
De zorg zit in een periode van sterke verandering. 
Verandering vanuit technologisch perspectief, 
energietransitie, circulaire economie, maar 
ook door thema’s als vereenzaming en gezond 
verblijfsklimaat. Daarbovenop zet de vergrijzing van 
de bevolking krachtig door en groeit het tekort aan 
zorgpersoneel. Bovendien wordt nu breed gedragen 
dat zorghuisvesting een belangrijke rol speelt bij het 
welbevinden, de gezondheid, van de zorgvrager.  
Hoe vertalen we vernieuwing in de zorg door naar  
het zorgvastgoed?

Oplossingen en inspiratie
Op vele fronten wordt nagedacht over oplossingen 
en gewerkt aan vernieuwing in de zorg en van het 
zorgvastgoed. Dat is ook de rode draad van het 
programma van deze dag met een sterke focus op 
oplossingen en inspiratie. Het is een rijk palet aan 
bijdragen geworden vanuit zowel de zorgwereld zelf,  
als door betrokken partijen met de zorg en  
het zorgvastgoed.

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

Deelname
€ 395,- excl. btw voor zorginstellingen en andere  
maatschappelijke organisaties.
€ 495,- excl. btw voor overige organisaties.

Alle corona maatregelen worden in acht genomen.

Datum: maandag 13 september 
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein 
PE-punten: 6
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•  De toevallige ontmoeting als aanjager van  
een sociaal sterke omgeving

  Michiel Wijnen – partner Zenzo 

• Trends en ontwikkelingen 
  Impact op zorg en zorgvastgoed
  Daan Tettero – fondsmanager Healthcare 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

•  Project Uithuizen – Kraamkamer van 
vernieuwing in de zorg

  Een zorgzame woonwijk zonder  
institutionele schotten

  Robert Mulder – directeur zorg en 
bedrijfsvoering Lentis GGZ

 Henk Vonk – directeur FAME Groep

• Healing environment and digital technology
 De patiëntenkamer van de toekomst 
 prof. dr. Harry van Goor – Radboud UMC
  drs. ing. Robert Muijsers – Arbol Healthcare 

Real Estate

•  Healthcare and healthcare real estate in 
Finland

  Zorgvastgoed ontwikkelingen voor de  
lange termijn

  Jussi Karjula – CEO Hoivatilat (dochter 
Aedifica in Finland)

• Twee opdrachten, één vernieuwend project
  All-electric ziekenhuis – hoogste eisen  

aan flexibel ruimtegebruik, hygiëne,  
comfort en duurzaamheid 

  Alex van Reeuwijk – directeur nieuwbouw  
en strategische vraagstukken Isala

• The Next Step
 Welkom in de toekomst
 Jan Luursema – Mapalana
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10.00 - 12.00 uur                                                          Plenair ochtendprogramma

• De toevallige ontmoeting als aanjager van een sociaal sterke omgeving
 Michiel Wijnen – partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
• Trends en ontwikkelingen 
  Impact op zorg en zorgvastgoed
 Daan Tettero – fondsmanager Healthcare Syntrus Achmea Real Estate & Finance
• Project Uithuizen – Kraamkamer van vernieuwing in de zorg
 Een zorgzame woonwijk zonder institutionele schotten
 Robert Mulder – directeur zorg en bedrijfsvoering Lentis GGZ
 Henk Vonk – directeur FAME Groep
• Healing environment and digital technology
 De patiëntenkamer van de toekomst 
 prof. dr. Harry van Goor – Radboud UMC
 drs. ing. Robert Muijsers – Arbol Healthcare Real Estate

13.00 - 13.40 uur                      U kiest één sessie                     Break-out sessies 1 

1  Compleet nieuwe woonomgeving in Arnhem-Zuid met ‘uniek concept’
 Wonen, ondernemen en zorg komen samen
 Floor de Vroome – bestuurder Pleyade
2  Alles begint met licht, licht voor mensen
  Geen lichtplannen voor de elektriciteitsmeter, maar voor de mensen die ergens 

werken of wonen
 Jan Mulder – eigenaar / ontwerper buroLicht
3 Samen zelfstandig – collectief samenwonen voor senioren
  Nieuwe woonvorm als antwoord op hoge druk mantelzorg en langer thuis wonen
  Pim van der Ven – eigenaar/architect Juli ontwerp
4 Op vernieuwende wijze integraal aanvliegen van het ontwerpproces
  Adaptief ontwerpen van gebouw en proces in een complexe zorg omgeving
  Jeroen Heintzbergen – Business Unit Manager Zorg abcnova

13.50 - 14.30 uur                      U kiest één sessie                     Break-out sessies 2

1 Portefeuille aanpak verduurzaming van 80 locaties bij Aveleijn
  Binnen krachtenveld van EED, Green Deal, informatieplicht energiebesparing  

en mét de reductietool
 Edward van Nielen – manager vastgoed Aveleijn
 Marissa Segers – Cure and Care Consultancy
2  Thuis, maar dan beter
  Mini-workshop ‘Omgevingen maken die het leven van ouderen verbeteren’ 
 Maarten Visser – sector manager zorg bbn adviseurs 
3  Digital Twin – de nieuwe ontwikkeling in Smart Buildings
 Slimme technologie voor een toekomstbestendige zorg
  Maikel Nabuurs – manager monitoring & datamanagement Strukton Worksphere
4 Butterfly Effect – zorg vanuit een menselijk perspectief
  Hoe ontwikkel je zorgzame gemeenschappen met de inzet van vrijwilligers  

en sociale investeerders
  Stijn van Kreij – oprichter Butterfly Effect

15.00 - 16.30 uur                                                           Plenair middagprogramma

• Healthcare and healthcare real estate in Finland
 Zorgvastgoed ontwikkelingen voor de lange termijn
 Jussi Karjula – CEO Hoivatilat (dochter Aedifica in Finland)
• Twee opdrachten, één vernieuwend project
  All-electric ziekenhuis – hoogste eisen aan flexibel ruimtegebruik, hygiëne,  

comfort en duurzaamheid 
 Alex van Reeuwijk – directeur nieuwbouw en strategische vraagstukken Isala
• The Next Step
 Welkom in de toekomst
 Jan Luursema – Mapalana
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