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‘De economische crisis is voorbij.’ Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op
dinsdag 6 mei jl tijdens zijn wekelijkse gesprek met RTLZ. Hoewel het einde van de crisis niet
wordt bepaald door een uitspraak van een minister, slaakte de Nederlandse vastgoedwereld
een zucht van verlichting. Na jaren van economische krimp, extreem laag
consumentenvertrouwen,
recordaantallen
faillissementen
en
schrikbarende
leegstandspercentages, kwam elke vorm van positief nieuws als geroepen.
Vanuit het perspectief van de varkenscyclus kan worden gesteld dat de vraag naar vastgoed,
en dus het aanbod ervan, zich herstelt bij een aantrekkende economie. Toch zijn er
aanwijzingen dat na de crisis de pre-crisispraktijk niet zonder meer gecontinueerd kan
worden. Trendy begrippen als 2.0 of ‘Het Nieuwe denken, werken of winkelen’ worden
veelal gebruikt om aan te geven dat organisaties dienen te veranderen, te innoveren, om
concurrerend te blijven in een veranderde maatschappij. Vastgoedorganisaties zijn naarstig
op zoek naar oplossingen en vinden deze in nieuwe verdien- en organisatiemodellen. Maar
menig vastgoedprofessional zit nog met scala aan vragen. De VOGON-onderzoeksagenda is
dan ook volop gevuld met onderwerpen waarbij het gaat om het toekomstperspectief van
vastgoed. Tijdens het jaarlijkse VOGON-symposium zullen we een stap richting de toekomst
zetten waarbij vier sprekers vanuit de rol van de overheid, vastgoedaanbieder en afnemer,
hun ideeën aan u zullen presenteren.
Na het symposium heb je voldoende munitie om de kansen uit de crisis te benutten en met
positieve energie door te voeren in de eigen organisatie. We hopen u op 14 november te
mogen begroeten bij Delta Lloyd Vastgoed te Amsterdam (Amstelplein 6, Mondriaan Toren).
Aanmelden
Geïnteresseerden in de VOGON-symposiummiddag kunnen zich alvast aan melden als
deelnemer. Dit kan via de website: www.vogon.nl of via: Ciska Damen, secretaresse van het
VOGON bestuur: c.damen@asre.nl. De officiële uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.
Voor VOGON‐leden bedragen de deelnamekosten € 100, voor niet‐leden zijn de kosten € 175,‐.
Noteer de VOGON-symposiummiddag op 14 november 2014 alvast in uw agenda!

