
De zorgvastgoedmarkt is volop in beweging. Voor een belang-
rijk deel komt dit door veranderende werkwijzen van zorgin-
stellingen, mede ingegeven door een groeiend aantal zorgbe-
hoeftigen met daar bovenop ook een veranderende klantvraag. 
De eisen die worden gesteld op het gebied van duurzaamheid 
dwingen zorginstellingen tevens tot een gewijzigde aanpak en 
daarnaast zorgt de toenemende interesse voor zorgvastgoed 
van de zijde van (internationale) beleggers voor een nieuwe 
dynamiek in de sector. Dit alles zorgt voor een nieuwe genera-
tie zorgvastgoed, zowel privaat als publiek.

De Zorgvastgoed Dag 2018 biedt een interactief programma 
met oplossingen voor nieuw en bestaand zorgvastgoed. 
Ervaringsdeskundigen uit de zorgvastgoedmarkt beantwoor-
den de actuele vragen die spelen rondom zorgvastgoed voor 
zowel cure als care en bieden perspectief voor de toekomst. 
Naast het hoofdprogramma heeft u keuze uit een achttal  
interessante break-out sessies. Ook is er voldoende gelegen-
heid uw collega's uit het zorgvastgoed-vak te ontmoeten!

Uw deelname: € 395,- exclusief btw en inclusief koffie/
thee, lunch en netwerkborrel.

Het gehele programma vindt u op de achterkant van deze 
flyer of op www.zorgvastgoeddag.nl

Zorgvastgoed Dag 2018
Datum: woensdag 22 mei 2018
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Theater Maitland, Landgoed de Horst, Driebergen

Zorgvastgoed 2.0

Inschrijven kan op www.zorgvastgoeddag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Plenair ochtendprogramma 
12.00 uur - Lunch
13.00 uur - Break-out sessies 1
13.40 uur - Zaalwisseling
13.50 uur - Break-out sessies 2
14.30 uur - Pauze
15.00 uur - Plenair middagprogramma
16.30 uur - Netwerkborrel
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Programma Zorgvastgoed Dag 2018

10.00 - 12.00 uur                                                          Plenair ochtendprogramma

• Van instellingsterrein naar levendig woon-, werk- en zorggebied 
Succesvolle transitie door heldere aanpak 
Paul de Bot - project directeur Parnassiagroep

• Het Virtuele Ziekenhuis  
en de verwachte effecten op het vastgoed 
Prof. Dr. Leonard Witkamp - Academic Medical Centre

• Energietransitie 
Zorgeloos aan de slag met zorg en vastgoed
Caspar Boendermaker - BNG Bank

• Nationale Trendradar Zorgvastgoed  
De klant, de maatschappelijke euro en duurzaamheid in beeld 
Robert Muijsers - Arbol / Wim Fieggen - IVVD

13.00 - 13.40 uur                                                                     Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. Risicobenadering brengt brandveiligheid op orde – Zicht op de brandveiligheid in uw 
vastgoedportefeuille door Andrew Koster, TBQ (spin-off TNO)

2. Pop-up PG: flexibele zware zorg overal in Nederland – Duurzame, gasloze en modu-
laire wooneenheden naar wens van zorgaanbieder door Erwin Drenth - Bouwinvest / Jurrian 
Knijtijzer - Finch Buildings

3. De noodzaak van een strategisch vastgoedplan – Wat, hoe en met wie? door Theofiel 
Jetten en Rutger Kriek, AT Osborne

4. Verduurzamen van zorgvastgoed naar 2030 – Portefeuilleaanpak zorgt voor schaal-
grootte en rendabele businesscase door Roeland Brouns, directeur Vastgoed 's Heeren Loo

13.50 - 14.30 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. Innovatief instument voor zorgvastgoed in de curatieve zorg – Verstandig investeren 
in ruimtegebruik door Norman Egter van Wissekerke, TNO

2. Klantvraag 2.0 – Heeft u het antwoord? (interactief) door Anneke Nijhoff en Henk Vonk, 
Fame Groep

3. Van Gas Los - De impact van de energietransitie – Kansen voor duurzaam renoveren en 
transformeren. Kan het kostenneutraal? door Simon de Jong en Sjoerd Groen - ABCNova

4. Madaster, het kadaster voor materialen – Nieuwe businessmodellen voor circulair vast-
goed door Stefan van Uffelen, directeur Madaster

15.00 - 16.30 uur                                                           Plenair middagprogramma

• Zorgvoorziening in de buurt  
Het buurzorghuis en het buurtzorgpension 
Jos de Blok, bestuurder Buurtzorg

• Vernieuw de zorg met pensioengeld  
Door gerichte investeringen in vastgoed & zorg de cure dichter bij de patiënt  
Daan Tetterode, concept developer zorgvastgoed Syntrus Achmea

• Van zorgcomplex naar heem in de buurt  
Geleerde lessen van publieke samenwerking bij IJsselheem  
Helene Wüst, bestuurder en Simon de Jong, IJsselheem
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