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BATEN
Wat haal jij uit de HCP Events?: 

Over welke thema’s vergaar jij 
kennis bij active deelname

VERBINDEN 
Corporate bedrijven en innovatieve 

ConTech en PropTech bedrijven 
 

KENNIS DELEN  
Binnen bouw en vastgoed 

 
INSPIREREN  

Van bouw en vastgoed professionals 
 

FUTUREPROOF MAKEN  
Van bouw en vastgoed 

 
HANDVATEN MEEGEVEN  

Zodat er na een evenement actie 
wordt ondernomen

DUURZAAMHEID 
[ESG, circulariteit, duurzaamheid, label C, Paris Proof, 

CO2 neutraal vastgoed, biobased, natuur inclusief, 
ventilatie en gezondheid]

WONINGBOUW 
[Woningbouwopgave, dichtheid, dubbelruimte gebruik, 

betaalbaarheid en industrieel bouwen]

FINANCIËN 
[Financieringen, rentes, EU taxonomie, beleggen met 

impact, transitievrij ontwikkelen, rendement verhogen 
en taxeren]

WERKOMGEVING 
[Kantoren, werkomgeving en flexibel werken]

TECHNOLOGIE 
[Slimme gebouwen, data, digitalisering en technologie]

ZORG, RETAIL EN HOTEL 
[Mix-use vastgoed, logistiek, retail, senioren woningen 

& zorgvastgoed, iconen, hotels en conferentiecentra]

MAKELAARDIJ



Hoe haal je als lid het 
meeste uit je lidmaatschap? 

Meer informatie en updates 
over de evenementen

Nog geen lid, maar wel 
interesse?

- Neem actief deel aan evenementen als 
spreker en/of bezoeker. Meld je aan.
- Deel proactief onderwerpen en ideeën.

Neem dan contact op

MAIL

WEBSITE LINKEDIN NIEUWSBRIEF

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Lidmaatschap%20HCP
https://www.contechproptech.nl/onze-evenementen/
https://www.linkedin.com/company/holland-contech-proptech/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.contechproptech.nl/contact/
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PropTech Founders bijeenkomst 
Matchmaking Meetup Q1
C-level diner: Vastgoed 

REBF Draait Door
4x Hoe is het nu met …
Vrijdag Kennis Borrel 
PropTech Founders bijeenkomst

MIPIM Cannes Real Estate Futureproof Pavilion
PropTech Founders bijeenkomst
Innovators meeting Q1
REBF Draait Door

Matchmaking Meetup Q2
Vrijdag Kennis Borrel 
C-level diner: Vastgoed
PropTech Founders bijeenkomst
TechTrip NL
CreTech London

REBF Draait Door
4x Hoe is het nu met …
PropTech Founders bijeenkomst
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C-level lunch: Bouw
PROVADA  
Innovators meeting Q2
REBF Draait Door
PropTech Founders bijeenkomst
Matchmaking Meetup Q3 
Vrijdag Kennis Borrel

REBF Draait Door 

Blueprint Las Vegas
REBF Festival
PropTech Founders bijeenkomst

EXPO Real München
REBF Draait Door
Innovators meeting Q3 
Smart Buildings London
REBF Festival – partner diner

4x Hoe is het nu met …
REBF Draait Door
Propel by MIPIM NYC
RecoTech Finland
Matchmaking Meetup Q4 
Vrijdag Kennis Borrel
Trend event
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November

TechTrip NL
PropTech Founders bijeenkomst

REBF Draait Door
Innovators meeting Q4
C-level diner: Vastgoed&Bouw

December

Hiernaast kan je óók 
voor de volgende 

vragen bij HCP terecht: 

Voor meer informatie, klik op het evenement
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Podcast opnames (zonder beeld) 

Leden, aanmelden via 

Challenges Leden (met korting) en 

niet leden, aanmelden via 

Faciliteren/organiseren van 

bouw en vastgoed georiënteerde 

evenementen op aanvraag

Leden (met korting) en niet leden, 

aanmelden via 

MAIL

MAIL

MAIL

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Aanvraag%20Podcast%20Opname
mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Aanvraag%20Challenge
mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Aanvraag%20Event


REBF FESTIVAL
Jaarlijks willen wij alle kennis uit de vastgoed- en bouwsector 

bundelen tijdens het meest informatieve evenement in de 

vastgoed en bouw: Real Estate & Building Futureproof Festival. 

Het festival terrein voor dit tweedaagse evenement is de Zuidas. 

Samen met bedrijven die daar gevestigd zijn en andere partners 

staan we stil bij wat afgelopen jaar is bereikt en blikken we 

vooruit naar de toekomst van vastgoed en bouw. Dit doen we 

door middel van keynotes, panels en excursies. Een nieuwe en 

moderne manier van kennis vergaren die meegaat met zijn tijd:

- Kennis delen op hoog niveau, over de gehele breedte 

van vastgoed en bouw en op diverse wijze, zodat je écht 

geïnspireerd raakt.

