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Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats
Kortrijk: 18, 25 sept., 2 en 9 okt. 2012  
Telkens van 15.00 tot 19.00 uur. 
Locatie: Kulak, Gebouw B (onthaal), E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Leuven: 20 en 27 sept., 4 en 11 okt. 2012  
Telkens van 15.00 tot 19.00 uur. 
Locatie: Faculty Club, Groot Begijnhof 15, Leuven. 

Gent: 24 oktober 2012 van 15.00 tot 19.00 uur
Studiebezoek woonzorgproject Ramen & Poel, Gent (groep Leuven en Kortrijk samen)

Inschrijving
Inschrijvingsgeld: 880 euro 

800 euro voor alumni/studenten Postgraduaat in de Vastgoedkunde
Syllabus en broodjespauze inbegrepen.

Hoe: Elektronisch via onze website of ingevuld inschrijvingsformulier terugsturen.
Vóór 10 september 2012.
Maximum aantal deelnemers: 20.

De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst. 
Kort voor aanvang van de opleiding ontvangt u via e-mail een bevestiging van inschrijving.
Bespaar tot 50% op de deelnamekosten. Als door de Vlaamse overheid erkende oplei-
dingsinstelling aanvaarden we opleidingscheques van werknemers en betalingen via de
KMO-portefeuille. 
Meer informatie vindt u opwww.vdab.be/opleidingscheques of www.kmo-portefeuille.be.
Als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden we opleidingscheques
van werknemers en betalingen via de KMO-portefeuille. 
Meer informatie vindt u opwww.vdab.be/opleidingscheques of www.kmo-portefeuille.be.

Zorgvastgoed
Professional Meetings Real Estate

Kortrijk en Leuven, september - oktober 2012

POSTACADEMISCHE VORMING

Programmagroep
Frederik Baert, Karen Cox, ir. Kim Creten MRICS, Barbara Deprez, Herman Du Bois
MRICS, Walter Hens FRICS, Robin Rys, prof.dr. Vincent Sagaert, Dirk Van Geystelen, 
Adel Yahia

Werkgroep zorgvastgoed
Walter Hens FRICS, Philippe Van Wesenbeeck, Stefaan Gielens, Jorden Goossenaerts,
Karen Cox, Hilde Bosmans

Attest van deelname
De deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname uitgereikt door de 
KU Leuven Kulak, als academische bevestiging van hun actieve deelname aan deze 
cyclus.

Deze “Professional Development” uren kunnen door RICS leden en kandidaat-leden wor-
den ingebracht als deel van de verplichte 20 officiële scholingsuren, die zij per jaar dienen
bij te houden.

 http://pavAlle info: .kuleuven-kulak.be
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De behoefte aan professioneel en kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed is meer dan
ooit acuut. Het aantal personen dat nood heeft aan aangepaste en moderne ‘zorg’ wo-
ningen stijgt in ons land en zal de komende twintig jaar verdrievoudigen.
Welke behoeften zijn er? Welke kansen en opportuniteiten liggen er voor de vastgoed-
spelers en de zorgsector?

Concept
De ‘Professional Meetings Real Estate’ zijn lerende netwerken, waarbij kleine groepen vast-
goedprofessionals gedurende 5 sessies samenkomen rond een actueel vastgoedthema. 

Tijdens het eerste deel van elke sessie lichten meerdere gerenommeerde sprekers het onder-
werp toe. In het tweede deel wisselen de deelnemers kennis en ervaring uit en gaan ze in in-
teractie met elkaar en met de docenten.
Een ervaren moderator uit het werkveld begeleidt de sessies.

Doelstelling
• Kennis actualiseren en specifieke vastgoedthema’s bestuderen
• Ervaringsuitwisseling en actieve interactie tussen docenten en deelnemers
• Uitbouwen duurzaam kennisnetwerk rond vastgoed

Doelgroep
De ‘Professional Meetings Real Estate’ richten zich in de eerste plaats tot de ervaren vast-
goedprofessional, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Deelnemers beschikken
over minimum 5 jaar relevante, professionele praktijkervaring in de vastgoedsector en/of zijn
alumnus van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde.

Programma

Een fictief woonzorgproject, speciaal voor deze opleiding voorbereid, loopt als
een rode draad doorheen de sessies.  Deze concrete casus illustreert de belang-
rijkste aspecten van zorgvastgoed.  Tijdens de afsluitende sessie zijn we te gast
bij het woonzorgproject Ramen en Poel te Gent.  Een rondleiding, een groepsbe-
spreking van de casus en interactief panelgesprek over de toekomst van zorgvast-
goed staan op het programma.

Moderator Leuven: Walter Hens FRICS, voormalig Executive Director Segro plc
Moderator Kortrijk: Philippe Van Wesenbeeck, directeur-manager Dienst 

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Stad Gent

Sessie 1: Introductie ‘wat is zorgvastgoed’? Situering van de markt
Kortrijk: 18 september 2012 - Leuven: 20 september 2012

• Situering van de zorgvastgoedmarkt
Kurt Stabel, bestuurder Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg en RVT Buitenhof 

• Erkenning, normering, vergunningen
Michael Van Buggenhout, zaakvoerder - gerontoloog Ablecare, 
uitgever ZORG magazine, Managing partner ZorgAndersTv

• Voorstelling casus – woonzorgcentrum
Walter Hens, FRICS, voormalig Executive Director Segro plc

Sessie 2: Waardering en normering van zorgvastgoed
Kortrijk: 25 september 2012 - Leuven: 27 september 2012

• Visie van de exploitatiesector
Dominiek Beelen, cfo Senior Living Group

• De invloed van de normering en de bouwtechnische aspecten 
op de waardering van zorgvastgoed
Karen Cox, managing director Care for Value

Sessie 3: Het woonzorgcentrum – ontwerp-en bouwtechnische aspecten
Kortrijk: 2 oktober 2012 - Leuven: 4 oktober 2012

• Woonzorgcentrum: normen, klassieke rustoord versus moderne 
zorgcampus, nieuwe tendensen, bruto versus netto, efficiëntie gebouw, 
afwerking 
Frederik Jacobs, RDBM Architecten&Adviseurs

• Duurzaam vastgoed
Ir.arch. Friedl Decock, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau

Sessie 4: Financiering van zorgvastgoed. Haalbaarheid project. Investeringen
Kortrijk: 9 oktober 2012 - Leuven: 11 oktober 2012

• Investeren in zorgvastgoed
Stefaan Gielens, ceo Aedifica

• Financiering van zorgvastgoedprojecten
Hilde Bosmans, partner Lifeplan en Lindbergh Consult

Sessie 5: Toekomstvisie: studiebezoek woonzorgproject Ramen en Poel en 
aansluitend panelgesprek 

Gent: 24 oktober 2012

• Wat leeft er in de exploitatiesector? Hoe zien zij de toekomst? 
Kurt Stabel, bestuurder Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg en 
RVT Buitenhof 

• Visie overheid op toekomst zorgvastgoed
Karine Moykens, kabinet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

• De zorgcampus in de toekomst: visionaire zorgvastgoedprojecten/hoe 
ziet onze casus eruit binnen 20 jaar?
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