
 

Financieren een strategische keuze!

Optimalisatie en verduurzaming van uw zorgvastgoedporte-
feuille vereist een gedegen financieringsplan. U bent genood-
zaakt de zorgvastgoedportefeuille optimaal te financieren, 
te herfinancieren en eventueel lopende financieringen te 
herstructureren. U dient daarbij uw vastgoedportefeuille 
zonder risico en langjarig te financieren. Wat zijn de moge-
lijkheden? 

IVVD organiseert in samenwerking met Skipr deze 
Masterclass om vastgoed experts binnen zorginstellingen  
te helpen inzicht te krijgen in de verschillende financierings-
vormen. Diverse vooraanstaande sprekers uit de praktijk 
delen hun kennis en lichten de risico’s en de diverse voor-  
en nadelen toe. 

Na afloop bent u in staat de financiering van uw zorgvast-
goedportefeuille beter te beoordelen. U kent de belangrijk-
ste wegen naar een nieuwe financiering en de verschillende 
financieringsopties. U weet welke verschillen er zijn en kunt 
aan de hand van criteria een betere keuze maken uit de vele 
opties. 

Masterclass Zorgvastgoed:
Financieren een strategische keuze
Datum: woensdag 31 oktober 2018
Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur 
Locatie: Mercure Hotel, Amersfoort

Uw zorgvastgoedportefeuille financieel geoptimaliseerd

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

13.00 uur - 
Ontvangst met lunch
13.30 uur - Start programma

• Inleiding door de voorzitter
• Bancair Financieren Care
• Samenwerken met een belegger
• Keuze van Brentano voor Sale & 

Leaseback
15.05 uur - Pauze
15.30 uur - Vervolg programma

• Financiering van verduurzaming
• Credit rating
• (Her)structureren van financiering

17.00 uur - Netwerkborrel

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

Programma

31 
okt

Voorzitter masterclass
Simon Broersma - Skipr



31 
okt

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

13.00 uur -  Ontvangst met lunch
13.30 uur -  Start programma met inleiding 
                   door de voorzitter

Bancaire financiering van zorgvastgoed
Geert van der Heijden - RaboResearch,  
sectorspecialist Gezondheidszorg

Samenwerken met een belegger  
Marco Mosselman - Impact investor in real 
estate Syntrys Achmea

Sale & Leaseback
Lies Zuidema - voorzitter Raad van Bestuur 
bij Brentano Amstelveen

15.05 uur -  Pauze
15.30 uur -  Vervolg programma

Financiering van verduurzaming 
Caspar Boendermaker - Specialist Business 
Development & Duurzaamheid bij BNG bank

Derk Jan Postema - Sectorspecialist 
gezondheidszorg bij BNG bank

Credit rating; zelf geld ophalen uit de 
markt, hoe doe je dat? 
Adri Zwagerman - Manager Financiën & 
Control bij Noordwest Ziekenhuisgroep

(Her)structureren van financiering 
Philip Zwart - senior director bij CBRE Debt 
& Structured Finance

17.00 uur - Netwerkborrel

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

3 PE-punten VTW

Deelname
€ 349,- excl. BTW en incl. lunch, koffie/thee en 
netwerkborrel.

Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre 
De Nieuwe Poort 20
3812 PA Amersfoort

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


