BOUWEN AAN
DE RELATIE
IS INVESTEREN IN
KENNISUITWISSELING,
VERNIEUWING
EN SAMENWERKING

NRP FORUM

VERBINDING EN SAMENWERKING
LEIDEN TOT VERNIEUWING
NRP FORUM zet in op de persoonlijke en profes-

renovatie. Door het delen en ontwikkelen van kennis

sionele verbinding tussen vastgoedprofessionals

en door te doen, bijvoorbeeld door met elkaar te

als basis voor kennisuitwisseling, vernieuwing en

werken aan actuele cases. Dit alles met als doel om

samenwerking.

je business in de markt te vergroten.

NRP FORUM is een investering in de toekomst.

FYSIEK ÉN DIGITAAL

NRP FORUM verbindt professionals binnen NRP, van de

NRP FORUM is het netwerk van nu, dat de fysieke

jonge NEXT-generatie, de alumni van de NRP Academie

ontmoeting combineert met een digitale omgeving.

tot de ervaren experts van de NRP partnerbedrijven.

Zo kunnen mensen elkaar snel vinden en blijft

De mix van disciplines en diversiteit is de kracht

informatie actueel. Kennis en voorbeelden uit de

van het FORUM-netwerk. Wat de leden verbindt is

praktijk kunnen eenvoudig worden gedeeld. Zo krijgt

de ambitie om samen te werken aan de opgave van

het fysieke netwerk door de digitale component een

renovatie en transformatie. Met NRP FORUM creëert

sterke meerwaarde.

NRP een nieuwe voedingsbodem voor verbinding en
vernieuwing.

FORUM WERKT
De agenda van NRP FORUM wordt bepaald door de

INVESTEREN IN DE RELATIE

leden. NRP FORUM pakt actuele vraagstukken op

NRP FORUM investeert in de persoonlijke relatie als

vanuit de partnerbedrijven of de markt. De activiteiten

basis voor onderling vertrouwen en samenwerking.

in het programma zijn gericht op het versterken en

We dagen de vastgoedprofessional uit om te werken

ontwikkelen van de onderlinge relatie als basis voor

aan vernieuwende oplossingen in transformatie en

vernieuwing en samenwerking.

NRP FORUM

PROGRAMMA
Rutger Oolbekkink, INBO

“ALS WE HET GEZAMENLIJK
BELANG KUNNEN DEFINIËREN,
KUNNEN WE MET Z’N ALLEN
ZORGEN DAT HET WERKT.”

Alle professionals die werken bij een partnerbedrijf
van NRP of die de NRP Academie volgen of hebben
afgerond, kunnen lid worden van NRP FORUM. Voor
NRP partners is lidmaatschap gratis.
NRP FORUM is een persoonlijk netwerk dat mee-

Kevin Claus, HEVO

“OM MIJN VAK GOED UIT TE VOEREN,
ZIJN DE PERSPECTIEVEN EN
AMBITIES VAN ANDERE DISCIPLINES
VOOR MIJ ESSENTIEEL.”

groeit met de ontwikkeling van de vastgoedprofessional en zorgt voor een brede verankering van het
NRP-gedachtengoed in de partnerorganisaties.
Kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling en samenwerken aan vernieuwing staan steeds centraal in het
programma.
Thema’s en cases kunnen worden aangedragen door
de leden. Partners en externe sprekers presenteren

Sander Dorleijn, ABT

“DE KERN VAN INTEGRAAL
WERKEN IS MENSEN
MOTIVEREN OM ANDERS
TE DENKEN EN TE DOEN.”

inspirerende en innovatieve voorbeeldprojecten.
NRP FORUM investeert bovendien in de persoonlijke
ontwikkeling van de leden. Regelmatig wordt tijdens
de bijeenkomsten aandacht besteed aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties.

SLUIT JE AAN BIJ NRP FORUM!
Is jouw bedrijf aangesloten als partner bij NRP en wil
jij je aansluiten bij NRP FORUM? Meld je dan aan bij
Anne Luijten, directeur NRP: a.luijten@nrp.nl.
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