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Informatie
Algemene informatie 
Datum: Vrijdag 23 november 2018 – 13.00-18.00 uur
ALV:  12.00-13.00 uur voor VOGON-leden 
Locatie: Sweco Nederland, De Holle Bilt 22, De Bilt (Atrium) 
Kosten: Voor VOGON-leden bedragen de deelnamekosten € 100.  
 Niet-leden betalen € 175. 

Inschrijving 
U kunt zich aanmelden voor het symposium via  
https://www.vogon.nl/inschrijfformulier-symposium.html.
Na aanmelding ontvangt u een factuur, alsmede een routebeschrijving.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Ciska Damen,  
telefoon (020) 668 11 29, e-mail: c.damen@asre.nl.  
Informatie over VOGON treft u aan op: www.vogon.nl.



Thema Sprekers
Het gaat Nederland economisch voor de wind. De Nederlandse 
economie heeft in 2017 de hoogste groei laten zien sinds 2007 (3,2%, 
CBS) en de verwachtte groei voor 2018 is 2,7% (Oxford Economics). 
De economische groei heeft zijn weerslag op de vastgoedmarkt, waar 
historische lage rentestanden en een ruime beschikbaarheid aan 
kapitaal hebben geresulteerd in 14%-toename in het transactievolume 
ten opzichte van 2016. Met name in het core-segment is er sprake van 
een enorme krapte.

Er liggen risico’s op de loer. De vastgoedhausse houdt al jaren aan en 
leidt tot de vraag wanneer het volgende keerpunt wordt bereikt.  
Is het einde van de opwaartse cyclus nabij? 

In de diverse vastgoedsectoren spelen nogal wat onzekerheden.  
De vraag naar winkelvastgoed is structureel veranderd door de  
intrede van online winkelen en het veranderende consumenten- 
gedrag. Op de kantorenmarkt treden nieuwe innovatie kantoor- 
concepten zoals shared services, multifunctionaliteit en hospitality 
toe tot de markt. In de logistieke sector lijkt de vraag niet op te  
kunnen, maar de toename van speculatieve ontwikkelingen op de 
markt en de sterke correlatie met economische groei kan op de  
midden-lange termijn nadelig uitpakken. Door het tekort aan betaal-
bare woonruimte, met name rondom de grote steden, stijgen de 
prijzen alsmaar verder op de woningmarkt. Internationale woning-
markten zijn steeds meer met elkaar vervlochten, waardoor deze 
kwetsbaar zijn in geval van een ‘downturn’. Dit is duidelijk naar voren 
gekomen tijden de meest recente globale crisis. 

Veel onzekerheden, nog meer vragen. Tijdens het symposium  
geven vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op  
de onzekerheden in de vastgoedmarkt en hoe hiermee gefundeerd 
kan worden omgegaan. Achtereenvolgens komen aan het woord:  
woningmarktanalist en -adviseur Josje Hoekveld van project- 

ontwikkelaar AM, head of Research & Strategy Bart Vink van winkel-
belegger Redevco, financieel analist Patrick Tuijp  van adviseur Ortec 
Finance en, tot slot, Paul Hilbers, divisiedirecteur Toezicht Beleid van 
De Nederlandse Bank. Het symposium staat onder leiding van dag-
voorzitter Saskia van den Bronk, afdelingshoofd van Sweco Capital 
Consultants.

Programma  

Paul Hilbers – De Nederlandsche Bank
Paul Hilbers werd in 2015 benoemd tot Divisie- 
directeur Financiële Stabiliteit bij de Nederland-
sche Bank. Daarvoor was hij als Divisiedirecteur 
Toezichtbeleid werkzaam bij DNB, en eerder in zijn 
carrière werkte hij ruim 15 jaar bij het Internationale 
Monetaire Fonds in Washington. Paul werd in 2010 

benoemd tot hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit met 
als leerstoel financieel toezicht. Hij studeerde wiskunde in Utrecht en 
econometrie in Amsterdam, waar hij tevens promoveerde in de inter-
nationale economie. Hij heeft veelvuldig gepubliceerd over monetair/
financiële en toezicht-onderwerpen, in zowel binnen- als buitenland.

