
Verschillende trends hebben invloed op de ontwikkeling van 
de gezondheidszorg en daarmee op zorggebouwen. Naast 
snelle technologische ontwikkelingen zijn dat ingrijpende 
demografische trends, veranderende voorkeuren bij die-
genen die zorg nodig hebben, maar ook klimaatverandering 
en de groei van de zorgvastgoedmarkt.

Hoe nemen zorgorganisaties trends mee in het besluitvor-
mingsproces? Wat is er nodig om gebouwen toekomstbe-
stendig te maken? En hoe wordt het huidige zorgvastgoed 
met oog op de toekomst getransformeerd?

De Zorgvastgoed Dag 2017 biedt een interactief programma 
met oplossingen voor nieuw en bestaand zorgvastgoed. 
Ervaringsdeskundigen uit de zorgvastgoedmarkt beantwoor-
den de actuele vragen die spelen rondom zorgvastgoed voor 
zowel cure als care en bieden perspectief voor de toekomst.

Uw investering:
€ 395,- exclusief BTW en inclusief koffie/thee, lunch en 
netwerkborrel.

Het gehele programma vindt u op de achterkant van deze 
flyer of op www.zorgvastgoeddag.nl

Zorgvastgoed Dag 2017
Datum: woensdag 10 mei 2017
Programma: 10.00 uur – 16.45 uur 
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Trends en Transformaties

Inschrijven kan op www.zorgvastgoeddag.nl

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Trends en Transformaties deel 1
12.00 uur - Lunchs
12.45 uur - Break-out sessie 1
13.20 uur - Zaalwisseling
13.25 uur - Break-out sessie 2
14.00 uur - Pauze
14.30 uur - Trends en Transformaties deel 2
16.45 uur - Netwerkborrel
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Programma Zorgvastgoed Dag 2017

10.00 - 12.00 uur                                                Trends en Transformaties - deel 1

• De Zilveren Tsunami 
Waar moet de zorg(vastgoed)sector zich op voorbereiden 
Joost de Baaij (senior research analist Syntrus Achmea)

• Nationale Trendradar Zorgvastgoed  
Welke aspecten zijn bepalend en bieden kansen in de besluitvorming voor vastgoed? 
Robert Muijsers (directeur Arbol Healthcare Real Estate)

• Van Bricks naar Clicks 
De invloed van digitalisering op het vastgoed van ziekenhuizen
Joop Hendriks (voorzitter RvB Noordwest Ziekenhuisgroep)

• Perspectieven Zorgvastgoedmarkt  
Trends op de huur- en beleggersmarkt 
Eric Scheijgrond (associate director healthcare Cushman & Wakefield)

12.45 - 13.20 uur                                                                     Break-out sessies 1

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. Uitrol van de route naar duurzaam zorgvastgoed – Via de Green Deal en het keurmerk 
Milieuthermometer Zorg door Adriaan van Engelen (directeur Milieuplatform Zorg)

2. Strategisch Huisvestingsplan – Naar een toekomstbestendige huisvestingsportefeuille 
door Dennis Coenraad (ICSadviseurs)

3. Herontwikkeling Nieuw Graswijk – Nieuw verpleeghuis wordt onderdeel woonwijk door 
Gerard Schijf (Team 4 Architecten)

4. Nieuw leven voor Berg en Bosch – Van sanatorium naar ziekenhuis naar nieuwe zorgcon-
cepten door Matthijs Breuk (asset manager Berg en Bosch)

13.25 - 14.00 uur                                                                     Break-out sessies 2

U heeft keuze uit onderstaande 4 onderwerpen:

1. Taxeren van zorgvastgoed – Welke elementen bepalen de waarde van zorgvastgoed? door 
Jeroen Hermus (associate director healthcare CBRE)

2. De volgende stap in bouwen: flexibel en circulair – Flexibel bouwen als antwoord op 
continue verandering in de zorg door Wilfried Aper (tanteLouise) / Koen Gosens (De Meeuw)

3. Wonen bij September – Realisatie betaalbaar alternatief voor verpleeghuis door Michiel 
van Putten (Wonen bij September)

4. Revalidatiehotel Laurens Intermezzo – Revalideren in een 'hospitality'-omgeving door 
Martijn Verhagen (architect HD Architectuur)

14.30 - 16.45 uur                                                Trends en Transformaties - deel 2

• Panel Trends en Transformaties
Met Sébasties Berden (Cofinimmo), Michiel Wentges (bbn-BOB advies), Henk Vonk (Fame) en 
Frank Nijs (Bouwinvest)

• Zorg om klimaat
Wereldklimaat op de intensive care? 
Reinier van den Berg (Weerpresentator en klimaat specialist)

• De hand in het vuur steken 
Beloftes waarmaken door levensduurbenadering met prestatiegarantie 
Bram Poeth en André Köster (Zorgenoten)

• Waaier aan experts transformeert vastgoed van Cordaan 
Hoe de transformatie wordt vormgegeven met de kennis van de markt 
Eelco Damen (bestuursvoorzitter Cordaan)
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