
                                                
 
 
Beste CoreNet Global Benelux leden, 
 
Op 30 januari vindt de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van Corenet Global Benelux Chapter op een spectaculaire 
locatie, met boeiende sprekers en interactieve bepaling van de winnaars van de Student Awards 2014. Wij nodigen 
u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Thema: “ Innovatie & Duurzaamheid”  
Dit jaar is de locatie het nog in aanbouw zijnde aan de Zuidas gelegen spectaculaire kantoor The Edge, Het 
gebouw is het één na grootste gebouw ter wereld (ruim 40.000 m2) dat ooit een BREEAM-NL ‘Outstanding’ 
ontwerpcertificaat heeft behaald. The Edge is een project ontwikkelt door OVG Real Estate in opdracht van Deloitte 
en AKD. Samen met Philips ontwikkelen en installeren Deloitte en OVG in het gebouw The Edge een nieuw 
intelligent lichtsysteem voor kantoren. U krijgt deze middag inside-information.  
 
Tevens vindt de uitreiking  plaats van de Student Awards 2014. Johnson Controls –Global Workplace Solutions is 
de trotse sponsor van de Student Awards. Dit jaar in een nieuwe interactieve stijl, waarbij na een voorselectie en 
stemadvies door een professionale jury, de bezoekers bepalen wie in elk van de drie categorien Awards de winnaar 
wordt. Een finale waar in u uw telefoon mag gebruiken! Zie ook de bijgevoegde flyer en de website van de chapter 
voor meer details. http://benelux.corenetglobal.org/Events/EventCalendar/StudentAwards2014 
 
Datum: 30 januari 2014 
Tijd: 15:30 – 19:30 uur 
Locatie: The Edge, Amsterdam Zuid-As, Gustav Mahlerlaan (naast Akta-gebouw). 
 

      

Het Programma 

15:30-15:45  Ontvangst  
Wij zijn te gast bij OVG Real Estate in The Edge, Amsterdam- Zuidas.  Parkeren kan in de parkeergarage van het 
Akta gebouw. 

15:45 –16:00 Monique Arkesteijn (Voorzitter Chapter Benelux) 
De voorzitter neemt u graag mee in de plannen en ambities van het bestuur voor 2014. 

16:00- 16:30  Presentatie van OVG Real Estate, Deloitte en Philips 
Zij zullen u inspireren hoe zij innovatie en duurzaamheid in The Edge verwerken.  

16:45 –18:15 Finale Uitreiking Student Awards 2014 (Johnson Controls - Global Workplace Solutions) 
Zie de flyer en de corenet website voor meer details. De deskundige jury bestaat dit jaar uit : Monique Arkesteijn – 
voorzitter,  Johan Veulemans (StanleyBlack & Decker), Tom van Duin (BP), Paul Oortwijn (USG People). 

18:15-19:30 Borrel (aangeboden door OVG Real Estate en Johnson Controls - Global Workplace Solutions)  
Tijdens de borrel zijn er in kleinere groepen rondleidingen door The Edge. Voor een spectaculair voorproefje van 
wat er hier te beleven is: http://vimeo.com/ovgrealestate 



     
    
Hoe	  meld	  ik	  me	  aan	  als	  bezoeker	  van	  het	  Student	  Award	  Event	  2014?	  
Deelname	  aan	  het	  event	  op	  30	  januari	  2014	  	  is	  gratis.	  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.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Corenet	  Global	  Chapter	  Benelux	   Johnson	  Controls	  	   	   OVG	  Real	  Estate	  
Monique	  Arkesteijn	   	   	   Louis	  Jansen-‐Lepoeter	   	   Cees	  van	  der	  Spek	  


