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Postuniversitaire vorming vastgoed  

Vastgoed Portfoliobeheer
Buy, sell or hold?

Leuven, februari - april 2014

Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats

Woensdag 5, 12, 19 en 26 februari,
19 en 26 maart, 23 en 30 april 2014
telkens van 16.00 tot 20.00 uur

Pauze met drank en broodjes

raadzaal Landbouwinstituut Ku Leuven, 
Kasteelpark arenberg 20, 3001 Heverlee

Inschrijving

Prijs: 1400 euro
 1250 euro voor alumni/studenten 
 Postgraduaat in de vastgoedkunde

Hoe: elektronisch via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be
 vóór 29 januari 2014

aantal deelnemers is beperkt tot 20.

Bespaar tot 50% op uw deelnamekosten.
als door de vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via 
de Kmo-portefeuille. meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

als academische bevestiging van uw deelname 
ontvangt u na afloop een attest uitgereikt door de 
Ku Leuven Kulak.

deze opleiding kan door riCs leden en 
kandidaat-leden ingebracht worden als onderdeel 
van hun Professional development.

Opleidingen vastgoedkunde 

Naast en rond het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde worden regelmatig verdiepende 
opleidingen en seminaries georganiseerd.

Alle informatie over ons aanbod 
vastgoedopleidingen is te vinden op
http://puc.kuleuven-kulak.be
Volg ons op: http://twitter.com/vastgoedkunde.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be insCHrijven Vóór
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gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier
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Doelstelling

• Welke strategie versterkt uw vastgoedportefeuille?
• Welke parameters zijn bepalend voor het beoordelen van uw vastgoedportefeuille? 
• Hoe kan u risico’s laten meewegen en stelt u tegelijk het beoogde rendement voorop? 

deze opleiding reikt u tools aan om uw strategie uit te zetten en bij te sturen zodat u uw 
vastgoedportefeuille optimaal kan beheren en de nodige beslissingen kan nemen.

Een portfoliobeheerder is een bruggenbouwer. deze opleiding reikt inzichten aan voor communicatie 
met financiële experten, investeerders en opdrachtgevers.

Doelgroep

deze opleiding richt zich tot al wie professioneel met vastgoed te maken heeft en zich verder wenst te 
verdiepen in vastgoed portfoliobeheer. 

We richten ons hierbij tot managing directors, chief financial officers, portfoliomanagers, asset managers 
en personen in soortgelijke functies of personen die wensen te groeien naar één van deze functies binnen 
beleggingsinstelllingen, vastgoedbevaks, (pensioen)fondsen, family-offices, vermogensbeheerders, 
patrimoniumvennootschappen, … ook richten we ons expliciet tot (individuele) investeerders, 
vastgoedpromotoren, beleggingsadviseurs, risk managers en bedrijfsrevisoren.

Docenten

Moderator: Philippe janssens, frics, afgevaardigd bestuurder stadim
Kasper deforche, head of retail & housing portfolio ag real estate
Philip de greve, managing partner Pertinea Property Partners nv
Herman du Bois, mrics, partner Quares
Prof.dr. stefan duchateau, docent Ku Leuven FeB@HuBrussel en u Hasselt
stefaan gielens, Ceo aedifica
Carl maes, Westgate Capital Partners & Koramic investment group
mr. Wouter neven, advocaat, partner Lydian
Prof.dr. Kristien smedts, docent Ku Leuven FeB@Leuven
olivier thuysbaert, partner Cetim
drs. Paulus van Wetten, strategist syntrus achmea real estate & Finance
Benoît verwilghen, vice-Ceo & CFo ethias nv
arnoud vlak, executive director & head of BeneLux iPd

Vastgoed Portfoliobeheer Programma

Het gedetailleerde programma met de inhouden per sessie vindt u terug op onze website
http://puc.kuleuven-kulak.be

 
 

Vastgoed Portfoliobeheer 

Module 1  

Het (internationaal) spectrum 

Module 2  

Portefeuillestrategie en optimalisatie 

Module 3  

Performantie-analyse en structuren 

Sessie 1  

De rol van vastgoed naast andere assets 

Sessie 2  

Het speelveld van het vermogensverkeer 

Sessie 3  

Optimale portefeuillestrategieën 

Sessie 4  

Toekomstvisie en beleggingsbeleid 

Sessie 5 

Het portefeuilleplan 

Sessie 6 

Risk management 

Sessie 7 

Indexen voor strategiebepaling en monitoring 

Sessie 8  

Vastgoedfondsen 


