
Praktisch

Data en plaats

Woensdag 18 en 25 november,
2 en 9 december 2015
Telkens van 15.00 tot 19.30 uur

KU Leuven Campus Kulak 
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Hoe: Schrijf in vóór 6 november via
 http://puc.kuleuven-kulak.be

Prijs: 720 euro
 650 euro voor alumni/studenten
 Postgraduaat in de Vastgoedkunde

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 (kandidaat) RICS-lid kan u deze opleiding
inbrengen als onderdeel van uw Professional
Development.

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

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

6 NOVEMBER

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier
 
v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum

Doelgroep

Al wie professioneel met vastgoed te maken heeft: investeerders, projectontwikkelaars, 
makelaars, architecten, stedenbouwkundigen, bouwpromotoren, juristen, economisten 
(boven)lokale besturen en autonome vastgoedbedrijven.
Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Werkgroep maatschappelijk vastgoed

Francis Charlier, Veerle Follens, Walter Hens, Jorden Goossenaerts

Inspiration class

De Inspiration Classes zijn lerende netwerken, waarbij we kleine 
groepen vastgoedprofessionals samen brengen rond een actueel
vastgoedthema. De focus ligt op het delen van kennis en erva-
ring; elkaar te inspireren en nieuwe ideeën op te doen.

Moderator

Walter Hens, frics, voormalig Executive Director Segro plc

Opleidingen Vastgoedkunde KU Leuven

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren wij regelmatig uitdiepings-
opleidingen en seminaries. 

Ontdek ons op
http://kuleuven.be/vastgoedkunde.
Volg ons op
http://twitter.com/vastgoedkunde

VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN  

Inspiration Class
Creatief omgaan met
maatschappelijk vastgoed
Kortrijk, november – december 2015
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Creatief omgaan met
maatschappelijk vastgoed

Programma

Sessie 1 - Wat is maatschappelijk verantwoord vastgoed en wat is  de 
 meerwaarde ervan?

Woensdag 18 november 2015

• Definitie en meerwaarde van maatschappelijk verantwoord vastgoed
 Veerle Follens, CONIX RDBM Advisors

• Een faciliterende (Vlaamse) overheid voor maatschappelijk verantwoorde (vastgoed) 
ontwikkelingen 

 Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen – prof. KU Leuven

Sessie 2 - Juridische tips & tricks. Inspirerende cases

Woensdag 25 november 2015

• Juridisch instrumentarium voor de integratie van maatschappelijk vastgoed in private 
ontwikkelingen.

 Francis Charlier, jurist - zaakvoerder Adviesbureau Bestuur Bouw en Ruimte

• Hoe kan een lokale overheid het voortouw nemen in een maatschappelijk
 verantwoorde projectontwikkeling? Case gemeente Zwijndrecht
 Gunter Demuynck, bestuursmedewerker gemeente Zwijndrecht

• Herbestemming kerken en kloosters: een maatschappelijke uitdaging met potentieel
 Halewijn Missiaen, Directeur Backoffice Beheer - Agentschap Onroerend Erfgoed

Sessie 3 - Sociale en economische meerwaarde van maatschappelijk 
 vastgoed. Inspirerende cases

Woensdag 2 december 2015

• Geïntegreerde wijkontwikkeling. Concrete modellen voor de integratie van
 maatschappelijk vastgoed in nieuwe woonontwikkelingen. Voorbeelden van het
 geconventioneerd wonen en van school- en jeugdvoorzieningen in nieuwe woonwijken.
 Francis Charlier, jurist - zaakvoerder Adviesbureau Bestuur Bouw en Ruimte

• Strategisch portefeuille beheer voor maatschappelijk verantwoord vastgoed
 Jorden Goossenaerts, architect mre – ceo CONIX RDBM Advisors

• Ruimtelijke visie stad Izegem met aandacht voor kwaliteit, private belangen en inbreng 
van gronden door de stad. Case site Stobbe en kasteelpark Blauwhuis

 Anton Jacobus, stadssecretaris Izegem

Sessie 4 - Best practices 

Woensdag 9 december 2015

• Korte voorstelling 4 best practices
o Scholen van morgen: project Lutgardiscollege in Oudergem
 Kris Lombaert, projectontwikkelaar, Karad 
 Eveline Vyncke, architect en partner, Urban Platform
o Duurzaam en gelukkig wonen: residentieel project Den Indruk in Brugge,  
 Nicolas Bearelle, ceo Re-Vive
o Levenslang wonen in een kasteelpark: PPS-project kasteelpark Viteux in De Pinte
 Steven Ducatteeuw, zaakvoerder Blue Strategy
o Van brownfield naar ‘green hub’: herontwikkeling met brownfieldconvenant
 Roeselare REO-veiling site Vuylsteke
 Dirk Henckens, erkend gerechtelijk bemiddelaar handelszaken en burgerlijke zaken, 

afgevaardigde Vlaamse Regering Brownfieldconvenanten

• Panelgesprek over het belang en de meerwaarde van maatschappelijk verantwoord 
ontwikkelen van vastgoed. 

 Nicolas Bearelle, Francis Charlier, Steven Ducatteeuw, Veerle Follens, Dirk Henckens, 
Kris Lombaert

Bekijk sociaal-cultureel vastgoed zoals scholen, woonzorgcentra, cultuur- en sportcom-
plexen, kerken, …enz. met andere ogen en ontdek opportuniteiten voor het ontwikkelen 
van multifunctioneel vastgoed.

Deze opleiding wil vastgoedprofessionals, overheden, investeerders, onderzoekers, 
geëngageerde ondernemers en projectontwikkelaars  inspireren om creatief om te gaan 
met maatschappelijk vastgoed en op zoek te gaan naar strategieën voor duurzame
co-creatie.

Doelstellingen

• Hoe wijken nieuw leven inblazen door sociaal-cultureel vastgoed erin te integreren?
• Hoe creatief omgaan met ruimtelijke ordening, regelgeving en bevoegde instanties?
• Nieuwe multifunctionele vastgoedprojecten realiseren door de implementatie van 

maatschappelijk vastgoed
• Vastgoedprofessionals en overheden inspireren om te evolueren naar een duurzame 

en  maatschappelijk verantwoorde manier van vastgoed ontwikkelen
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