
Postuniversitaire vorming vastgoed

Zorgvastgoed
Kortrijk en Leuven, september - oktober 2014

Praktisch

Data en tijdstip

Kortrijk: dinsdag 9, 16, 23 en 30 september,
 7 oktober 2014
Leuven: donderdag 11, 18 en 25 september,
 2 en 9 oktober 2014
telkens van 15.00 tot 19.30 uur

schoten: dinsdag 14 oktober 2014
studiebezoek van 14.00 tot 18.30 uur

Plaats

Kortrijk: Kulak, gebouw B,
 etienne sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
Leuven: Park inn Hotel, Zaal erasmus 3,
 martelarenlaan 36, 3010 Leuven
schoten: WZC verbert-verrijdt,
 verbertstraat, 25, 2900 schoten
 WZC Hof van schoten,
 Botermelkdijk 282, 2900 schoten

Inschrijving

Hoe: schrijf in vóór 4 september 2014 via 
 http://puc.kuleuven-kulak.be

Prijs: 935 euro
 845 euro voor alumni/studenten
 Postgraduaat in de vastgoedkunde

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

Bespaar tot 50% op uw deelnameprijs via de
Kmo-portefeuille.
meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

u krijgt nadien een attest van deelname als aca-
demische bevestiging van uw actieve deelname 
aan deze opleiding.
deze opleiding kan door riCs leden en kandidaat-
leden ingebracht worden als onderdeel van hun 
Professional development. 

insCHrijven 
vóór

4 september
2014

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

SeSSIe 5
Investeren in zorgvastgoed
Financiering van zorgvastgoed

Kortrijk: 7.10.2014 - Leuven: 9.10.2014

• Woonzorgcentra als vastgoedinvesterings-
object

 Stefaan Gielens, ceo Aedifica

• Financiering van zorgvastgoed vanuit
 bankperspectief
 Christine De Cafmeyer, manager sales en 

beleid, social profit en lokale overheden, 
KBC

• Financieringstechnieken voor zorgvastgoed-
projecten

 Hilde Bosmans, zaakvoerder Lifeplan en 
Lindbergh Consult

SeSSIe 6
Studiebezoek woonzorgcentra
Verbert Verrijdt en Hof van Schoten
Panelgesprek over de toekomst van 
zorgvastgoed

Schoten: 14.10.2014

• Toelichting en rondleiding 
 Jean Van Humbeeck, directeur ouderen-

zorg OCMW WZC Verbert-Verrijdt
 Kurt Keirsmakers, zaakvoerder WZC Hof 

van Schoten

• Panelgesprek over de toekomst van zorg-
vastgoed: 

 Karine Moykens, secretaris-generaal De-
partement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin

 Docenten opleiding zorgvastgoed

gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier
 
 v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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centrum
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de behoefte aan kwalitatief hoogstaand zorgvast-
goed blijft acuut. Het aantal personen dat nood 
heeft aan aangepaste en moderne ‘zorg’ woningen 
in ons land blijft stijgen. Welke behoeften zijn er en 
hoe kunnen uitbaters en vastgoedinvesteerders 
hierop inspelen? Wat is de impact van de nieuwe 
wetgeving? en waar kunnen private en publieke 
partners elkaar vinden om ouderen in de toe-
komst nog beter op te vangen?

Doelgroep

deze opleiding richt zich tot al wie professioneel 
met zorgvastgoed te maken heeft.  
We richten ons hierbij tot architecten,
projectontwikkelaars, bouwpromotoren,
vastgoedmakelaars, investeerders, aannemers, 
juristen, economisten, uitbaters en
leidinggevenden van zorginstellingen.

Programmagroep

dominiek Beelen, Hilde Bosmans, Karen Cox, 
Petra deschacht, stefaan gielens, jorden goos-
senaerts, Philippe van Wesenbeeck

Opleidingen vastgoedkunde

naast en rond het Postgraduaat in de
Vastgoedkunde worden regelmatig verdiepende 
opleidingen en seminaries georganiseerd door 
het Postuniversitair Centrum van de Ku Leuven 
Kulak.

alle informatie over ons aanbod vastgoedopleidingen
is te vinden op
http://puc.kuleuven-kulak.be/vastgoedkunde

volg ons op: http://twitter.com/vastgoedkunde

Zorgvastgoed

SeSSIe 1
Introductie ‘wat is zorgvastgoed’?
Situering van de zorgvastgoedmarkt

Kortrijk: 09.09.2014 - Leuven: 11.09.2014

• Introductie ‘wat is zorgvastgoed’?
 Toelichting ‘vaktermen’
 Michael Van Buggenhout, zaakvoerder-

gerontoloog Ablecare, uitgever ZORG maga-
zine, managing partner ZorgAndersTv

• De zorgvastgoedmarkt in Vlaanderen, visie 
privésector 

 Kurt Stabel, bestuurder Vlaams onafhanke-
lijk zorgnetwerk en RVT Buitenhof

• Visie van Zorgnet Vlaanderen op de evoluties 
in de ouderenzorg 

 Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuur-
der Woonzorggroep GVO vzw, bestuurder 
Zorgnet Vlaanderen

SeSSIe 2 
Fiscaal-Juridische aspecten van
zorgvastgoed en PPS

Kortrijk: 16.09.2014 - Leuven: 18.09.2014

• Het Vlaams Besluit van 20 december 2013 
betreffende de voorafgaande vergunning en 
erkenning: nieuwe spelregels en impact op 
de ontwikkeling van zorgvastgoed 

 Els Pauwels, legal counsel Armonea

• Fiscaal-juridische aspecten van zorgvastgoed
 Danny Stas, advocaat-vennoot Laga

• PPS Zorg(vastgoed) : praktische toepassing 
en juridische uitdagingen

 Pieter Puelinckx, advocaat-partner Linkla-
ters LLP

PROGRAMMA

Het woonzorgcentrum loopt als een rode draad doorheen deze opleiding waarbij we in iedere sessie 
een bepaald deelaspect van deze vorm van zorgvastgoed toelichten. Na een uitgebreide introductie 
en situering van de zorgvastgoedmarkt, staan we stil bij de juridische, fiscale, bouwtechnische en 
financiële aspecten van zorgvastgoed. Tijdens het afsluitende studiebezoek zijn we te gast bij de 
woonzorgcentra Verbert-Verrijdt en Hof van Schoten voor een rondleiding en een interactief panelge-
sprek over de toekomst van zorgvastgoed.

Twee ervaren professionals begeleiden deze opleiding en de afsluitende vraagstelling:
• Leuven: Karen Cox, managing director Care for Value
• Kortrijk: Dominiek Beelen, cfo Senior Living Group

SeSSIe 3
Normering en waardering in het zorg-
vastgoed

Kortrijk: 23.09.2014 - Leuven: 25.09.2014

• Operationele drivers – visie vanuit de exploi-
tatiesector 

 Dominiek Beelen, cfo Senior Living Group

• Waardering van zorgvastgoed vanuit het 
standpunt van de investeerder

 Céline Janssens, mre mrics, partner,
 Stadim

SeSSIe 4 
Het woonzorgcentrum: ontwerp- en 
bouwtechnische aspecten

Kortrijk: 30.09.2014 - Leuven: 02.10.2014

• Duurzaam zorgvastgoed: kwalitatieve 
zorgarchitectuur

 Ir.arch. Friedl Decock, Daidalos Peutz
 bouwfysisch ingenieursbureau

• Klassieke rustoord versus moderne zorg-
campus, efficiëntie gebouw, Vlaamse en 
buitenslandse cases

 Veerle Follens, CONIX RDBM ARCHITECTS


