
 
Alles wat u moet weten: Investeren, bouwen,  
verduurzamen, huren, beleggen en financieren

Zorgvastgoed is steeds meer een bedrijfsmiddel waarbij 
samenwerking tussen zorginstellingen en marktpartijen 
een gezamenlijke waardecreatie kan opleveren. Uitgangs- 
punt voor alle betrokken partijen is een heldere visie op 
vastgoed en zorgexploitatie en gedegen kennis van elkaar.  

Voor u als zorgvastgoedprofessional is daarom actuele 
expertise en visie op vastgoed en de markt nóg noodza-
kelijker om de juiste beslissingen te kunnen nemen over 
uw vastgoedportefeuille en er voor te zorgen dat een u zo 
hoog mogelijk maatschappelijk en economisch rendement 
uit uw zorgvastgoed kunt halen.

IVVD organiseert in samenwerking met Skipr deze 
Masterclass speciaal voor beslissers binnen de zorgsector 
die zich met strategische vraagstukken over zorgvastgoed 
bezighouden. 

Vooraanstaande sprekers uit de praktijk delen hun kennis 
en lichten de risico’s en de diverse voor- en nadelen toe. Op 
die manier krijgt u handvatten aangereikt om gericht een 
keuze te kunnen maken uit de verschillende opties en de 
optimale koers voor uw organisatie te bepalen. 

Masterclass Zorgvastgoed: 
Kopen of huren?
Datum: dinsdag 19 november 2019 
Programma: 13.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen 
PE-punten: 3 (VTW en AEDES)

12.00 uur - Ontvangst met lunch

13.00 uur - Inleiding en start programma

• Zorgvastgoedmarkt in kaart

• Visie op zorgvastgoed Cordaan: 

kopen of huren?

• Zorgvastgoed: kernactiviteit van 

woningcorporaties!

15.00 uur - Pauze

15.30 uur - Vervolg programma

• Ontwikkelingen beleggingsmarkt

• Toezicht op zorgvastgoed

• Financieringsopties

16.45 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma met sprekers vindt u op 

de achterkant van deze flyer.

Programma

19 
nov

Compleet beeld in één middag

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/masterclass



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

Zorgvastgoed in kaart
Jeroen Hermus, director Healthcare 
CBRE

Visie op zorgvastgoed Cordaan: kopen 
of huren?  
Sophie Keulemans - ter Kuile, directeur 
Huisvesting Cordaan

Zorgvastgoed: kernactiviteit van 
woningcorporaties!
Bert Moormann, directeur Domesta

15.00 uur -  Pauze
15.30 uur -  Vervolg programma

Ontwikkelingen beleggingsmarkt 
Erwin Drenth, director Dutch Healthcare 
Investments at Bouwinvest

Toezicht op zorgvastgoed
Wim Komrij, manager College Sanering 
Zorginstellingen

Financieringsopties 
Geert van der Heijden, sectorspecialist 
Rabobank

16.45 uur - Netwerkborrel

19 
nov

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

Voor wie?
Deze masterclass is uitdrukkelijk bedoeld voor 
beslissers binnen de zorgsector: bestuurders, 
toezichthouders en portfoliomanagers van 
zorgorganisaties en corporaties, financiers, 
beleggers en ontwikkelaars/bouwers. 

3 PE-punten (VTW en AEDES)

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

Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze 
masterclass en krijg ieder 10% korting.

Locatie
Nyenrode Business Universiteit,
Straatweg 25, 3621 BG Breukelen

Programma Masterclass Zorgvastgoed

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda/masterclass


