Marktwaarde als Waarderingsgrondslag
Datum: Donderdagmiddag 30 oktober 2014
Thema: Waardesturing voor Woningcorporaties
Sprekers: Erwin Hofhuis, Raud Dijkstra en Duco Bodewes.
Locatie: Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1 (A28 afrit 21 Ommen)

Wij nodigen u graag uit om in een select gezelschap ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Erwin Hofhuis, Manager Financiën bij De Woonplaats
Marktwaarde in verhuurde staat en het sturen op rendement staat al drie jaar op de
agenda bij woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede. Erwin Hofhuis licht toe
waarom deze transitie zoveel tijd kost, maar ook waarom het volgens hem zeker de
investering waard is.

Raud Dijkstra, Teammanager Financiën bij Elkien
Kritische keuzes maken en sturen op - en verantwoorden over deze gekozen koers
passen goed bij de strategische ambitie van Elkien om optimaal transparant te zijn.
Raud Dijkstra vertelt hoe Elkien nu als vastgoed ondernemer bewust geld laat liggen
ten behoeve van haar maatschappelijke taak.

Duco Bodewes, kwartiermaker en sparringpartner asset management
De basis moet goed zijn, dat weet Duco Bodewes uit eigen ervaring. Hij vertelt over
de succesfactoren die de grondvesten vormen van goed asset management. Duco
Bodewes kan goed uitleggen waarom investeren iets anders is dan onderhouden en
wat professionalisering van aan- en verkopen concreet oplevert.

Doelgroep: beslissers, verantwoordelijk voor strategie rondom waardebepaling en vastgoedsturing
Deelname: op persoonlijke uitnodiging

Programma:
13.30 Ontvangst met koffie/thee
13.55 Introductie door Sander Janssen, Director Sales & Marketing bij Reasult
14.00 ‘Het transitieproces van bedrijfswaarde naar marktwaarde' (dhr. Hofhuis)
14.45 Pauze
15.15 'Van waarderen naar sturen, wat doet dat met je organisatie?' (dhr. Dijkstra)
16.00 Pauze
16.30 'Asset management: opties en visies uit de praktijk' (dhr. Bodewes)
17.15 Afsluiting en netwerkborrel

www.reasult.com
Zien we elkaar op Twitter en Linkedin?
Interesse in deze sessie?
Reageer per e-mail
op marketing@reasult.com.
Of u belt: 0318 - 67 29 30.

