
VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

Zorgvastgoed
Leuven, september - november 2016

PRAKTISCH

Data en plaats

Dinsdag 13 en 27 september, 11 en 25 oktober 
en 8 november 2016
Telkens van 15 tot 19.30 uur
Faculty Club, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Studiebezoek: donderdag 17 november 2016
Van 14 tot 19 uur

WZC Edouard Remy
Andreas Vesaliusstraat 10/bus 1, 3000 Leuven

WZC Wijgmaalbroek
Remy Alloingstraat 19
3018 Wijgmaal

Inschrijven

Schrijf in vóór 8 september 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 985 euro en 890 euro 
voor alumni/studenten Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde

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

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

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

8 SEPTEMBER
2016

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

Leuven: 8.11.2016

• Zorgvastgoed als vastgoedinvesteringsobject
 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, ceo Lindbergh Consult

SESSIE 6
Studiebezoek woonzorgcentra
Edouard Remy en Wijgmaalbroek 
Panelgesprek over de toekomst van 
zorgvastgoed

Leuven en Wijgmaal: 17.11.2016

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

postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum



De behoefte aan kwalitatief hoogstaand 
zorgvastgoed 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 veranderende wetgeving? En 
waar kunnen private en publieke partners elkaar 
vinden om ouderen in de toekomst nog beter op 
te vangen?

Doelgroep

Al wie professioneel met zorgvastgoed te 
maken heeft: architecten, projectontwikkelaars, 
bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, 
investeerders, aannemers, juristen, 
economisten, uitbaters en leidinggevenden van 
zorginstellingen,…

Programmagroep

Dominiek Beelen, Hilde Bosmans, Karen Cox, 
Christine De Cafmeyer, Stefaan Gielens, Jorden 
Goossenaerts, Céline Janssens, Danny Stas, 
Clara Van den Broeck

Opleidingen vastgoedkunde

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

Ontdek ons aanbod op
http://kuleuven.be/vastgoedkunde.

Volg ons op Linkedin of 
@Vastgoedkunde KU Leuven

Zorgvastgoed

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

Leuven: 13.09.2016 

• Introductie 
 ‘Wat begrijpen we onder zorgvastgoed’
 Karen Cox, managing director Care for Value 

en Dominiek Beelen, cfo Senior Living Group

• Situering van de zorgvastgoedmarkt. 
 Visie publieke actor
 Johan De Muynck, ceo Zorgbedrijf 
 Antwerpen

• De zorgvastgoedmarkt in Vlaanderen, visie 
private ondernemer 

 Kurt Stabel, expert ouderenzorg, lid 
Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid 
en Gezin, beheerder van verschillende WZC

• Visie van Zorgnet-Icuro op de evoluties in de 
ouderenzorg 

 Klaartje Theunis, directeur ouderenzorg, 
Zorgnet-Icuro

SESSIE 2 
Fiscaal-juridische aspecten van 
zorgvastgoed. PPS in het zorgvastgoed

Leuven: 27.09.2016  

• Introductie: hoe zit programmatie/
erkenningskalender in elkaar? Aan welke 
regelgeving is de zorgsector onderhevig?

 Dominiek Beelen, cfo Senior Living Group

• Fiscaal-juridische aspecten van 
zorgvastgoed. Aandachtspunten bij 
het commercialiseren van individuele 
woonunits.

 Danny Stas, advocaat-vennoot Laga

• PPS in het zorg(vastgoed): juridische 
uitdagingen en praktische toepassingen

 Rony Vermeersch, advocaat-partner Stibbe

PROGRAMMA

Woonvoorzieningen voor ouderen (WZC en assistentiewoningen) lopen 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, architecturale en financiële aspecten van zorgvastgoed. Daarnaast hebben we 
aandacht voor de behoeftes van de bewoners en sociaal ondernemen in het zorgvastgoed.

Een ervaren professional begeleidt als moderator deze opleiding: 
• Karen Cox, managing director Care for Value

SESSIE 3
Sociaal ondernemen in de ouderenzorg. 
Normering en waardering in het 
zorgvastgoed

Leuven: 11.10.2016

• Krijgt de bewoner waar voor zijn geld? 
Bewonersprofiel en sociaal ondernemen in 
de ouderenzorg  

 Clara Van den Broeck, stafmedewerker 
Ouderenzorg, Zorgnet-Icuro

• Operationele drivers – visie vanuit de 
exploitatiesector 

 Dominiek Beelen, cfo Senior Living Group

• Waardering van zorgvastgoed vanuit het 
standpunt van de investeerder 

 Céline Janssens, mre mrics, partner, 
Stadim

SESSIE 4 
Kwalitatief, innovatief en duurzaam 
zorgvastgoed

Leuven: 25.10.2016

• Concept assistentiewoning met 
dienstverlening

 Martin Baert, afgevaardigd bestuurder, 
Time4quality

• Woonzorgvoorzieningen voor ouderen van de 
toekomst. Inspirerende cases

 Drs.Tomas Ooms, Senior Architect CONIX 
RDBM Architects – Docent & onderzoeker 
KU Leuven


