Digitalisering en automatisering zijn niet meer weg te denken. Blockchain, Big Data en Artificial Intelligence staan
nog in de kinderschoenen en zal komende jaren een vlucht nemen, ook in de vastgoedsector. Blockchain zorgt voor
het end-to-end transparant volgen van transacties via technologie van blockchain. Voor de vastgoedsector kan
hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan vastleggen van huurcontracten en verkoop/aankoop onroerend goed.
Wat is Blockchain nu precies? En hoe kan het ons vakgebied beïnvloeden?
Kom op 3 oktober van 15.00 tot 17.00 uur naar de Woonindustrie in Nieuwegein. In 2 uur ben je volledig bijgepraat
over dit onderwerp en weet jij wat je te wachten staat. Don't be scared, be prepared!
De impact van blockchain op vastgoed
Benieuwd hoe blockchain een revolutie in de vastgoedmarkt teweeg brengt?
Wil jij als vastgoed professional weten over hoe blockchain van toepassing is voor jouw vastgoed?
Wil je weten hoe je via blockchain je onderhoud digitaal kan gaan doen?
Wil jij weten wat de laatste uitkomsten zijn van het onderzoek uitgevoerd door dé blockchain organisatie
van de wereld; FIBREE?
PROGRAMMA
15:00 - 15:10 Welkomstwoord
Gijs Kersten
Community Manager, Holland ConTech & PropTech
15:10 - 15:30 State of the Blockchain (FIBREE rapport)
Jo Bronckers
Co-Founder, FIBREE
15:30 - 15:50 LegalThings Smart Contracts
Rick Ros
Member Blockchain Use Cases Group, ISO
15:50 - 16:00 3x PropTech bedrijf Power Talk van 10 minuten
Hero Balancer, Simaxx en S1mone
16:00 - 16:20 Wat is de meerwaarde van blockchain in een digitaal onderhoudsproces?
Kees van Iwaarden
Specialist Digitalisering Vastgoed & Blockchain, LOEK!
16:20 - 16:45 Blockchain technology services presenteert Blockchain Use Case
Martijn Groenendijk en Rik Peters
Directeur, Blue Code Solutions
16:45 - 17:00 Het belang van kwalitatief goede data voor de blockchain
Jan-Willem Santing, Senior Manager, Deloitte Real Estate
Frank Kerstens, Lead SBR Nexus Real Estate, SBR Nexus
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