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ZORGVASTGOED
STRATEGIE &
EXPLOITATIE
Bij deze cursus ontvangt u
gratis de ‘Vastgoed Taxatie
wijzer Zorggebouwen’
t.w.v. ruim E 70,-

Verbeter uw gebouwexploitatie!
Veel verpleeg- en verzorgingshuizen
verkeren in een fase van transitie.
Met grote gevolgen voor het zorgvastgoed: de strategie, de exploitatie
en de organisatie daarvan.
Hierbij staan de volgende vragen
centraal:
• Gaan we kopen, huren, afstoten
of verbouwen?
• Hoe verbeteren we de exploitatie
van de bestaande zorggebouwen?
• Hoe professionaliseren we de
vastgoedorganisatie verder?

Docenten:

Van u wordt een bedrijfskundig
verantwoord management van

zorgvastgoed gevraagd. Zeker nu
zorginstellingen budgetverantwoordelijk zijn voor hun vastgoed en nieuwe
risico’s lopen. Het financieel sturen
op waarde en rendement staat hierbij
centraal. Bent u hier al voldoende op
toegerust?
In 1 dag krijgt u handreikingen voor
een bedrijfsmatige strategie en
exploitatie van zorgvastgoed.

Marcel Sanderse
directeur kennisproducten
Management Producties

Ir. George Müller MRE

Drs. Ellen Olde Bijvank MRE

George is (interim)manager en adviseur met als
specialisatie zorgvastgoed bij Realink. Hij heeft ruime
ervaring met het opstellen van financiële investeringsanalyses in zorgvastgoed (grond en opstalexploitaties)
en duurzaamheid (Lifecycle Costing). Voorheen was
hij o.a. adviseur zorg en maatschappelijk vastgoed bij
Fakton. Hij doceert onder meer voor kenniscentrum
Wonen en Zorg Aedes-Actiz en ASRE.

Ellen adviseert, na 6 jaar manager te zijn geweest in
de zorg, sinds 2000 zorgorganisaties, corporaties en
gemeenten bij complexe vraagstukken op het brede
gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij is breed
bedrijfskundig opgeleid met een specialisatie op het
gebied van vastgoed. Verder is zij actief in een aantal
toezichthoudende functies en veelgevraagd spreker
bij opleidingen over vastgoed in de zorg.

Ir. Sander Koëter

Drs. Roel Habraken

Sander is algemeen directeur van Koëter Vastgoed
Adviseurs, een onafhankelijk adviesbureau
gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van
vastgoed. Met meer dan 20 jaar ervaring in de zorg,
staat hij zorginstellingen bij door het hele land.
Daarnaast doceert hij al ruim 18 jaar aan tal van
onderwijsinstellingen, zoals NVM-SOM en geeft
gastcolleges op o.a. Nyenrode.

Roel, partner binnen Koëter Vastgoed Adviseurs,
is verantwoordelijk voor organisatieadvisering,
strategievorming, inkoop en implementatie van
onderhoudssystemen alsmede het aansturen van de
projectmanagers en inspecteurs van het bureau. Hij
adviseert diverse grote zorginstellingen in Nederland
hoe de vastgoedorganisatie om te bouwen van een
kostenpost naar een financieel dekkende organisatie.

Programma

“Cursus sluit goed aan
		
op dagelijks werk”

09.30 Ontvangst

14.30 Break

10.00 Zorg- en vastgoedstrategie

15.00 Optimaliseren vastgoed-

Hoe stem je de vastgoedstrategie af op de (veranderende)
zorgstrategie? Welke gevolgen heeft dit voor het
bestaande zorgvastgoed? Houden we het aan, stoten
we het af of gaan we verbouwen? Kunnen we beter kopen
of huren? En wat doen we zelf en wat besteden we uit?
Strategisch Vastgoed- en Portefeuillemanagement
Hoe vertaal je vervolgens de gekozen strategie naar
heldere vastgoeddoelen en concrete plannen?
Eerst kijken we naar de bestaande zorgvastgoedporte
feuille. Vervolgens rekenen we verschillende toekomst
scenario’s door.
Financiële haalbaarheid en sturing van
zorgvastgoedplannen
Hoe kan je verder sturen op waarde en rendement?
Welke instrumenten zijn beschikbaar en hoe pas je
deze toe? U leert werken met waardebegrippen,
rendementsberekeningen en vastgoedrekenmodellen.
Uw docent:
George Müller, senior vastgoedeconoom Realink

12.00 Sandwichbuffet
13.00 Nieuwe woon-zorg
arrangementen

Zorgondernemingen kiezen er steeds vaker voor om hun
vastgoed (deels) te verhuren en ontwikkelen verschillende
arrangementen. Daarmee richten zij zich op nieuwe
markten en doelgroepen. Wat zijn de consequenties
hiervan voor de organisatie? Zowel voor de zorg als voor
de verhuur van vastgoed? We behandelen een aantal
concrete handreikingen.

