
De zorg verandert en dus moet ook het zorgvastgoed  
veranderen. Wat is de stip aan de horizon waar u met uw 
zorgorganisatie naar toe wil? En wat betekent die stip 
aan de horizon voor het resultaat? Op welke wijze kunt u 
inschatten wat de haalbaarheid van uw plannen is? 

Graag gaan wij hierover met u in gesprek! 
IVVD organiseert speciaal voor bestuurders, leden van de 
raad van toezicht,  controllers en vastgoedmanagers van 
zorgorganisaties de Masterclass: Zorg versus Zorgvastgoed. 
Vak experts uit de praktijk geven u op deze middag hand-
vatten om organisatiedoelstellingen te realiseren. U leert 
daarnaast aan de hand van een model hoe u meer grip kunt 
krijgen op de continuïteit binnen uw organisatie.

Inhoud 
De financiële gezondheid van de organisatie en de bestuur-
lijke capaciteiten van het management zijn bepalend voor 
het antwoord op de vraag of zorg en zorgvastgoed finan-
cierbaar blijven. Uiteraard zijn hiervoor ook factoren zoals 
regelgeving (nu en in de toekomst), de declaratiestructuur 
en de verhouding tussen zorginkoper en zorgorganisatie 
van essentieel belang. Deze factoren zijn allemaal onzeker 
waardoor het van groot belang is om een duidelijk perspec-
tief op de financiering van uw zorgvastgoed te formuleren. 
Tijdens de Masterclass gaan we o.a. dieper in op thema’s die 
uit onderzoek naar voren komen zoals de financierbaarheid 
van het zorgbesturingsmodel en de continuïteitsparagraaf  
in de jaarrekening. 

Laat u inspireren en informeren, ontmoet uw collega’s en 
deel ervaringen!

12.00 uur - Ontvangst met lunchbuffet

13.00 uur - Inleiding en start programma

• Governance, vooruitkijken en sturen op 
de bedrijfsvoering

• Vastgoedsturing, zicht krijgen op de 
vastgoedexploitatie

14.30 uur - Pauze

15.00 uur - Vervolg programma

• Continuïteitsparagraaf in de jaar- 
rekening en een financierbaar 
zorgbesturingsmodel

• Welke eisen stelt de bank?
16.30 uur - Afsluiting en netwerkborrel

Het gehele programma met sprekers vindt u op de 

achterkant van deze flyer.

Datum: woensdag 5 februari 2020 
Programma: 12.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

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

Masterclass: Zorg versus Zorgvastgoed
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Het continuïteitsvraagstuk in de zorg en het zorgvastgoed

Programma



12.00 uur ontvangst met lunchbuffet
13.00 uur inleiding en start programma 

Governance, vooruitkijken en sturen  
op de bedrijfsvoering 
Wim Komrij
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Vastgoedsturing, zicht krijgen op de 
vastgoedexploitatie
Bert van Scherpenzeel 
taxateur/senior adviseur AAG

14.30 uur pauze
15.00 uur vervolg programma

Continuïteitsparagraaf in de jaarrekening en 
een financierbaar zorgbesturingsmodel
Remco Vergeer 
senior business consultant AAG

Welke eisen stelt de bank?
Geert van der Heijden
sectorspecialist Rabobank

16.30 uur netwerkborrel

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

Instituut Voor Vastgoed 
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl
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5
feb

Masterclass: Zorg versus Zorgvastgoed

Voor wie?
Deze Masterclass is bij uitstek 
interessant voor bestuurders, RvT, 
controllers en vastgoedmanagers 
van zorgorganisaties.  

Deelname (3 PE-punten)
€ 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

Annulering is kosteloos tot vier 
weken voor aanvang. Daarna kan 
altijd een collega in uw plaats 
deelnemen.