Josje Hoekveld – AM
Als woningmarktanalist en -adviseur voor de hoofd-
directie bij projectontwikkelaar AM houdt Josje zich 
onder meer bezig met het zoeken naar kansen en 
risico’s in de acquisitie van grondposities. AM is met 
haar gebied- en projectontwikkeling vooral actief 
in het Economisch Kerngebied.  In de oververhitte 

woningmarkt is het niet eenvoudig om aan grondposities te komen.
De concurrentie is groot, de (voornamelijk binnenstedelijke) grond-
posities worden duur betaald en zijn vaak ook nog omgeven met de 
nodige ontwikkelrisico’s zoals RO-risico, vervuiling of hindercirkels. 
Hoe gaat AM om met deze risico’s?  

Patrick Tuijp – Ortec Finance
Patrick Tuijp is werkzaam bij Ortec Finance als  
Senior Quantitative Financial Analyst. Hij behaal-
de in 2016 zijn PhD in de financiële economie aan 
Tilburg University op het onderwerp illiquide beleg-
gingen. Tijdens deze presentatie gaat Patrick in op 

risico-rendementskenmerken en liquiditeit van niet-beursgenoteerde 
vastgoedfondsen ten opzichte van directe vastgoedbeleggingen en 
beursgenoteerde vastgoedfondsen.

Bart Vink – Redevco
Bart Vink is verantwoordelijk voor markt- en 
portefeuilleanalyse, productontwikkeling en het 
ontwerpen van investeringsstrategieën bij Redevco, 
een investment management company met een 
Europese winkelvastgoed-portefeuille van ruim  
€7,5 miljard aan belegd vermogen. Research & 

Strategy is onderdeel van het Fund Management team en draagt bij 
aan het onderbouwen van aan- en verkoopbesluiten teneinde een 
optimale portefeuillesamenstelling te realiseren die voldoet aan de 
wensen en eisen van haar investeerders. Voor het identificeren van 
kansen en bedreigingen gebruikt Research & Strategy o.a. de door 
haarzelf ontwikkelde markt- en asset performance analysetools.  

Saskia van den Bronk – Sweco Capital  
Consultants (dagvoorzitter)
Saskia van den Bronk staat aan het hoofd van de 
afdeling Capital Consultants van Sweco. Sweco is 
met 15.000 medewerkers het grootste advies- en 
ingenieursbureau van Europa. Het team van Capital 
Consultants bestaat uit zo’n 20 professionals en 

is exclusief toegewijd aan het adviseren van pensioenfondsen en 
andere institutionele eindbeleggers over toekomstbestendig beleggen 
in vastgoed en infrastructuur. Hiervoor heeft Saskia onder andere 
gewerkt als commercieel directeur binnen Sweco/Grontmij, en als 
projectontwikkelaar bij Ymere en Ballast Nedam.

13:00 – 13:30 Ontvangst

13.30 – 13.35 Welkom en opening Bestuur, VOGON

13:35 – 14:00 Introductie sprekers en 
inleiding thema

Saskia van den Bronk, 
Sweco

14:00 – 14:30 Omgaan met risico’s  
in de woningmarkt

Josje Hoekveld, AM

14:30 – 15:00 Omgaan met risico’s  
in de winkelmarkt

Bart Vink, Redevco

15:00 – 15:30 Pauze

15:30 – 16:00 Risico-rendements- 
kenmerken en liquiditeit 
van vastgoedbeleggingen

Patrick Tuijp,  
Ortec Finance

16:00 – 16:30 Ontwikkelingen en risico’s 
in de commercieel  
vastgoedmarkt 

Paul Hilbers, DNB

16:30 – 17:00 Paneldiscussie o.l.v. Saskia van den Bronk

17:00 – 17:15 Afsluiting Bestuur, VOGON

17:15 – Borrel


