Januari 2014.  

 
Hoe krijg ik meer informatie?   
Voor meer informatie kunt u een email sturen naar bovenstaand emailadres, of contact opnemen met: 

• Louis Jansen-Lepoeter, Account Director Real Estate, Johnson Controls via louis.jansen@jci.com 
• Monique Arkesteijn, Chairman CoreNet Global chapter Benelux, via m.h.arkesteijn@tudelft.nl 
 

Updates op deze Website  
Check deze website voor regelmatige updates over ondermeer de jury samenstelling, locatie gegevens en het 
programma op 30 januari 2014. 


