Symposium 6 juni 2012, Den Bosch

Kwaliteit realiseren in turbulente tijden
Door de crisis is er van alles aan de hand. Er is minder geld
beschikbaar, leegstand van vastgoed leidt tot extra kosten,
investeringen lijken opeens niet meer zo rendabel. Tegelijkertijd heeft iedereen de mond vol over slimme financiering en
nieuwe verdienmodellen. Op slimmefinanciering.nl proberen
we helderheid te scheppen in deze vraagstukken. De achterliggende gedachte: investeren in kwaliteit blijft belangrijk,
maar hoe pak je dat op een slimme mannier aan?

Op 6 juni organiseren wij een symposium over slimme
financiering. Wij delen onze ervaringen met U en er is ruimte
voor uw eigen verhaal. Gezamenlijk zoeken we naar mogelijkheden om in turbulente tijden kwaliteit te realiseren.
Casus voor het symposium leegstand van kantoren, hoe
wordt dit veroorzaakt? Hoe kunnen we in leegstaande
kantoorpanden kwaliteit realiseren? We analyseren het
probleem en kijken tegelijkertijd hoe in een andere sector
(de zorg) aan kwaliteit gewerkt wordt.

Programma
 Ontvangst (vanaf 12.30)
 Opening en welkom (13.00)
 De filosofie van slimme financiering
• Rudy van Stratum (Slimmefinanciering.nl) •
 Casus: leegstand kantoren
• Stijn van liefland (Slimmefinanciering.nl) •
 Invalshoek zorg, Caire: alternatieve financiering
• Maaike Schnabel (Caire) •
 Drie maal inspiratie, wat te doen met lege kantoren?
• Thomas Jansen (Landschapsarchitect) • Sam Eftegarie (Innovator) • Teun Morselt (Blueconomy) •
 Werksessies, hoe inspirerende ideeën realiseren
 Terugkoppeling en kritisch tegengeluid, is het wel zo goed wat wij bedenken?
• Rudy van Stratum • Stijn van Liefland • Harry Teriele (Expert Systeeminnovaties) •
 Borrel (17.00)

Een toelichting staat op www.slimmefinanciering.nl

Deelname
Voor wie?

Iedereen die kwaliteit wil realiseren (ongeacht de sector, diversiteit leidt wat ons betreft tot kwaliteit)

Waar?

VIBA Expo

Wanneer?

6 juni 2012, 13.00 - 17.00, daarna borrel

Organisatie?

Slimmefinanciering.nl

Kosten?

Ruilsysteem, U levert in 2012 een tegenprestatie (artikel voor slimmefinanciering, bijdrage aan
symposium, proeflezen artikelen etc.).

Deelnemen?

Maximaal aantal deelnemers, opgeven middels mail naar info@slimmefinanciering.nl

Veemarktkade 8, gebouw B, De Gruyter Fabriek 222 AE 's-Hertogenbosch

Meer weten
www.slimmefinanciering.nl