- Op een duurzame manier een evenement organiseren door 

gebruik te maken van bestaande gebouwen en ruimtes en 

daarnaast duurzaam omgaan met opgedane kennis, door deze 

op te slaan en te verspreiden door middel van een E-book. 

PARTNER WORDEN
mailen naar

BEZOEKEN
aanmelden via LOCATIE TIJDSTIP 

MAIL WEBSITE Zuidas, Amsterdam 09:00 - 18:00

-  20 & 21 SEPTEMBER  -

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Partner%20worden%20REBF%20Festival
https://www.realestatefutureproof.nl/


TECHTRIP NL
Twee keer per jaar organiseren we een TechTrip in 

verschillende steden in Nederland waarbij we innovaties, 

duurzaamheid en circulairiteit in de praktijk zichtbaar maken. 

Stap samen met ons op de bus om op een andere manier 

kennis te vergaren. We gaan bedrijven en projecten bezoeken, 

innovatieve oplossingen ervaren en je komt met een dosis 

inspiratie weer thuis.

HOSTEN
Leden mailen naar

DEELNEMEN
aanmelden via

AFTERMOVIE
2020 LOCATIE TIJDSTIP 

MAIL WEBSITE YOUTUBE n.t.b. 08:00 - 20:00

-  21 APRIL  -  24 NOVEMBER  -

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Hosten%20Techtrip
https://www.contechproptech.nl/onze-evenementen/
https://www.youtube.com/watch?v=j8m2GLfTe4c


REBF DRAAIT DOOR

Om de onderwerpen van Real Estate & Building Futureproof 

Festival door het jaar heen terug te laten komen organiseren 

we REBF Draait Door. Hosts Wouter Truffino en Ron Seesing 

zitten met hoofdpersonen uit de bouw en vastgoed aan tafel om 

dieper op materie in te gaan die tijdens REBF Festival aan de 

orde kwam.

BEZOEKEN
aanmelden via TERUGKIJKEN LOCATIE 

HCP Clubhuis & online 

-  3 FEBRUARI  -  31 MAART  -  12 MEI  -  23 JUNI  -  7 JULI  -  6 OKTOBER  -  3 NOVEMBER  -  1 DECEMBER  -

TIJDSTIP 

WEBSITE WEBSITE 14:30 - 16:00

DEELNEMEN
leden mailen naar

MAIL

https://www.contechproptech.nl/onze-evenementen/
https://www.realestatefutureproof.nl/on-demand
mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Deelnemen%20REBF%20Draait%20Door


C-LEVEL DINER/LUNCH
Een aantal keer per jaar organiseren we diners om C-level bij 

elkaar te brengen. Doel van dit diner is om met ongeveer 15 

directeuren of mensen die verantwoordelijk zijn voor innovatie 

& vernieuwing van gedachte te wisselen over de ontwikkelingen 

in de NL’s vastgoed- en bouwmarkt. Naast elkaar te kunnen 

ontmoeten, ga je naar huis met een dosis inspiratie door 

interessante vraagstukken te bespreken waarvan de discussie 

tijdens de bijeenkomst maar zeker ook het vervolg daarop 

relevant is.      

HOSTEN
leden mailen naar

DEELNEMEN
aanmelden via LOCATIE 

n.t.b.

TIJDSTIP 

MAIL MAIL n.t.b.

-  30 JANUARI  -  17 APRIL  -  1 JUNI  -  11 DECEMBER  -

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Hosten%20C-Level%20Diner/Lunch
mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Deelnemen%20C-Level%20Diner/Lunch


MATCHMAKING MEETUP
Elk kwartaal organiseren wij 

samen met een corporate lid 

een Matchmaking Meetup 

om kennis te delen over een 

specifiek onderwerp en het 

netwerk te inspireren. Naast 

de inhoud staat netwerken 

en verbinden ook centraal. in 

het verleden hebben we dit 

gedaan met oa EDGE, BPD, 

MVGM, Autodesk, Google en 

Cushman&Wakefield.

HOSTEN
leden mailen naar

BEZOEKEN
aanmelden via LOCATIE 

n.t.b.

TIJDSTIP 

MAIL WEBSITE n.t.b.

AFTERMOVIE

YOUTUBE

-  19 JANUARI  -  13 APRIL  -  29 JUNI  -  16 NOVEMBER  -

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Hosten%20Matchmaking%20Meetup
https://www.contechproptech.nl/onze-evenementen/
https://www.youtube.com/watch?v=RkIMY6hnyxA


INNOVATORS MEETING

Elk kwartaal geven we 

corporate leden het woord over 

innovatieontwikkelingen. Krijg een 

inkijkje, leer van collega bedrijven en 

ga met een dosis inspiratie naar huis.

HOSTEN
leden mailen naar

BEZOEKEN
aanmelden via LOCATIE 

n.t.b.

