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"WAT EEN
BIZAR
JAAR"
Ik zal dit jaar niet snel vergeten. Waarom? De
pandemie heeft meer dan eens aangetoond
dat verbinding en leren van elkaar
ontzettend belangrijk zijn voor ons bouw- en
vastgoed sector. Er zijn ontzettend veel
kansen om op te pakken. 

Zorgwoningen, verduurzamen kantoren en
woningen, bouwen met hout, slimme
gebouwen, ventilatie is ineens een thema,
gezonde gebouwen, ESG, wijken waar
mensen samen met elkaar leven, werken,
ontspannen en sporten, digitalisering enz
enz. Allemaal thema’s waarbij innovatie
centraal staat en dit het afgelopen jaar juist
meer aandacht kregen dan andere jaren. Er
ontstonden ook nieuwe initiatieven van
professionals die bij elkaar komen zoals de
Gideons om kennis te delen. 
.

En wij zelf? Ik ben ontzettend trots op ons
team en de mensen waarmee we veel
samenwerken (Tim Weldam voor de video’s
en uitzendingen in onze studio en Frank de
Jong voor alles dat met geluid te maken
heeft). Elke keer als we een tegenslag te
verwerken kregen, stonden we gelijk weer
op en bruiste het van doorzettingsvermogen
en creativiteit. Daardoor waren we vaak de
eerste met allerlei nieuwe initiatieven (van
online masterclasses tot het eerste fysieke
CEO diner sinds de pandemie). 

Volgend jaar gaan we als allereerste een echt
festival organiseren (kennis, netwerken en
vette borrels). Michel Baars, Petran van Heel
en Leontien de Waal zetten ons aan het
denken met hun ideeën. In september 2022
gaan we een driedaags event organiseren,
genaamd REBF. Dat wordt spectaculair! 

Oproep aan alle bouw en vastgoed
professionals:
Wat mij betreft is succesvol innoveren,
samen innoveren. Samen leren en werken
aan een beter gebouwde toekomst. 

Doe je mee? 

W O U T E R  T R U F F I N O
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Een jaarverslag is een uitgebreid rapport
over de activiteiten van een bedrijf
gedurende het voorgaande jaar.
Jaarverslagen zijn bedoeld om
aandeelhouders en andere geïnteresseerden
informatie te geven over de activiteiten en
financiële prestaties van het bedrijf.

Dit type document is bedoeld om onze
gebruikers te helpen verschillende bedrijfs-
of projectvoorstellen op te stellen en ze
goedgekeurd te krijgen. Voorstellen voor
thema's kunnen per branche worden
ingedeeld.

Door heel 2021 heen hadden we
verschillende masterclasses, online maar óók
fysiek! De thema's Bouwen met Hout,
Digitaal Bouwen en de Toekomst van
Kantoren kwamen allemaal voorbij. 

Drie dagen, 150+ sprekers en meer
dan 70 bedrijven die meededen.
Ook reikten we de Futureproof
Awards voor de eerste keer uit.
Dát was Real Estate & Building
Futureproof. Met de nieuwe
studio sprongen we vol goede
moed het jaar 2021 in. Het was een
succes!

REAL ESTATE
& BUILDING
FUTUREPROOF

FUTUREPROOF
MASTERCLASSES

Tijdens 2-dagen zijn we samen met alle
leden van de DGC (inkooporganisatie
van installateurs) langs allerlei
bedrijven gegaan die te maken hadden
met het thema Smart Buildings.
Inspirerende sprekers zoals Henk
Volberda, Deborah Nas en Sander
Duivestein vulde het programma aan.
De foto is genomen op de trap van
EDGE Olympic in de periode toen er
geen maatregelen waren.

DGC
ROADSHOW



Tijdens deze twee beurzen hebben
wij ons netwerk opgezocht om
verhalen op te halen ver
vernieuwing die daadwerkelijk
plaatsvindt. Zo hebben we 10-tallen
podcasts gemaakt die terug te
luisteren zijn via ons ConTech &
PropTech podcast kanaal op
Spotify, iTunes en Soundcloud.

PROVADA &
BUILDING
HOLLAND

CEO DINER
VASTGOED

Het eerste diner sinds de pandemie uitbraak hebben
we in september georganiseerd. Twee deelnemers
mochten een vraagstuk inbrengen waarna onder
begeleiding van Hans de Jonge de discussie werd
aangegaan met elkaar. Een memorabele avond
waarvan er hopelijk snel nog veel mogen volgen. 

Luister op Spotify

https://open.spotify.com/show/3KTKCqWiXF7qK8SZnuFCph?si=c040733068f64d58


januari
REBF Studio
Real Estate & Building Futureproof Studio is
hét online evenement voor de bouw- en
vastgoedwereld om het nieuwe jaar mee te
beginnen. In één dag hebben we het met 50+
sprekers over zes verschillende thema's. Ook
is echte interactie mogelijk met de sprekers
in onze Orange Room!

Futureproof
Masterclasses
Door het jaar heen organiseren wij elke
maand weer kennis sessies met een relevant
thema. We nodigen professionals uit om hun
visie op die thema's te delen en jij kan hier
weer van leren. Kies je favoriete thema en
sluit aan.

CEO diners bouw en
vastgoed
Tijdens de CEO diners dagen wij CEO's uit
met elkaar in gesprek te gaan over
verschillende stellingen die op dat moment
relevant zijn voor de toekomst van de bouw-
en vastgoedwereld. Zo leren de koplopers uit
de industrie van elkaar!

REBF Festival
Het eerste meerdaags vastgoedfestival. Drie
dagen over de nieuwste thema's in de bouw-
en vastgoedsector, op verschillende locaties
op de Zuidas Amsterdam. Een nieuwe,
dynamische manier van kennisdelen met de
koplopers uit de industrie. Workshops,
excursies, keynotes en 1:1 sessies.

Events 2022
Een greep uit onze events van komend jaar

Deelnemen?
Stuur dan een mail naar lotte@contechproptech.nl

jan
t/m
dec

jan
t/m
dec

september



HCP Studio

Huur hem in 2022

HCP Studio 
Een huiselijk ogende, moderne omgeving nodig
voor een (virtuele) bijeenkomst? Onze HCP
studio is geschikt voor keynote sessies, tv
opnames en/of webinars en masterclasses. In
de studio zijn licht, camera's en geluid
aanwezig.

Voor data en mogelijkheden van de studio
(eventueel inclusief begeleiding) kan je contact
opnemen met lotte@contechproptech.nl

Mogelijkheden met
1,5m afstand:

76 m2

25 in theateropstelling

30 staand met statafels



Futureproof
Masterclasses

Door het jaar heen organiseren wij elke
maand weer kennis sessies met een relevant

thema. We nodigen professionals uit om
hun visie op die thema's te delen en jij kan
hier weer van leren. Kies je favoriete thema

en sluit aan.
 

Wil je een keer een thema verzorgen of
onderdeel zijn van een masterclass? Neem

dan contact op met
lotte@contechproptech.nl

Bekijk hier alle geplande masterclasses

https://www.contechproptech.nl/evenementen/


Tot volgend jaar!


