
Tijdens de zesde editie van de Zorgvastgoed Dag  
vormen naast inhoudelijke kwaliteit drie kernwoorden 
de rode draad: Strategie, inspiratie en oplossingen. 
Uiteraard presenteren wij wederom de Nationale 
Trendradar Zorgvastgoed 2020.

We beginnen de dag met een aantal aanbevelingen 
voor een toekomstbestendige strategie in zorgvastgoed. 
Teunis Stoop van Cedrah beantwoordt de vraag of zorg-
vastgoed een edelsteen of molensteen is voor zorginstel-
lingen. Daarnaast geeft Rinus Vader van Royal Haskoning 
DHV, met gebruik van voorbeelden van koplopers uit de 
cure en de care, oplossingen om een instellingsroutekaart 
te ontwikkelen om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Tijdens het middagprogramma geeft Dominiek Beelen 
van het Franse beursfonds Korian toelichting op hun per-
spectief op de zorg- en zorgvastgoedmarkt in Nederland. 

Laat u verder inspireren door de bijdragen over samen-
werking om bepaalde typen zorg in inclusieve buurten 
en wijken te realiseren. Cecil Exterkate van Pro Persona 
en Rob Hoogma van Academy Het Dorp verzorgen deze 
bijdragen. In de break-out sessie “Hoe je komt tot een 
integrale aanpak voor inclusieve buurten”, gaat Anneke 
Nijhoff van Fame Groep hier dieper op in.

Break-out sessies 
U kunt uw programma verder persoonlijk invullen door 
twee van de acht aangeboden verdiepende break-out 
sessies te kiezen. Een aantal break-out sessies gaan over 
strategische vragen en toekomstbeelden betreffende 
ouderenzorg. 

 
 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

       Deelname 
       € 395,- exclusief btw voor zorginstellingen, 
       woningcorporaties en gemeenten.
      € 495,- exclusief btw voor overige organisaties.  

   Ontmoet uw collega’s en laat u inspireren!

    Programma

Datum: woensdag 20 mei 2020 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen 
PE-punten: 6

Schrijf u in op www.zorgvastgoeddag.nl
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10.00 - 12.00 uur                                                          Plenair ochtendprogramma

• Zorgvastgoed: Edelsteen of molensteen?
 Aanbevelingen voor een toekomstbestendige strategie in zorgvastgoed 
 Teunis Stoop, voorzitter RvB Cedrah
• Een integrale samenwerking voor mensen met GGZ problematiek
 Hoe zorginstellingen en woningcorporaties samen optrekken bij inclusieve buurten
 Cecile Exterkate, RvB Pro Persona
 Anneke Nijhoff, conceptontwikkelaar Fame Groep
• Hoe kom je tot instellingsroutekaarten om de klimaatdoelen te halen?
 Met voorbeelden van koplopers uit de cure en de care
 Rinus Vader, leading professional energietransitie gebouwde omgeving Royal 
 Haskoning DHV 

13.00 - 13.40 uur                                                                     Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1  Hoe kom je tot een integrale aanpak voor inclusieve buurten? 
 Aanzet tot een werkwijze
 Anneke Nijhoff, conceptontwikkelaar Fame Groep
2 Welke strategie in de ouderenzorg kiezen jullie?
 Een dialoog met inzicht in (vastgoed)keuzes die je kan maken
 Jan Luursema, Mapalana
3  Verduurzaming Zorgvastgoed 
 Op weg naar 2050
 Esther Akkerman, hoofd acquisitie Zorg bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance
4  Revitalisatie Serviceflats
 De VVE is er niet voor conceptontwikkeling, maar daar liggen wel de kansen
 Barbette de Graaf, Nieuwstad OrangeGlobal

13.50 - 14.30 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1  Opmars van het particuliere woonzorgsegment
 Transitie naar een breed pallet aan woonzorgvoorzieningen 
 Feddo Bosveld, Associate Healthcare Cushman & Wakefield
2 Quality assurance bij bouwen in de zorg
 Kwaliteitsbeheersing vanuit de inhoud verbetert de slagingskans van projecten
 Constant Lam, manager Internal Audit Isala 
 Martijn de Jong, adviseur Cure+Care Consultancy
3 Circulaire sloop van het oude Dijkzigt ziekenhuis
 Duurzaam aanbesteden van de circulaire sloop van ruim 75.000 m² zorgvastgoed
 Taco van Iersel, programmamanager Erasmus MC
 Laura Sandwijk, adviseur Synarchis
4 Impact toekomstbeelden ouderenzorg Actiz op strategisch vastgoedbeleid
 Risicobeheersing door scenarioanalyse, flexibilisering en continue markttoets
 Simon de Jong en Ron Bouwman, abcnova

15.00 - 16.30 uur                                                           Plenair middagprogramma

• Internationale interesse in de Nederlandse zorgmarkt
 Perspectief Franse beursfonds Korian op de zorg- en zorgvastgoedmarkt in NL 
 Dominiek Beelen, CEO Korian Benelux
• Het Dorp Vernieuwt: een unieke herontwikkeling naar een inclusieve woonwijk
 Proces, wijze van samenwerken en inpassing van technologie en duurzaamheid
 Rob Hoogma, voorzitter Academy Het Dorp en voormalig voorzitter Siza
 Herbert Smeenk, programmamanager Siza
• Afsluitende verrassingsbijdrage
 Wordt later bekend gemaakt
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