
Dag 1 - 14 juni 2022

Impact op de wijk

10.00 - 11.00 uur 

Impact in de wijk
Heb je interesse in de wijk? Ben je een 
woningcorporatie, gemeente, investeerder of 
belegger? Vebego biedt een groot netwerk en 
slagkracht, is voortdurend in ontwikkeling én 
zorgt voor kennisuitwisseling, gemak en 
efficiency. We lichten het deze ochtend 
allemaal toe. Daarnaast hoor je meer over 
gezonde & groene wijken; over biodiversiteit, 
klimaatadaptie en SROI in het groen.

12.30 - 13.30 uur

Lunch talkshow
Onder het genot van een heerlijke lunch kun je 
luisteren naar een inspirerende talkshow met 
CEO’s van toonaangevende woningcorporaties 
en bedrijven over de Social component van 
ESG. Onder de bezielende leiding van Diana 
Matroos.

15.30 - 16.30 uur

iCITY van Vebego
Gebruikelijke kantoren zijn gebaseerd op 'One 
Size Fits All'. Het ecosysteem iCITY is 
ontworpen en gebouwd rond mensen, zodat 
iedereen zich er op zijn/haar best voelt en 
werkt. Met de iCITY-ruimte en het service 
concept zeggen Vebego en haar partners 
vaarwel tegen de gebruikelijke en vaak 
platgetreden paden van onroerendgoedbeheer. 
Gebouwen, werkruimtebeleving en diensten 
zijn verenigd in een flexibel en inspirerend 
ecosysteem voor opkomend talent. Vebego 
iCITIES zijn de toekomstige derde ruimte 
tussen thuis en werk.

16.30 - 17.30 uur

Borrel 
Wij organiseren de gezelligste borrel van 
PROVADA, sluit de beursdag samen met ons
af met heerlijke wijn uit het landgoed van de 
familie Goedmakers.

Dag 2 - 15 juni 2022

Impact op de zorg

10.00 - 11.30 uur

Ontbijtsessie door Sociëteit 
Vastgoed
Wat zijn de ontwikkelingen in het zorg vastgoed. 
Tijdens deze presentatie door Ron van Bloois, 
founder van Multiple Impact, word je bijgepraat 
over de kennis en ontwikkelingen in de zorg 
vastgoedmarkt.

12.30 - 13.30 uur

Lunch talkshow
Onder het genot van een heerlijke lunch kun je 
luisteren naar een inspirerende talkshow met 
zorgbestuurders over de Social component van 
ESG. Onder de bezielende leiding van Diana 
Matroos.

15.30 - 16.30  uur

Lancering propositie Zorg Vastgoed
Het belang en de waarde van professioneel 
facility management neemt toe: hoe maken we 
de zorg menselijker, (financieel) gezonder, 
duurzamer en leuker? Vebego is dé partner bij 
het beheren en exploiteren van (zorg)vastgoed. 
Wil je weten wat Vebego voor je kan 
betekenen? Tijdens deze presentatie word je 
meegenomen in de propositie over het zorg 
vastgoed.

16.30 - 17.30 uur

Borrel
Wij organiseren de gezelligste borrel van 
PROVADA, sluit de beursdag samen met ons af 
met heerlijke wijn uit het landgoed van de 
familie Goedmakers.

Dag 3 - 16 juni 2022

Impact op de medewerkers

10.00 - 16.00 uur

Vandaag staat de hele dag in het 
teken van medewerkers:
• Laat een professionele cv en LinkedIn check
doen.

• Maak de Management Drives test en laat je
adviseren door onze recruiters.

• Doe mee met de Lego Challenge en maak kans
op een hele speciale prijs.

• Laat een professionele profielfoto maken voor
op bijvoorbeeld je cv en LinkedIn profiel.

16.00 - 17.30 uur

Borrel op de stand
Wij organiseren de gezelligste borrel van 
PROVADA, sluit de beursdag samen met ons af 
met heerlijke wijn uit het landgoed van de 
familie Goedmakers.
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