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Winkelvastgoed
Hoe de clicks de bricks 
versterken en omgekeerd
Brussel, februari – maart 2016

PRAKTISCH

Data en plaats

Dinsdag 16 en 23 februari, 8 en 22 maart 2016
Telkens van 15.30 tot 20.00 uur

The Crescent
Lenniksebaan 451, 1070 Brussel
GPS coördinaten: Researchdreef 63

Inschrijven

Hoe: Schrijf in vóór 12 februari 2016
 via http://puc.kuleuven-kulak.be

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

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

Bespaar tot 50% van de 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.

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier
 
 v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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We leven in een snel veranderend retail tijdperk, 
waarin de grenzen tussen on- en offline winkelen 
vervagen. Winkelen wordt meer en meer een 
‘belevenis’ en de rol die vastgoedbedrijven en 
retailers hierin spelen wordt steeds belangrijker. 

In deze opleiding lichten we nieuwe trends en 
tendensen toe in het winkelvastgoed.
We kijken naar factoren die de 
winkelvastgoedmarkt beïnvloeden en hoe de 
verschillende actoren daarop inspelen. We 
zoomen daarbij in op nieuwe strategieën en 
creatieve oplossingen.

De bedoeling is om via het delen van kennis en 
ervaringen tussen professionals, bruggen te 
bouwen tussen sectoren (vastgoed & retail) en 
zo antwoorden te bieden op de uitdagingen van 
morgen.

Doelgroep

Al wie professioneel met winkelvastgoed te 
maken heeft: investeerders, projectontwikkelaars, 
makelaars, asset managers, architecten, 
stedenbouwkundigen en retailers.
Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Programmagroep

Philip De Greve, Ann Schryvers, Bram Thomas, 
Evelien Van Hoecke, Karl Van Oosterwyck, 
Alexander Vermeulen 

Moderator

Ann Schryvers, Leasing Manager Retail AG Real 
Estate 

Opleidingen vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
organiseren we regelmatig verdiepende 
opleidingen en seminaries. 

Ontdek ons aanbod op
http://kuleuven.be/vastgoedkunde.
Volg @Vastgoedkunde op Twitter. 

Winkelvastgoed
Hoe de clicks de bricks versterken en omgekeerd

PROGRAMMA
SESSIE 1 - Dinsdag 16 februari 2016
Profielschets retailer versus investeerder/
ontwikkelaar: wie zijn de spelers?
•	 Wie	is	de	retailer?	Wat	drijft,	inspireert	en	

motiveert	hem?	Wat	is	zijn	eisenpakket	t.a.v.	
het	vastgoed?	Vanaf	wanneer	is	een	winkel	
rendabel?	

	 Nick	De	Maeyer,	Real	Estate	Portfolio	
Manager	BeNelux,	C&A

	 Radboud	Kloos,	Real	Estate	Manager,	A.S.	
Watson

•	 Wie	investeert	in	en	ontwikkelt	
winkelvastgoed?	Wat	drijft,	inspireert	en	
motiveert	hem?	Welke	parameters	zijn	
belangrijk	voor	een	goede	samenwerking	
met	retailers?										

	 Bram	Thomas	–	Uplace,	Chief	Operating	
Officer,	Uplace

	 Patrick	Meutermans	–	Head	of	Belgium	&	
The	Netherlands,	AEW

SESSIE 2  - Dinsdag 23 februari 2016
Wisselwerking online/offline winkelen. 
E-commerce en het logistieke vraagstuk
•	 Wie	zal	op	termijn	de	huur	betalen?	Dalen	

de	huurniveaus	door	online	shopping?	
Moeten	handelshuurovereenkomsten	korter	
en	flexibeler	worden	in	de	toekomst?																																																																																																					

		 Piet	Van	Poppel,	Country	Manager	Belgium,	
CBRE	Global	Investors

•	 Hoe	online	en	digitaal	kansen	creëert	voor	
winkelvastgoed.	Wat	is	de	invloed	op	A,	B	
en	C-locaties	in	centrum-	en	middelgrote	
steden?	

	 Maarten	Decramer,	managing	director,
	 Het	Opzet	Activation	Agency																																												

•	 Wat	is	de	invloed	van	e-commerce	
op	logistiek,	vastgoed	en	stedelijke	
ontwikkeling?	Slimme	oplossingen	voor	
mobiliteits-	en	andere	problemen

	 Mary-Ann	Smits,	projectmedewerker	VVSG
	 Thomas	Odeurs,	Business	Development	

Cities	&	Retail,	City	Depot	Hasselt	

SESSIE 3  - Dinsdag 8 maart 2016
Het Belgische winkellandschap 2.0. 
Tussen stad, shoppingcenter en retailpark. 
Van shoppen naar retailtainment.
•	 Hoe	zit	het	met	aantrekkingsgebieden	

en	verzorgingsgebieden?	En	hoe	kunnen		
geo-intelligence	systemen	hierbij	helpen?	
Is	er	nog	behoefte	aan	extra	m²	of	zijn	we	
overbewinkeld	in	België?																																																		

	 Dieter	Debels,	ceo	Retail	Sonar

•	 Creatieve	oplossingen	voor	het	herbestemmen
	 van	winkelpanden	en	winkelstraten
	 Bart	Schouppe,	CityCubes

•	 De	winkels	van	de	toekomst.	Over	Phygital	
retailing	en	andere	concepten

	 Maarten	Leyts,	founder/ceo	Trendwolves

SESSIE 4  - Dinsdag 22 maart 2016      
Think global, act local. Internationale trends 
en ontwikkelingen
•	 Werken	aan	een	aantrekkelijk	en	toekomst-

bestendig	winkellandschap	in	Nederland.	
Voor	de	ondernemer	en	de	consument.

	 Brigit	Gerritse,	directeur	Nederlandse	Raad	
Winkelcentra					

	
•	 Polarisering	retailmarkt	en	

winkelvastgoedontwikkelingen	in	Europa
	 Eric	Van	Dyck,	Chief	Investment	Officer,	

Redevco
																																											
•	Hoe	zetten	retailers	de	expansie	in	naar	het	

buitenland?	Do’s	&	don’ts																																																
	 Joost	Buitenhuis,	Property	Executive	

Benelux,	Primark