TIJDSTIP 

MAIL WEBSITE n.t.b.

-  29 MAART  -  20 JUNI  -  9 OKTOBER  -  6 DECEMBER  -

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Hosten%20Innovators%20Meeting
https://www.contechproptech.nl/onze-evenementen/


REAL ESTATE FUTUREPROOF PAVILION

Tijdens de MIPIM in Cannes hebben we een eigen paviljoen op 

een prominente plek aan het strand; the Croisette Village. Dit 

paviljoen is gecreëerd om Europese Scale-ups een zichtbare 

plek op de beurs te geven. Met een inhoudelijk programma 

en diverse stands/partners kunnen we samen een waardevolle 

beurservaring realiseren.

DEELNEMEN
leden mailen naar

BEZOEKEN
LOCATIE 

The Croisette Village, 
Cannes, France

Kom langs in Cannes

TIJDSTIP 

MAIL 10:00-17:00h

MIPIM CANNES 
-  14 T/M 17 MAART  -

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Deelnemen%20Real%20Estate%20Futureproof%20Pavilion


PROPTECH FOUNDERS 
BIJEENKOMST

PropTech Founders gaan maandelijks met elkaar in gesprek 

over uitdagingen die zij tegen komen binnen hun bedrijf. Hoe 

kijken de anderen daar tegenaan en hoe wordt deze uitdaging 

omgezet naar oplossingen en kansen.

DEELNEMEN
aanmelden via LOCATIE 

n.t.b.
PropTech Founders

Whatsapp groep

TIJDSTIP 

n.t.b.

-  18 JANUARI  - 15 FEBRUARI  -  22 MAART  -  19 APRIL  -  31 MAART  -  28 JUNI  -  27 SEPTEMBER  -  29 NOVEMBER  -



VRIJDAG KENNIS BORREL 

HCP komt naar je toe tijdens jouw Vrijmibo. Wij komen met 

een inhoudelijk programma jouw medewerkers inspireren. 

Dus, laat ons weten welke kennis je op jouw medewerkers nog 

wil bijbrengen, dan maken wij een longlist van interessante 

bedrijven waarvan jij er een aantal kan selecteren. Desgewenst 

kan het ook op een andere dag plaatsvinden uiteraard.

HOSTEN
leden aanmelden via

MAIL

-  10 FEBRUARI  -  14 APRIL  -  30 JUNI  -  17 NOVEMBER  - 

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Hosten%20Vrijdag%20Kennis%20Borrel


HOE IS HET NU MET...?
Wouter gaat in gesprek met bouw en vastgoed professionals. 

Hier wordt besproken hoe het afgelopen jaar was en wat 

je toekomst ideeën/plannen zijn. Ook kan het gaan over 

bijvoorbeeld nieuwe producten, ontwikkelingen, trends, 

learnings en meer. Hierbij gaat het niet alleen over het bedrijf, 

maar zeker ook over het persoonlijke verhaal achter de functie 

die je hebt binnen een bedrijf.

BEZOEKEN
aanmelden via TERUGKIJKEN LOCATIE 

Online

TIJDSTIP 

WEBSITE WEBSITE n.t.b.

DEELNEMEN
leden mailen naar

MAIL

-  8 FEBRUARI  -  16 MEI  -  1 NOVEMBER  -

https://www.contechproptech.nl/onze-evenementen/
https://www.contechproptech.nl/video/
mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Deelnemen%20Hoe%20is%20het%20nu%20met...?%20


Aan het einde van het jaar laten 

we beslissers uit bouw en vastgoed 

aan het woord om de huidige en 

toekomstige trends te bespreken.

DEELNEMEN
leden mailen naar

BEZOEKEN
aanmelden via LOCATIE 

HCP Clubhuis

TIJDSTIP 

MAIL WEBSITE n.t.b.

TREND EVENT
-  21 NOVEMBER -

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Deelnemen%20Trend%20Event
https://www.contechproptech.nl/onze-evenementen/


Holland ConTech & PropTech 

is aanwezig op alle belangrijke 

bouw- en vastgoedbeurzen 

om verbinding te faciliteren en 

kennissessies te organiseren. 

Zo is ons team aanwezig op de 

PROVADA, MIPIM Cannes, MIPIM 

NYC, EXPO REAL Munichen, 

InfraTech, RecoTech Finland, 

Blueprint Las Vegas en Smart 

Buildings London.

DEELNEMEN
mailen naar

MAIL

BEURZEN

mailto:info%40contechproptech.nl?subject=Deelnemen%20Beurs


WE GAAN ER EEN 
SUCCESVOL & INNOVATIEF 

JAAR VAN MAKEN!
Keienbergweg 95

1101 GE, Amsterdam

+31 20 896 5141

info@contechproptech.nlwouter@contechproptech.nl | lotte@contechproptech.nl
georgina@contechproptech.nl


