Vijf redenen om lid te worden van CoreNet Global
1.

Het grootste professionele wereldwijde netwerk voor de TOP Corporate Real Estate professionals.

2.

Een continu groeiend ledenaantal van meer dan 7.000 leden wereldwijd bestaande uit
eindgebruikers, aanbieders, academici en studenten. Allen afkomstig uit nationale en
internationale, gerenommeerde, organisaties uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de
publieke sector.

3.

Aanbod van zeer interessante en actuele netwerk- en kennisevenementen, zoals het
eindgebruikersdebat tijdens de Provada, het Lagerhuisdebat, CoreNet Cafés, breakfastsessies, de
jaarlijkse EMEA Summit en de besloten Discovery forums speciaal voor eindgebruikers.

4.

Toegang tot het Knowledge Center met wereldwijde benchmark data en survey resultaten plus
facultatieve opleidingsprogramma’s waaronder de speciale Master of Corporate Real Estate
(MCR).

5.

Een spreekbuis van de eindgebruikers. Ook u kunt uw stem laten horen in vele landelijke
discussies en initiatieven zoals het actieprogramma leegstand kantoren.

Meer informatie over het CoreNet Global Benelux Chapter, de werking, het bestuur, programma en
activiteiten, kunt u vinden op http://benelux.corenetglobal.org.
Wat vinden leden van CoreNet Global?
“CoreNet Global is voor mij HET enige internationale network waar ik toegang heb tot zowel
internationale als lokale collega’s in dezelfde rol. Tevens maken wij gebruik van het Knowledge center
en de opleidingen om onze FM- en vastgoedorganisatie naar een hoger nivo te tillen.
Maril van Waes, EMEA Director FM & real estate, Dow Benelux BV

“CoreNet Global is voor mij essentieel geweest door via het MCR curriculum snel te leren wat de rol van
een moderne Corporate Real Estate Manager inhoudt. Daarnaast hebben de vele
netwerkmogelijkheden geholpen om een waardevol netwerk van medeprofessionals op te bouwen
binnen Europa. De Discovery forums zijn voor mij zogezegd de krenten uit de pap.
Jos Teunissen, Director EMEA Real estate & Facilities, Sybase Europe BV an SAP company
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