exploitatie en financiële sturing

Om goed te kunnen sturen op vastgoedexploitatie is
een gedegen inzicht in de exploitatiekosten van groot
belang. Welke factoren zijn te beïnvloeden? Aan welke
knoppen kan je draaien om de exploitatie van een
zorggebouw te verbeteren? U krijgt een concreet
stappenplan voor de verbetering van de exploitatie van
het bestaand vastgoed:
Leren van andere zorgorganisaties
Hoe ziet de exploitatie er bij andere zorggebouwen uit
op het gebied van care en extramurale zorg? Wat is
de benchmark? We gebruiken hierbij de Vastgoed
Taxatiewijzer Zorggebouwen, die u bij deze cursus
ontvangt.
Inkoopstrategie
Door een goed inkoopbeleid kan je grote besparingen
realiseren met behoud en zelfs verbetering van kwaliteit. Wat kan je verder professionaliseren? We behandelen een aantal quick wins.
De organisatie
Op welke manier maak je de organisatie ‘lean and
mean’? We behandelen hoe de grip op de exploitatie
verder kan worden vergroot door een transitie naar
een regieorganisatie.
Uw docenten:
Sander Köeter en Roel Habaken,
Koëter Vastgoed Adviseurs

17.00 Afsluitende netwerkborrel

Uw docent:
Ellen Olde Bijvank, sterk in vastgoed, zorg en welzijn

Compacte groep
Om maximale interactie te garanderen, kunnen maximaal
25 cursisten aan deze cursus deelnemen. Dus schrijf u tijdig in!

Schrijf in:

www.zorgvastgoedstrategie.nl
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Deelnemer 1

Deelnemer 2

n donderdag 2 april 2015
n donderdag 12 november 2015

n donderdag 2 april 2015
n donderdag 12 november 2015

de heer / mevrouw
Naam
......................................................................................................................
Voornaam
......................................................................................................................
Functie
......................................................................................................................
E-mail
......................................................................................................................
Telefoonnr. ......................................................................................................................

de heer / mevrouw
Naam
......................................................................................................................
Voornaam
......................................................................................................................
Functie
......................................................................................................................
E-mail
......................................................................................................................
Telefoonnr. ......................................................................................................................

Uw bedrijfsgegevens
Bedrijf

......................................................................................................................

Adres

......................................................................................................................

Postcode/plaats ....................................................................................................................

Telefoon +31(0)10 435 04 77

Evt. ordernr.

......................................................................................................................

www.zorgvastgoedstrategie.nl
Datum & Locatie
donderdag 2 april 2015
of donderdag 12 november 2015
New Babylon, naast Den Haag CS.
Uitstekend bereikbaar met OV en auto
(Q-Park CS-New Babylon)

Management Producties
Marcel Sanderse, programma
Marieke Vollebregt, coördinatie
Telefoon +31 (0)10 435 04 77
info@managementproducties.com

Aan deelname zijn de op deze pagina vermelde
kosten en voorwaarden verbonden.

Organisator
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
Management Producties, een toonaangevend
Nederlands-Belgisch mediabedrijf, opererend
op het snijvlak van strategische marktinformatie, vakkennis en zakelijk netwerken.
www.managementproducties.com

Incompany
Wij kunnen deze bijeenkomst ook als ’incompany’
voor u verzorgen. Neem daarvoor contact op met
de coördinator.

Ook interessant voor u?

Meer informatie?

Kijk op onze website!

Laat u ons vooral weten als u PE-punten bij
deze opleiding wenst te ontvangen en welke
dat zijn. Vervolgens kunnen wij nagaan of wij
deze punten voor u kunnen regelen.

De kosten van deze 1-daagse cursus bedragen
€ 899,- (excl. BTW*) per deelnemer. Dit is
inclusief uw lunch, consumpties, syllabus,
parkeerkaart. Het bijbehorende studieboek
krijgt u gratis bij deelname!
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.

Deze cursus is bestemd voor bestuurders,
leden Raden van Toezicht, financieel
managers, (vastgoed)managers en
medewerkers van zorginstellingen (care),
die verantwoordelijk zijn voor het vastgoed.
En hun adviseurs. De opleiding is tevens
geschikt voor (vastgoed)managers van
woningcorporaties met zorgvastgoed
in hun portefeuille.

als u uw collega(s) meeneemt

PE-punten

Kosten

Bestemd voor:

75 euro korting

Basiscursus Vastgoedrekenen
In 1 middag krijgt u een goed overzicht
van de top10 rendementsbegrippen voor
vastgoedprojecten.
www.basiscursusvastgoedrekenen.nl

Bevestiging & Reminder
Na ontvangst van uw reservering sturen wij een bevestiging
van uw deelname. Een aantal dagen voor de bijeenkomst
ontvangt u van ons nog een mail met de laatste details.
Inhaal- en doorschuifservice
Heeft u een dag gemist of bent u op het laatste moment
verhinderd? In dat geval bieden wij u de mogelijkheid
om de gemiste dag(en) in te halen. Aan deze service zijn
€ 99,- (excl. btw) bijkomende administratiekosten
verbonden, waarbij de kosteloze annuleringsvoorwaarden
komen te vervallen. U kunt slechts eenmaal gebruikmaken
van deze service.
Annuleringsvoorwaarden
Mocht u bij nader inzien verhinderd zijn, dan kunt u tot
twee weken voor aanvang kosteloos annuleren (alleen
schriftelijk). Daarna bent u het volledige deelnamebedrag
verschuldigd. U kunt zich altijd laten vervangen door een
collega.
* Als gemeente of provincie heeft u de mogelijkheid
de BTW terug te vorderen via het BTW compensatiefonds.
Informeer bij uw boekhouding.
Graag houden wij u op de hoogte van onze programma’s
en die van onze partners. Mocht u dit niet op prijs stellen,
wilt u dan contact met ons opnemen?
Omslagfoto St. Elisabeth Roosendaal,
ontwerp EGM Architecten, www.egm.nl
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Ja, schrijf mij in:

