
Nieuwe opzet

Het ochtendprogramma wordt 
afgesloten met een paneldiscussie 
over de opgave in het zorgvastgoed 
om aan de toekomstige vraag te 
voldoen. Het middag programma 
met een interview over de stapeling 
van ambities in relatie tot de ESG 
doelstellingen van een belegger.  
Bij de break-out sessies kan nu ook 
voor een interactieve workshop 
worden gekozen. 

Break-out sessies

In het programma zijn twee blok-
ken met 3 break-out sessies en 1 
workshop opgenomen. Gezien het 
sterk interactieve karakter van een 
workshop is deelname gemaximeerd 
op 20 personen en is daarom ook 
alleen toegankelijk voor vertegen-
woordigers van woningcorporaties.

Deelname

Datum en locatie
Dinsdag 17 mei, 
9.30 uur – 16.30 uur
NBC Congrescentrum 
Blokhoeve 1, Nieuwegein

Kosten
€ 425,- excl. btw voor zorginstel-
lingen en andere maatschappelijke 
organisaties. 
€ 525,- excl. btw voor overige 
organisaties.

‘Zet de gebruiker centraal 
bij zorghuisvesting’
Febo Emmelkamp
voorzitter RvB De Westerkim

Zorgvastgoed Dag 2022 17
mei

De ambities stapelen zich op en zorginstellingen worden 
meer dan ooit aanspreekbaar op de prestaties die ze 
leveren. Op deze dag komt de brede duurzaamheid 
aan bod met een stevige nadruk op sociale aspecten, 
positieve gezondheid en de energietransitie. Ook worden 
lijnen uitgelegd naar de zorgvastgoedbelegger.
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Schrijf u in op www.zorgvastgoeddag.nl

Plenaire programma

Programma met alle break-out sessies op achterzijde

6 PE-PUNTEN

▶  Rijnstate Elst – ziekenhuis van de toekomst - Slimme
techniek voor de beste zorg en volledig vrij van fossiele
brandstoffen. Willem-Jan Hanegraaf – programmadirec-
teur, manager vastgoedbedrijf Rijnstate

▶  De gebruiker centraal bij het bedenken en realiseren
van zorghuisvesting - Hoe zorgpersoneel, bewoners en
bezoekers in vroeg stadium betrokken worden - casus
de Westerkim. Febo Emmelkamp, voorzitter RvB De
Westerkim en Hans Voorberg, directeur ICSzorg

▶  De architectuur van positieve gezondheid - De
vertaalslag naar gebouw en omgeving (Machteld Huber).
Coen Koenders, architect studio HevoFame en Anneke
Nijhoff, ontwikkelaar wonen en services HevoFame

▶ PANELDISCUSSIE
 De opgave in het zorgvastgoed om aan de toekomstige
vraag te voldoen - Knelpunten en oplossingsrichtingen
 Febo Emmelkamp, Anneke Nijhoff, Eric Scheijgrond en
Tom van ‘t Hek

▶  Op weg naar een sociaal duurzame leefomgeving - Best
practices Hart van Vathorst en andere projecten. Gertjan
Veening, voorzitter RvB Zorggroep Noordwest-Veluwe en
Michiel Wijnen, directeur Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

▶   Verduurzamen van de vastgoedportefeuille van  ’s
Heeren Loo - Wat waren de plannen? Waar staan we van-
daag? Roeland Brouns, directeur vastgoed ‘s Heeren Loo

▶  Dynamische investeringskalender - Welke uitdagingen
zijn er de komende jaren? Hoe nemen we vandaag de
juiste beslissingen? Ruben Peeters, business developer
healthcare Royal HaskoningDHV

▶ INTERVIEW
 Stapeling van ambities in relatie tot de ESG doelstel-
lingen van een belegger - Over de relatie tussen maat-
schappelijke opgaven en ESG doelstellingen pensioen-
fondsen. Daan Tettero, fondsmanager Healthcare Syntrus
Achmea in gesprek met Tom van ‘t Hek



Schrijf u in op www.zorgvastgoeddag.nl

12.45 uur – Break-out sessies 1   U kiest één sessie

1   Toekomstbestendige revalidatielocatie Elias – 
gebruiker centraal, duurzaam en flexibel - Een 
goede voorbereiding is het halve werk. Achteraf 
aanpassen is vele malen duurder

  Chris Gaasbeek, manager vastgoed Opella en Dirk 
van Suilichem, bouwprojectmanager care Activ

2   De invloed van kleur op humeur, productiviteit en 
gezondheid - De verdere ontwikkeling van een 
nieuwe woonzorgvorm i.s.m. de woningcorporatie 
Talis 

  Inge van de Sande, Manager WLZ locatie Griffioen
3   Impact zorgvastgoed op de financiële gezondheid 

van de zorgorganisatie - Hoe staan zorgorganisaties 
ervoor en wat is de invloed van stijgende rente op 
de ambities?

