
Laat u inspireren, ontdek kansen en creatieve oplos-
singen voor nieuw en bestaand vastgoed in de care én 
de cure. Speel in op de ontwikkelingen op het gebied 
van de energietransitie en leer wat de ontwikkelingen 
op de zorgvastgoedmarkt voor uw organisatie kunnen 
betekenen.

Opschalen met de energietransitie
Het klimaatakkoord daagt zorginstellingen uit om nu 
stappen te zetten. Het gaat vooral om versnelling van de 
energietransitie, maar ook over duurzaamheid. Cathy van 
Beek stelt dat wachten geen optie is, Roberto Traversari 
licht u in over de routekaarten cure en care, Rinus Vader 
gaat in op de energietransitie in het zorgvastgoed met 
als casus Artis en Caspar Boendermaker vertelt meer 
over energiesponsoring als financieringsoptie.

Ontwikkelingen in de zorgvastgoedmarkt
In de middag wordt de Nationale Trendradar Zorgvast-
goed toegelicht waarvan u een exemplaar ontvangt. 
IVVD vraagt u te participeren in het trendonderzoek 
vóór en tijdens het congres. Roeland Brouns gaat verder 
in op het belang van de zorgvastgoedmarkt voor zorgin-
stellingen en Stefaan Gielens op de ontwikkeling van de 
zorgvastgoedmarkt in Europa.

Break-out sessies
Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma  
verder persoonlijk invullen door twee van de acht  
aangeboden verdiepende break-out sessies over actuele 
onderwerpen te volgen.

Ontmoet uw collega’s en deel ervaringen!

 

 9.00  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

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

Programma

Datum: woensdag 15 mei 2019 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen 
PE-punten: 6

Schrijf u in op www.zorgvastgoeddag.nl

Actuele thema’s en oplossingen voor de care én de cure
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10.00 - 12.00 uur                                                          Plenair ochtendprogramma

• Duurzaam gebouw & duurzaam gedrag = duurzaam gezond  
 We kunnen niet wachten! door Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg  
 VWS / Leading Sustainable Health Care
• Energiestransitie zorgvastgoed  
 Routekaart cure + care door Roberto Traversari, senior onderzoeker/consultant TNO
• Wat betekent de energietransitie voor het zorgvastgoed?  
 Wat kan de zorg leren van Artis? door Rinus Vader, leading professional energie- 
 transitie gebouwde omgeving Royal Haskoning DHV
• Bekostigen, financieren en energiesponsoring 
 Maasstad Ziekenhuis maakt extra stappen met energiesponsoring door Caspar 
 Boendermaker, specialist Business Development & Duurzaamheid BNG Bank 
 i.s.m. het Maasstad Ziekenhuis

13.00 - 13.40 uur                                                                     Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1  Kameleon (all-electric) vastgoed concept – Maatwerk en eigenaarschap voor 
mensen met een verstandelijke beperking door Bas van de Moosdijk, De Twentse 
Zorgcentra

2 Strategisch huisvestingsplan in een snel veranderende omgeving - Invulling van  
 kansen en beheersing van risico’s door Willem-Jan Hanegraaf, programma- 
 directeur Rijnstate
3  Homes for Life – Europees ‘label’ programma voor langer thuis wonen door 

Menno Hinkema, senior onderzoeker TNO
4  Allianties – Zorginstellingen en beleggers kunnen samen zorgen voor inclusieve 

steden door Esther Akkermans-Dwars, projectontwikkelaar Zorgvastgoed 
Syntrus Achmea

13.50 - 14.30 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1  De creatie van Oranjepark in Ermelo – Een meergeneratiebuurt met sociale 
samenhang volgens het Libenau principe door Anita van der Haar, hoofd vast-
goed Zorggroep Noordwest-Veluwe

2 Strategisch vastgoedplan met horizon 2040 – Big data als basis voor een  
 afgewogen analyse door Eric Temmink, directeur wonen Carintreggeland
3 Toekomstgericht huisvesten van mensen met dementie - Vanuit welke visie kiest 
 u voor welk vastgoedconcept? (met praktijkvoorbeelden) door Jan Luursema, 
 MaPaLaNa
4 Succesvol contracteren: hoe hou ik als opdrachtgever grip op prijs, kwaliteit en  
 risico’s – Interactieve workshop over de complexe nieuwbouw en renovatie- 
 opgave bij het UMCG door Eric Zweers en Simon de Jong, abcnova

15.00 - 16.30 uur                                                           Plenair middagprogramma

• Nationale Trendradar Zorgvastgoed
 Trends en ontwikkelingen op de markt voor zorgvastgoed door Wim Fieggen,  
 partner IVVD
• Het (toenemende) belang van de zorgvastgoedmarkt voor zorginstellingen
 Ervaringen en kansen door Roeland Brouns, directeur vastgoed ’s Heeren Loo
• De ontwikkeling van de zorgvastgoedmarkt in Europa
  Wat gebeurt er en waar gaat het heen? door Stefaan Gielens mrics, CEO Aedifica

Schrijf u in op www.zorgvastgoeddag.nl
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