
Vergrijzing, arbeidstekort en een toenemende zorgvraag. 
Zorgorganisaties in de care-sector staan voor complexe problemen, 
waarvoor we nu in het zorgvastgoed belangrijke keuzes moeten maken. 
Toekomstbestendig en duurzaam. Zorgorganisaties spelen tegelijkertijd  
de belangrijkste rol bij het vinden van passende oplossingen.  
 
Op deze Zorgvastgoed Dag richten we ons specifiek op het Care-segment  
en bekijken we vanuit verschillende perspectieven en vanuit de verschillende 
partijen naar innovatieve antwoorden op lastige vraagstukken. We dagen 
sprekers en deelnemers uit om anders te denken, anders te organiseren 
en anders te bouwen. U doet nieuwe kennis en inzichten op en raakt 
geïnspireerd door praktijkverhalen. En er is volop gelegenheid om uw 
collega’s in het zorgvastgoed te ontmoeten.

Dagvoorzitter
Tom van ’t Hek

Inspiratie en praktische kennis

•  17 sprekers, experts uit het werkveld  
en uw eigen vakgenoten

• 7 plenaire sessies

Individuele keuze uit: 
•  6 break-out sessies
•  2 interactieve workshops

De workshops zijn sterk interactief.  
De groepsgrootte is beperkt tot 20 deelnemers 
en alleen toegankelijk voor vertegenwoordigers 
van zorginstellingen of andere maatschappelijke 
organisaties.

Uw deelname*

•  € 475,- voor zorginstellingen en  
maatschappelijke organisaties.

• € 575,- voor overige organisaties.

Inclusief koffie/thee, uitgebreide lunch en  
afsluitende netwerkborrel.

Plenaire  
sprekers:

Aanmelden via www.zorgvastgoeddag.nl

* Prijzen zijn exclusief btw

ANDERS DENKEN,  
ANDERS ORGANISEREN,  
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Plenaire presentaties

>  Herontwikkeling van zorgterreinen voor  
moderne zorg en de woningmarkt 
Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling GGZ Centraal

>  Zorg en wonen vernieuwen vanuit ESG-doelstellingen 
Daan Tettero, fondsmanager zorgvastgoed Syntrus Achmea

>  Integrale aanpak van het wonen en zorg vraagstuk in Friesland 
Hans van Esschoten, programmamanager vastgoed Patyna 
Jildou de Jong, zelfstandig adviseur / projectleider

INTENTIEVERKLARING
>  Zorgorganisaties als strategisch partner in de woningcrisis 

Hoe beter zorgvastgoed leidt tot doorstroming en ruimte op de 
woningmarkt. Bespreking van de intentieverklaring van een aantal 
zorgorganisaties. 
Arnold Eisses, partner abcnova

>  Samen de omvangrijke vernieuwings-, uitbreidings- en 
verduurzamingsopgave oppakken 
Freek Koersvelt, manager Zorgvastgoed Woonzorg Nederland

>  Positieve gezondheid als basis voor het ontwerp 
Patrizia van der Pligt, conceptontwikkelaar HevoFame

>  Verduurzaming in financieel uitdagende tijden 
Derk Jan Postema, sectorspecialist gezondheidszorg BNG Bank

Break-out sessies / workshops

Aanmelden via www.zorgvastgoeddag.nl

PROGRAMMA

>  Met kunstmatige intelligentie flink besparen op energie 
Jan Knol, projectleider Vanboeijen

>  Van voormalig bejaardenhuis naar modern verpleeghuis 
Feddo Bosveld, Epic Zorgvastgoed

>  Hoe breng je verschillende zorgconcepten bij elkaar op één plek? 
Spreker Fundis Vastgoed 

WORKSHOP (maximaal 20 deelnemers)
>  Kansen voor samenwerking verzilveren 

Floor Driessen, ICS Zorg

>  Leefbaar, duurzaam en vitaal 
Johan de Feijter, manager huisvesting & techniek Zorgsaam

>  Nieuw woonconcept voor starters en hedendaagse en 
toekomstgerichte ouderenzorg 
Spreker de Waalboog

>  Zorgvastgoed bekeken vanuit de Blue Zones 
Jan Luursema, Mapalama

WORKSHOP (maximaal 20 deelnemers)
>  Toekomstbestendig inrichten van de facilitaire organisatie 

Ingeborg Leene en Anniek Dijkstra, senior adviseurs Draaijer
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Er zijn twee break-out rondes met keuze uit drie verdiepingen en  
één workshop.
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