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ONLINE INSPIRATIESESSIE - WOENSDAG 21 APRIL  2021 om 13u00
-

Het kantorensegment is een klassieker in de bouwsector en vandaag volop in 
verandering: kantoren worden slimmer, flexibeler, opnieuw ingericht, aangepast 
aan nieuwe normen, gerenoveerd en getransformeerd.

Dagelijks werken miljoenen Nederlanders en Belgen in de meest uiteenlopende 
kantoorgebouwen. Het nieuwe werken creëert heel wat uitdagingen voor de 
toekomst. Wie zal deze enorme markt aansturen? Wie investeert, ontwerpt, 
bouwt, onderhoudt en financiert?

Nederland telt vandaag 47,5 miljoen m² kantoorvastgoed, België 20,6 miljoen 
en Luxemburg 4 miljoen. Hoe moet het nu verder met deze 72 miljoen m²?  
Building Office Buildings biedt inspiratie.  

Building Office Buildings brengt in Nederland, België en Luxemburg de experten 
in kantoorvastgoed samen en streeft naar werkomgevingen die energie geven en 
gelukkig maken. Onze business community bouwt de kantoren van de toekomst. 
Mogen we u verwelkomen?
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Hoofdkwartier DPG Media Antwerpen
Een iconische interactieve werktempel in de Antwerpse stationsbuurt



buildingofficebuildings.be

BUILDING
OFFICE
BUILDINGS

Ontvangst op het digitale BOB-platform

Welkom bij Building Office Buildings 
door Werner Bullen, Directeur Building Office Buildings 

Kennismaking met News City, VTM Nieuws 

Unieke werkplek voor verbinding, verrassing en inspiratie
door Kris De Bisschop, Facility Manager, DPG Media Antwerpen

Internationaal architectuuricoon in vernieuwde stationsomgeving
door Luc Binst, CEO, Binst Architects 

en Stefan Schoonderbeek, Ingenieur-Architect, Binst Architects

Digital Dating

Q&A met de sprekers

Samenwerken, 
nu meer dan ooit

Namens Building Office Buildings nodigen wij u van harte uit bij het 
hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen. Dit toekomstgerichte 
gebouw is een architecturale katalysator voor het heropleven van 
de stationsbuurt. Tevens fungeert het als aantrekkingspool voor 
creatief talent dat - gezien de snelle digitalisering - volop kan 
groeien in een universiteitsstad met een boomende start-upscene 
en weerspiegelt het de ‘agile way of working’ die creativiteit en 
samenwerking stimuleert.

We kijken ernaar uit om u online te mogen verwelkomen op 
woensdag 21 april 2021 om 13u00. 

Gelegenheidsadres
Online: u krijgt na uw inschrijving een persoonlijke link 
toegestuurd. Deze e-inspiratiesessie is exclusief en éénmalig.
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PERSOONLIJKE UITNODIGING VAN HARTE WELKOM

Klik hier om in te schrijven
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Met de Building Office Buildings online inspiratiesessies willen we onze business community van office 
construction experts verwelkomen op landmark office locaties, met dezelfde professionele content en dezelfde 
unieke kijk achter de schermen als tijdens onze real life inspiratiesessies. Want onze missie van sharing knowledge, 
knowhow and ‘knowwho’ blijft ook bestaan in deze turbulente tijden. Mogen we u deze keer online begroeten?

Neem deel en win! 
Als deelnemer aan deze bijeenkomst maakt 
u kans om een DPG-abonnement te winnen. 
We verloten 5 abonnementen op een DPG-
publicatie. Schrijf u dus snel in.

https://www.buildingofficebuildings.com
https://hopin.com/events/online-inspiratiesessie-hoofdkwartier-dpg-media-antwerpen
https://hopin.com/events/online-inspiratiesessie-hoofdkwartier-dpg-media-antwerpen