  Erik Laarhoven, partner CFO Capabel
4  WORKSHOP

Verduurzaming van zorgvastgoed vanuit 
strategisch perspectief - Op zoek naar handvatten 
voor een strategisch en financieel haalbaar plan – 
Daan Tettero, fondsmanager Healthcare bij Syntrus 
Achmea en Ruben Peeters – business developer 
healthcare Royal HaskoningDHV

13.35 uur – Break-out sessies 2  U kiest één sessie

1  De nieuwe Stelp - complete en eigentijdse oude-
renzorg op Ameland - Hoe een moderne woon/
zorg voorziening tot stand komt in een kleinere 
gemeenschap

  Henk Stolte, bestuursadviseur vastgoed 
Kwadrantgroep en Iwan Valk, secretaris directeur 
Gemeente Ameland

2   Maak van binnen het betere buiten - 
De natuur als preventief zorgmiddel
 Charley       -Meyer   -bbnadviseurs/abtWassenaar

3    Geruisloos verduurzamen van zorgvastgoed - 
80% aardgasreductie met lage energierekening 
voor bewoners. Casus Woonzorg Nederland

  Jan Maarten Elias, directeur Energybridge
4  WORKSHOP

 Hoe krijg je gedragen huisvesting die écht tot leven 
komt? - Ervaar tijdens deze interactieve workshop 
hoe je dit aanpakt
 Floor Driessen en Ilse de Groot, ICSzorg

09.30 uur – Plenaire ochtend programma

▶  Rijnstate Elst – ziekenhuis van de toekomst - Slimme
techniek voor de beste zorg en volledig vrij van fossiele
brandstoffen. Willem-Jan Hanegraaf – programmadirec-
teur, manager vastgoedbedrijf Rijnstate

▶  De gebruiker centraal bij het bedenken en realiseren
van zorghuisvesting - Hoe zorgpersoneel, bewoners en
bezoekers in vroeg stadium betrokken worden - casus
de Westerkim. Febo Emmelkamp, voorzitter RvB De
Westerkim en Hans Voorberg, directeur ICSzorg

10.30 - 11.00 UUR – PAUZE

▶  De architectuur van positieve gezondheid - De vertaalslag
naar gebouw en omgeving (Machteld Huber). Coen
Koenders, architect studio HevoFame en Anneke Nijhoff,
ontwikkelaar wonen en services HevoFame

▶ PANELDISCUSSIE
 De opgave in het zorgvastgoed om aan de toekomstige
vraag te voldoen - Knelpunten en oplossingsrichtingen
 Febo Emmelkamp, Anneke Nijhoff, Eric Scheijgrond en
Tom van ‘t Hek

12.00 - 12.45 UUR – LUNCH

Na de lunch starten de break-out sessies

14.15 UUR – 14.45 – PAUZE

14.45 uur – Plenaire middag programma

▶  Op weg naar een sociaal duurzame leefomgeving - Best
practices Hart van Vathorst en andere projecten. Gertjan
Veening, voorzitter RvB Zorggroep Noordwest-Veluwe en
Michiel Wijnen, directeur Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

▶   Verduurzamen van de vastgoedportefeuille van ’s Heeren
Loo - Wat waren de plannen? Waar staan we vandaag?
 Roeland Brouns, directeur vastgoed ‘s Heeren Loo

▶  Dynamische investeringskalender - Welke uitdagingen zijn
er de komende jaren? Hoe nemen we vandaag de juiste
beslissingen? Ruben Peeters, business developer health-
care Royal HaskoningDHV

▶ INTERVIEW
 Stapeling van ambities in relatie tot de ESG doelstellingen
van een belegger - Over de relatie tussen maatschappe-
lijke opgaven en ESG doelstellingen pensioenfondsen.
Daan Tettero, fondsmanager Healthcare Syntrus Achmea

16.30 uur – Netwerkborrel
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