
Verbinden, verrijken en beleven is het motto van MuzeRijk. Een 
unieke samenwerking tussen onderwijs en opvang, welzijn, sport, 
zorg en wonen. Je kunt er ontmoeten, ontwikkelen, bewegen en 
wonen. Deze locatie vormt de achtergrond tijdens de masterclass 
“Inspirerende woonvormen” die IVVD i.s.m. SKIPR op 31 oktober 
organiseert. 

De multifunctionele accommodatie (MFA) omvat twee scholen,  
kinderopvang, een peuterspeelzaal, ruime sportmogelijkheden, 
een ontmoetingsruimte, activiteitenruimtes, zorgwoningen voor 
dementerende ouderen en een volwaardig gezondheidscentrum. 
Daarnaast een appartementencomplex en een buitenruimte met 
o.a. een speelplaats en beweegtoestellen voor ouderen. 

Een geweldig voorbeeld van een vastgoed strategie in de zorg 
met focus op nieuwe huisvestingsconcepten. Steeds vaker zien we 
dat nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in samenspraak met de 
omgeving/buurt waardoor combinaties ontstaan van voorzienin-
gen zoals een gezondheidscentrum, ontmoetingsplaatsen en dag 
behandelcentra. 

Graag nemen we u op 31 oktober mee naar Uden om deze prach-
tige locatie te bewonderen en daarnaast op locatie een masterclass 
te volgen over nieuwe inzichten en andere inspirerende woonvor-
men binnen de sector. 

Masterclass Zorg 
Inspirerende woonvormen
Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Tijd: 13.00 uur – 18.00 uur 
Locatie: Ontmoetingsplein MuzeRijk in Uden

Masterclass Zorg: Inspirerende woonvormen

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda/masterclass/

13.00 uur - Ontvangst met inlooplunch
13.30 uur - Start programma

• Rondleiding MuzeRijk
• Ondernemingsplan / maatschap- 

pelijke kostenbaten analyse
• Duurzaamheid in het 

ontwerpproces
15.30 uur - Pauze
16.00 uur - Vervolg programma

• Nieuwe inzichten / inspiratie 
woonvormen

• Toekomst van wonen, zorg en 
leven

17.15 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma met sprekers vindt u op de  
achterkant van deze flyer.

Programma

31 
okt

Voorzitter masterclass
Simon Broersma - Skipr



13.00 uur -  Ontvangst met inlooplunch
13.30 uur -  Start programma met rondleiding 
                   door MuzeRijk

Ondernemingsplan MuzeRijk - 
Maatschappelijke kostenbaten analyse  
Dort Spierings - HAN Instituut Built Environment

Duurzaamheid in het ontwerpproces van 
MuzeRijk - Aansluiten bij de toekomst  
Cees Leenaerts - WE adviseurs 'moeilijke materie 
makkelijk maken'

15.30 uur -  Pauze
16.00 uur -  Vervolg programma

Nieuwe inzichten - Inspiratie woonvormen
Jan Luursema - Mapalana 'Inspireren en 
verbinden'

Toekomst van wonen, zorg en leven   
Ellen Olde Bijvank - Ellen Olde Bijvank 'Sterk in 
vastgoed, zorg en welzijn'

17.15 uur - Netwerkborrel

31 
okt

Voorzitter masterclass
Simon Broersma - Skipr

Tijdens de masterclass laten gerenommeerde vakspecialisten u diverse landelijke en internationale praktijkvoorbeel-
den en best practices van nieuwe woon-/ en gebouwconcepten zien. We bespreken de gevolgen van de veranderende 
technologie en de mogelijkheid om gebruiksfuncties en gebruikers te combineren en daarmee meerwaarde in vast-
goedgebruik te realiseren. U krijgt een beeld van de (financiële en organisatorische) mogelijkheden voor uw eigen 
organisatie om in te springen op de groeiende behoefte aan nieuwe woonvormen. Uitgangspunt daarbij zijn duur-
zaamheid/energieneutraliteit naast financierbaarheid en kostendekkende exploitatie. Een koers waarbij zorgorganisa-
ties optimaal wendbaar blijven! 

PROGRAMMA

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda/masterclass/

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Roel Meulenbeld
mobiel: 06 - 533 08 379
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl

Voor wie?
Deze masterclass is bij uitstek interessant voor 
bestuurders, vastgoedmanagers, assetmanagers, 
controllers, toezichthouders en commissarissen 
binnen een zorgorganisatie.

Investering
€ 325,- excl. BTW en incl. lunch, koffie/thee en 
netwerkborrel.

Voor meer informatie of inschrijven kijk op 
www.ivvd.nl/agenda/masterclass/ 


