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Uitnodiging
Eindgebruikers-
debat PROVADA

Provada
De PROVADA is het Nederlandse vastgoedplatform dat 
jaarlijks wordt georganiseerd in de RAI in Amsterdam. 
Het is dé ontmoetingsplaats voor ruim 20.000 eindge-
bruikers, vastgoedprofessionals, adviseurs, fi nanciers, 
projectontwikkelaars en beleggers. De PROVADA vindt 
plaats van 16 tot en met 18 juni.

Eindgebruikersdebat
Onderdeel van de PROVADA is het Eindgebruikers-
debat. Dit wordt georganiseerd door AT Osborne en 
CoreNet Global Benelux op woensdag 17 juni van 15.30 
uur tot 17.30 uur. Het staat onder leiding van 15 eind-
gebruikers uit de gezondheidszorg, hoger onderwijs en 
bedrijfs-leven. Dit debat is uniek omdat het u de gele-
genheid biedt in contact te komen met ruim 100 huis-
vestings- en vastgoedcollega’s.

Hoe werkt het? 
Aan 15 statafels worden 15 debatten gevoerd 
van elk een half uur. Iedere tafel heeft zijn 
eigen debatleider. De duur van het totale debat is 
1,5 uur. U kunt dus aan 3 verschillende tafels deelne-
men. De debatten worden per statafel opgetekend 
door studenten Vastgoed.

Eindpublicatie
De stellingen waarover gedebatteerd gaat worden, zijn 
ontstaan uit interviews met de 15 debatleiders. Deze 
interviews zullen met de resultaten van de debatten 
worden gebundeld tot een publicatie. U als deelnemer 
ontvangt deze publicatie gratis. 

Toegang
Bent u eindgebruiker en wilt 
u deelnemen aan het debat? 
Dan is toegang tot de 
PROVADA gratis. Bent u 
geen eindgebruiker en wilt u 
deelnemen aan het debat? 
Dan kan dat alleen als u zich 
laat vergezellen door mini-
maal 2 eindgebruikers. Voor 
u, als niet-eindgebruiker, is 
toegang tot de PROVADA 
niet gratis.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden 
bij Fieke de Heus via 
fhe@atosborne.nl. 
U ontvangt een toegangs-
bewijs. Vergeet dus niet 
uw adresgegevens te ver-
melden.

Kees Rezelman
Business manager Organisatie & Huis-
vestingsadvies AT Osborne

Moderator

Cees Berger
Bedrijfskundig manager Vrouw-Kind 
centrum Medisch Spectrum Twente

‘Vertraagde invoering DBC-
systematiek leidt tot verspilling’ 

Flip Verwaaijen
Managing director TNT Real Estate

‘Duurzaamheid is een kwestie 
van fatsoen’

Jeroen Heunen
Manager Real Estate Connexxion 
Holding NV

‘Eindgebruikers kunnen fl exibiliteit 
op portfolioniveau afdwingen’

Philip Dietzhold
Directeur (voorheen Shell Asset Manager
Benelux) Voorzitter Corenet Global Benelux

‘De crisis dwingt bedrijven en 
instellingen van elkaar te leren’

ing. Frans van Dijk
Hoofd Facilitaire Dienst Catharina 
ziekenhuis

‘De vastgoedwereld kan 
veranderingen in de zorg amper 
bijbenen’

Jeroen van Oort
Beleidsadviseur Universitaire Bedrijfs-
voering (VSNU) Vereniging van 
Universiteiten

‘Universiteiten moeten huisvestings-
kosten nog beter leren beheersen’

Trees Raas
Directeur Vastgoed Hogeschool INHolland

‘Hoger onderwijs verdient meer 
waardering als stedelijk kapitaal’

ing. Alex Limburg
Manager Facility Management
Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland

‘Een goede huisvestingsstrategie 
overstijgt de crisis’

René van der Burgt MSc
Director Facility Management 
Philips Real Estate

‘Het is altijd tijd voor WorkPlace 
Innovation’

Herman Rikhof
Hoofd Vastgoed ontwikkeling 
Technische Universiteit Eindhoven 

‘Universiteit kan met gebieds-
ontwikkeling nog een wereld winnen’

ing. Jan Bessels
Real Estate Manager 
Siemens Nederland N.V.  

‘De crisis biedt vastgoedmanagers 
kans om toegevoegde waarde 
te tonen’

Wessel Griffi oen
Facility Manager Ziekenhuis Gelderse Vallei

‘Als de businesscase klopt, gaan de 
banken wel mee’

Marien Florijn
Directeur Vastgoed Universiteit Twente

‘Bouwen doe je helaas niet samen’

Franc van Nunen
Hoofd afdeling Huisvesting en Bouwzaken 
Vrije Universiteit Amsterdam

‘Adviseurs moeten helpen het 
gewijzigde vastgoedspel beter te 
spelen’

Dr. Jan P. van Spreeuwel
MDL arts en Voorzitter Adviescommissie
Vastgoed Catharina ziekenhuis

‘De dokter en de vastgoedwereld
moeten elkaars taal leren spreken’

Debatleiders en hun stellingen


