CREME Nederland verwelkomt 200e lid
CREME Nederland is dé eindgebruikersvereniging waarbij Corporate Real Estate Managers zijn
aangesloten die verantwoordelijkheid dragen voor de huisvesting van zijn of haar organisatie op
strategisch niveau. Met trots presenteren wij een bijzondere mijlpaal. Deze week hebben wij namelijk ons
200e lid mogen verwelkomen.
CREME Lidmaatschap 200 → Brocacef / BENU Apotheek
Willy van Wijngaarden, directeur Brocacef Facilitair Bedrijf BV
& Henk-Jan van Roosmalen, manager vastgoed en business
development bij Brocacef hebben zich deze week
aangesloten bij CREME Nederland.
Brocacef Facilitair Bedrijf BV (BFB) is onderdeel van Brocacef Groep en werkzaam in de gezondheidszorg.
Het merk Brocacef richt zich met 13 vestigingen op de zakelijke markt, terwijl BENU de consumentenmarkt
met 337 eigendomsapotheken bedient. BFB is verantwoordelijk voor alle vastgoed en facilitaire
aangelegenheden van ruim 350 locaties van Brocacef Groep.
Waarom is Brocacef lid geworden van Creme Nederland?
“Wij zijn lid geworden van CREME Nederland om ons netwerk te vergroten binnen de Corporate Real
Estate branche. Als groot (ver)huurder kan dit leiden tot creativiteit en kennisoverdracht tussen diverse
vastgoedprofessionals van grote en middelgrote bedrijven met betrekking tot huisvestingsvraagstukken.
Gezien de huidige markt en snel veranderende omgeving, verwachten wij hier ons voordeel mee te
kunnen doen. Een bijkomend voordeel is dat de leden van CREME Nederland uit diverse sectoren komen”.

Foto: V.l.n.r. Henk-Jan van Roosmalen (manager vastgoed & business development Brocacef), Willy van
Wijngaarden (directeur Brocacef Facilitair Bedrijf) en Jeroen Heunen (voorzitter CREME Nederland).

Onze voorzitter aan het woord
Jeroen Heunen is voorzitter van CREME Nederland en ziet de vereniging steeds verder groeien. “We
voorzien in een behoefte om kennis te bundelen en te delen onder vakgenoten. Dat het ledenaantal zo
snel zou groeien hadden wij niet verwacht. We zijn er trots op dat we deze mijlpaal hebben bereikt en daar
staan we bewust even bij stil. De vereniging heeft een heldere visie en met een sterk groeiende achterban
zien we de toekomst van CREME Nederland rooskleurig tegemoet. Wij hebben er zin in”.
Ledenoverzicht
Een overzicht van de leden van CREME Nederland

CREME Nederland
CREME staat voor Corporate Real Estate Management Executives. CREME Nederland is hét onafhankelijke
eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Manager die betrokken is bij huisvesting/vastgoed
op strategisch niveau. De vereniging is in 2005 opgericht en telt inmiddels ruim 200 leden, die in Nederland
meer dan 50 miljoen m² vastgoed in beheer/eigendom hebben. Meer info www.CremeNederland.nl.
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