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25 mei 2012.   
 

Hoe gaat de toekomstige universiteitscampus eruit zien als internationalisering en de 

elektronische leeromgeving in hoog tempo doorzetten? Wat kunnen we leren van het 

particuliere ziekenhuis dat voortvarend e-health, (internationale) samenwerking en 

ondernemerschap tot een succes maakt? Welke invloed heeft de toenemende digitalisering 

op onze werkplekken, en zal fysieke aanwezigheid in kantoor onnodig worden door het 

futuristische, virtuele kantoor? 

 

Het jaarlijkse CoreNet Global Benelux Chapter Eindgebruikersdebat op Provada (5 juni 

2012), georganiseerd in samenwerking met CBRE, gaat onder meer in op deze vragen. 

Hiertoe brengt de organisatie experts bijeen uit de zorg, het onderwijs en bedrijfsleven om 

hun ideeën te delen over de toekomst van corporate vastgoed in 2030. 

 

In het Eindgebruikersdebat, met Donatello Piras als debatleider, zullen Josja van der Veer, 

directeur Facilitaire Campus VU; Aysel Erbudak, bestuursvoorzitter Slotervaart Hospital; en 

Marcel Bullinga, auteur van ‘Welcome to the Future Cloud 2025’, het debat voeden met hun 

ideeën en ambities over de toekomstige werkplek. 

 

Het debat zal gaan over virtueel studeren, leidend tot meer efficiency in gebouwgebruik op 

de campus; over de voordelen van een verregaande bedrijfsmatige aanpak in de zorg, met 

een bijbehorend bestuursmodel en focus op e-health; en over het virtuele kantoor en de 

aanzienlijke afname in de vraag naar traditionele kantoorruimte. Dit alles zal leiden tot 

vastgoed dat meer en meer flexibel in te zetten zijn.  

 



Tijdens het interactieve debat stemt het publiek real-time over de stellingen en worden zij 

actief betrokken bij de discussie.  

 

Meer informatie is beschikbaar op de CoreNet Global Benelux Chapter Eindgebruikersdebat 

website http://eindgebruikersdebat.cbreprojects.nl en via de PROVADA  website.   

 

Het CoreNet Global Benelux Chapter Eindgebruikersdebat vindt plaats vanaf 14.30 uur op 5 

juni 2012 tijdens PROVADA in Amsterdam. Leden van CoreNet Global kunnen gratis 

deelnemen aan PROVADA (5-7 juni).  

 

Einde bericht.  
 
 
Notes to Editors 
 
CoreNet Global is the world’s leading association for corporate real estate (CRE) and workplace 
professionals, service providers, and economic developers. Nearly 7,000 members, who include 70% 
of the Fortune 100 and nearly half of the Forbes Global 2000, meet locally, globally and virtually to 
develop networks, share knowledge, learn and thrive professionally.  
 
In the EMEA region, CoreNet Global has active regional chapters including Benelux, Central Europe, 
the United Kingdom and the Middle East, plus a France Networking Group.   
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