
Vastgoed speelt een steeds belangrijkere rol voor zorginstellingen. 
Goed zorgvastgoed speelt in op de behoefte van de zorgbehoe-
vende en draagt bij aan een gezonde bedrijfsexploitatie van de 
zorginstelling. Maar hoe bepaal je wat goed zorgvastgoed is voor 
uw zorginstelling? En hoe kijken de bank en andere financiers naar 
dit vastgoed? Wat is voor hen belangrijk en waar liggen de risico’s.

In deze masterclass worden kennis en ervaringen gedeeld hoe 
zorginstelling, financiers en adviseurs inspelen op vastgoedtrends 
en omgaan met waarde optimalisatie. Hierdoor kan het vastgoed 
positief bijdragen aan de financiën van de zorginstelling.

Om in te kunnen springen op de trends en zorgorganisaties te 
helpen met het (financieel) optimaliseren van hun vastgoedporte-
feuille organiseert IVVD in samenwerking met Jeroen Hermus van 
CBRE Healthcare de masterclass "Waardeoptimalisatie in zorgvast-
goed".

Inhoud
Aan de orde komen actuele trends op het gebied van 
Zorg(vastgoed) en dilemma’s zoals het financiële rendement  
versus maatschappelijk rendement. Daarnaast wordt het belang 
van strategisch portefeuillemanagement in de zorg uitgelegd en 
belicht vanuit het oogpunt van een de bestuurder van een zorg- 
instelling, een financier en een belegger.

Masterclass Waardeoptimalisatie  
in zorgvastgoed
Datum: woensdag 6 december 2017
Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Masterclass Waardeoptimalisatie in zorgvastgoed

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda

13.00 uur - Ontvangst
13.30 uur - Start programma

• Inleiding door de voorzitter
• Belang van strategisch 

portefeuillemanagement
• Financiering Care
• Strategisch portefeuillemanagement

15.05 uur - Pauze
15.30 uur - Vervolg programma

• Waardeoptimalisatie portefeuille uit 
het oogpunt van de bestuurder

• Waardeoptimalisatie
• Portefeuillemanagement uit het  

oogpunt van de belegger
17.00 uur - Netwerkborrel

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

Programma

6 
dec

Voorzitter masterclass
Jeroen Hermus - CBRE Healthcare



13.00 uur -  Ontvangst met koffie/thee
13.30 uur -  Start programma met inleiding 
                   door de voorzitter

Het belang van strategisch portefeuille- 
management in de zorg
Guido Anker - s' Heeren Loo Zorggroep

Financiering Care  
Geert van der Heijden - Rabobank

Strategisch portefeuillemanagement
Hans Hoepel - GGZ Centraal

15.05 uur -  Pauze
15.30 uur -  Vervolg programma

Waardeoptimalisatie portefeuille uit het  
oogpunt van de bestuurder 
Klaas Smilde - Respect Zorggroep

Waardeoptimalisatie 
Jeroen Hermus - CBRE Healthcare

Portefeuillemanagement uit het oogpunt  
van de belegger 
Daan Tettero - Syntrus Achmea

17.00 uur - Netwerkborrel

6 
dec

PROGRAMMA

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda

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

Doel
Na afloop bent u in staat de waarde van uw zorg-
vastgoedportefeuille beter te optimaliseren en de 
marktwaarde beter te analyseren. Op die manier 
ontstaat o.a. een professioneel opdrachtgeverschap 
richting taxateur, financier en belegger.

Voor wie?
Deze masterclass is bij uitstek interessant voor Care, 
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-waardeoptimalisatie-in-zorgvastgoed


