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Hoe ziet de winkelstraat van morgen eruit? 
Met de opmars van e-commerce concurreren 
retailers immers niet meer met hun buren, maar 
met de rest van de wereld. Wat is de impact 
hiervan op het winkelvastgoed? Bedreigen de 
clicks werkelijk de bricks? 

In deze opleiding geven winkelvastgoed 
professionals, trendwatchers en experts zowel 
een kritische stand van zaken, als een vooruitblik 
op het ‘nieuwe winkelen’. Hoe beïnvloedt 
dit het winkelvastgoed en waarin wordt nog 
geïnvesteerd? Zeker is dat een optimale 
wisselwerking tussen de digitale en bakstenen 
wereld hierin een cruciale rol zal spelen.

Concept

De ‘Professional Meetings Real Estate’ zijn 
lerende netwerken, waarbij kleine groepen 
vastgoedprofessionals gedurende 3 sessies 
samenkomen rond een actueel vastgoedthema. 

Tijdens het eerste deel van elke sessie lichten de 
sprekers het onderwerp toe.  In het tweede deel 
wisselen de deelnemers en docenten kennis en 
ervaring uit.
Een ervaren moderator uit de vastgoedsector 
begeleidt de sessies.

Doelgroep

Vastgoedprofessionals: investeerders, 
projectontwikkelaars, makelaars, asset 
managers, architecten en stedenbouwkundigen.  
Retailers en andere geïnteresseerden zijn ook 
welkom.  Deelnemers beschikken over relevante 
professionele praktijkervaring in het vastgoed 
en/of zijn alumnus van het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde.

Programmagroep Professional 
Meetings Real Estate

Frederik Baert, Karen Cox, ir. Kim Creten MRICS, 
Barbara Deprez, Marina De Groof, Herman Du 
Bois MRICS, jorden Goossenaerts, Walter Hens 
FRICS, Robin Rys, prof. dr. Vincent Sagaert, Adel 
Yahia.

Moderator

Evelien Van Hoecke, Partner Retail Agency, 
Cushman & Wakefield 

Winkelvastgoed
Bedreigen de clicks de bricks?

PRogRAMMA
SESSIE 1 - 28 januari 2015

Situering winkelvastgoedmarkt in Vlaanderen 
en internationaal: facts & figures.
Trends voor de toekomst

•	 Situering	van	de	winkelvastgoedmarkt:	
facts	&	figures

	 Jef	Van	Doorslaer,	Director	–	Head	of	
Marketing	&	Research	Belux,	Cushman	&	
Wakefield

•	 Welke	trends	bepalen	het	winkelvastgoed	
vandaag	en	morgen?	Impact	e-commerce	
in	Nederland

	 Frank	Quix,	trendwatcher	&	ceo	Q&A	
Research	&	Consultancy	-	docent	
Universiteit	van	Amsterdam

•	 Hoe	kunnen	retailers	meer	vat	krijgen	op	
de	consument?

	 Herman	Konings,	trendwatcher	&	ceo	
Trend	&	onderzoeksbureau	Pocket	
Marketing	-	nXt

SESSIE 2  - 4 februari 2015

Wisselwerking tussen stadsontwikkeling  en 
winkelvastgoed. Leegstandsproblematiek

•	 Hoe	kunnen	commerciële	belangen	
verenigd	worden	met	de	lange	
termijnstrategie	van	steden?	Hoe	gaan	
steden	en	retailers	om	met	leegstand	in	
het	winkelvastgoed?
o	 Visie	overheid:	Dries	Van	Hofstraten,	

expert	detailhandel	Stad	Antwerpen
o	 Visie	privé	sector:	Anneleen	Desmyter,	

ceo	QRF	–	partner	Quares

•	 Van	stadsrand	naar	toplocatie	in	het	
centrum,	of	omgekeerd?	Zorgen	de	‘clicks’	
voor	een	nieuwe	(r)evolutie	binnen	het	
winkelvastgoed?
o	 Case	study	Intervest	Vastned	Retail	

Belgium,	Jean-Paul	Sols,
	 ceo	Vastned	Retail	Belgium
o	 Case	study	JBC,	Dominiek	Willemse,
	 coo	JBC	NV

SESSIE 3  - 11 februari 2015

E-commerce versus winkelvastgoed: 
uitdagingen en opportuniteiten

•	 Invloed	van	e-commerce	op	het	
winkelvastgoed:	facts	&	figures	2014

	 Patricia	Ceysens,	voorzitter	Be	Commerce

•	 Heeft	investeren	in	winkelvastgoed	nog	
zin?	En	zo	ja,	in	welk	winkelvastgoed	dan	
wel?

	 Filip	de	Bois,	portfolio	director	Redevco
	 Philip	De	Greve,	managing	partner,	

Pertinea	Property	Partners	NV

•	 Het	‘nieuwe	winkelen’:	combinatie	
online/offline,	evolutie	van	grote	naar	
kleinschaligere,	‘belevenis’	winkels.
o	 Case	study	Brantano,	Stefaan	Van	

Weyenbergh,	managing	director	
Macintosh	Fashion	Belux


