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De VOGON studiemiddag staat geheel in het teken van methoden en techniek van
onderzoek in het vastgoed. Er komen immers steeds meer gegevens beschikbaar
en er zijn ook meer middelen (internet, social media) om deze gegevens met
elkaar te delen. Desondanks blijft het lastig om de noodzakelijke transparantie in
de vastgoedsector te vergroten. Daarbij komen ook ethische vragen om de hoek
kijken. Welke gegevens over klanten kunnen we gebruiken en waar maak je als
onderzoeker pas op de plaats? Op de VOGON‐studiemiddag zal onder leiding van
dagvoorzitter Aart Hordijk door een aantal deskundigen, waaronder Hordijk zelf,
over deze onderwerpen worden gesproken. Klaas Mulder gaat u in ieder geval
meenemen in de filosofische kant van onderzoek doen en u inzicht geven in de
wijze waarop beleidsmakers omgaan met onderzoeksuitkomsten.. Worden de
juiste vragen gesteld door de politiek? En hoe wordt gehandeld als de
onderzoeksresultaten niet aansluiten bij het partijprogramma?
Henri de Groot zal duidelijk maken hoe evidence based onderzoek kan worden
toegepast bij het bepalen van de verschillen in grondprijzen tussen stad en land.
Emiel van Wegen heeft een interessante bijdrage over een hele nieuwe manier
van consumentenonderzoek onder de noemer conversation mapping. Hij laat u
zien hoe we de wensen van vastgoedgebruikers beter kunnen leren kennen door
internet en social media.
Als deelnemer van de studiemiddag krijgt u gratis een exemplaar van het boek
“De Conversation Manager” door Steven van Belleghem.
Meld u aan voor deze studiemiddag! Raak geïnspireerd en wees volledig
voorbereid op het doen van onderzoek in 2011.

Vastgoed: stof tot nadenken
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PROGRAMMA

14:00 – 14:20

Ontvangst en koffie

14:20 – 14:30

Opening en introductie door dagvoorzitter
prof. dr. Aart Hordijk MRICS

14:30 – 15:00

“ Belang van transparantie en ethiek binnen de vastgoedsector”
prof. dr. Aart Hordijk MRICS – directeur ROZ en hoogleraar TU Delft en
Universiteit van Tilburg

15:00 – 15:30

“Waarom leren we niet van onderzoek?”
Drs. Klaas Mulder – Filosoof en adviseur stedelijke vernieuwing bij
Laagland’advies

15:30 – 15:50

Pauze

15:50 – 16:20

“Evidenced based onderzoek en beleid in stad en land”
prof. dr. Henri de Groot– bijzonder hoog leraar regionale economische dynamiek
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en verbonden aan Ecorys NEI.

16:20 – 16:50

“Conversation mapping” in contact met je klant een nieuwe techniek”
Emiel van Wegen – Research director van InSites Consulting

16:50 – 17:15

Vragen en discussie onder leiding van dagvoorzitter

17:15 – 17:20

Afsluiting door dagvoorzitter

17:20– 18:00

Borrel

Datum:
Locatie:

Kosten:
Inschrijving:

Informatie:

ALGEMENE INFORMATIE
Vrijdag 15 april 2011 van 14.00 – ca. 18.00 uur
Amsterdam School of Real Estate
Huys Azië
Jollemanhof 5
1019 GW Amsterdam
Voor VOGON‐leden is de studiemiddag gratis, FRESH Alumni‐leden betalen € 75,‐ en
voor introducés en niet‐leden zijn de kosten € 100,‐
U kunt zich inschrijven voor de studiemiddag door het bijgevoegde inschrijfformulier
ingevuld terug te sturen, of een mail te sturen naar c.damen@asre.uva.nl.
Aanmelden is tevens mogelijk via www.vogon.nl. Na aanmelding ontvangt u een
factuur (indien van toepassing) alsmede een routebeschrijving. Let op: inschrijven
kan tot uiterlijk één week voor aanvang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ciska Damen, telefoon
020‐6681129. U kunt ook faxen (020‐6680361) of e‐mailen naar
c.damen@asre.uva.nl
Voor algemene informatie over VOGON, zoals achtergrond en doelstellingen, kunt u
de website raadplegen op www.vogon.nl

