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De Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) richt zich 

op de uitwisseling van informatie en onderzoeksresultaten en contacten tussen 

vastgoedonderzoekers te bevorderen. Hiertoe organiseert de VOGON 

studiemiddagen, symposia en discussiebijeenkomsten en ondersteunt de VOGON 

de publicatie van onderzoeksresultaten via onder meer het tijdschrift Real Estate 

Research Quarterly (RERQ). 

De thematiek waarmee de VOGON zich nu indringend bezighoudt is de volgende. Is 

de huidige crisis op de Nederlandse vastgoedmarkten slechts een dip en komen de 

oude marktverhoudingen weer terug, of zien we een fundamenteel andere toekomst 

voor de vastgoedmarkten, en wat zegt het vastgoedonderzoek daarover? De 

VOGON heeft in dit verband het initiatief genomen een brede werkconferentie over 

vastgoedonderzoek in Nederland te organiseren op 10 april 2014. Voor, tijdens en 

na de werkconferentie zal, onder auspiciën van de VOGON, een bundeling van 

krachten worden georganiseerd rond vastgoedonderzoek en vastgoedbeleid in het 

brede veld van vastgoedpartijen met een directe c.q. indirecte betrokkenheid en 

belang bij vastgoedonderzoek. 

Meer specifiek zullen de volgende vragen centraal staan op de werkconferentie: Wat 

zegt vastgoedonderzoek over veranderingen op de vastgoedmarkt, zijn deze  

structureel of niet? Welk vastgoedonderzoek vindt plaats dat effecten en oplossingen 

adresseert op deze veranderde vastgoedmarkt? Welke vastgoedonderzoeksvragen 

blijven hierbij onbelicht, welke kansen voor samenwerking in onderzoek zijn er? 

Welke kennis kan worden uitgewisseld, gebundeld en in co productie worden 

ingebracht? Hoe en welk vastgoedonderzoek kan worden gespiegeld aan de 

behoefte vanuit de maatschappij?  Welke kansen liggen er voor synergie en het 

duiden van hiaten in het onderzoek? Welke mogelijkheden zijn er tot binding van het 

gebundelde onderzoek aan de maatschappelijke en politieke discussie en 

besluitvorming over vastgoedvraagstukken en knelpunten op de vastgoedmarkten te 

traceren en te mobiliseren? 

De opzet van het programma van de werkconferentie bestaat uit een aantal 

algemene sessies en een vijftal parallelle workshops rond bovenstaande vragen. 

Gerenommeerde vastgoed onderzoekers en –wetenschappers, w.o. Hans de Jonge,  

Vincent Gruis, Tom Berkhout, Peter van Gool, Johan Conijn, Pieter Tordoir, Erwin 

v.d. Krabben, Dirk Brounen, Hans de Jonge, Arno v.d. Vlist, Matthieu Zuidema, Free 

Huizinga, Erik Steinmaier, Maarten Donkers, alsook politicus  Adri Duivesteijn en 

(jonge) vastgoedonderzoekers en promovendi, w.o. Gerard van Bortel, Wim v.d. 

Post, Rogier Holtermans, Philip Koppels en Ronald Beckers, hebben hun 

medewerking aan de werkconferentie toegezegd.  



De conferentie wordt voorbereid door een inventarisering van het plaatsvindende en 

geprogrammeerde vastgoedonderzoek in Nederland. 

Zoals vermeld, zal de werkconferentie plaatsvinden op 10 april a.s. op een nog 

definitief te kiezen locatie in Amsterdam. Ook de hoogte van de het inschrijvings-

bedrag zal, afhankelijk van de resultaten van de lopende sponsoractie, nog moeten 

worden vastgesteld, maar in ieder geval laagdrempelig zijn. 

Geïnteresseerden in de Werkconferentie worden vriendelijk opgeroepen zich nu al te 

melden als deelnemer via het mail adres van Ciska Damen, secretaresse van het 

VOGON bestuur: c.damen@asre.nl. Een formele inschrijvingsprocedure met nadere 

informatie volgt op korte termijn. Mogelijk zal op enig moment een limiet op het 

aantal deelnemers moeten worden ingesteld. 

 

mailto:c.damen@asre.nl

