
Deze driedaagse training geeft u inzicht in uw vastgoed- 
portefeuille, meer grip op exploitatie, financiën, rendement 
en risico én inzicht in de mogelijkheden om uw portefeuille te 
verduurzamen.

Het vastgoedbezit van een corporatie is divers, omvangrijk 
en het (politieke) speelveld is dynamisch. Hierdoor wordt u 
als vastgoedprofessional meer en meer geconfronteerd met 
vragen over o.a.: 

 h omvang en samenstelling van de corporatieportefeuille;
 h de totale huisvestingslasten;
 h de vastgoedstrategie;
 h transparantie;
 h kosten en opbrengsten van het corporatie vastgoed;
 h financieel en maatschappelijk rendement;
 h exploitatie, bouw en renovatie;
 h energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Om een antwoord te geven op al deze vraagstukken  
organiseert het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid 
(IVVD) de modulaire training “Integraal sturen op  
corporatie vastgoed”.

Doel training
Het doel van deze training is om vastgoedmanagers op asset 
en portefeuille niveau van woningcorporaties te helpen bij 
een integrale portefeuillebenadering. 

Na afloop van de training:
 h weet u hoe u de basis van uw portefeuille op orde krijgt;
 h kunt u huurdergericht werken aan vastgoed- en 

huisvestingsvraagstukken; 
 h kunt u heldere kosten-baten analyses maken; 
 h kunt u onderbouwde voorstellen doen over renovatie, 

herbestemming, investeringen en desinvesteringen;
 h heeft u kennis en inzicht in de mogelijkheden tot  

verduurzamen van de corporatie vastgoedportefeuille.
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Voor wie?
Bestuurders, managers vastgoed, portefeuillemanagers, 
assetmanagers en propertymanagers. Kortom: voor alle vast-
goedprofessionals van beheer tot transitie en van adviseur tot 
beslisser, die (nog) meer inzicht willen in het totale proces én 
de expliciete inhoud van integrale vastgoedsturing.

Trainingsmodules 
De training bestaat uit drie modules van elk drie dagdelen: 
Module 1: Sturen op corporatie vastgoed 
Module 2: Rendement en risico 
Module 3: Duurzame inzet van vastgoed

Het trainingsprogramma is een combinatie tussen theorie en 
praktijk met gebruik van afwisselende leer- en werkvormen. 

Data en tijden
De driedaagse training wordt gehouden op:
dinsdag 7 november 2017 van 09.30 uur – 20.00 uur
dinsdag 14 november 2017 van 09.30 uur – 20.00 uur
dinsdag 21 november 2017 van 09.30 uur – 20.00 uur

Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort 20, 3812 
PA Amersfoort. Deze locatie is goed met de auto en met het 
openbaar vervoer te bereiken.

Investering
Uw investering voor de training “Integraal sturen op  
corporatie vastgoed” is € 1.995,- exclusief BTW. 
Inbegrepen zijn alle literatuur, syllabi, eten en drinken.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor deze driedaagse training op 
www.ivvd.nl

november 
2017

De training wordt verzorgd door vooraanstaande 
praktijkprofessionals uit de corporatie vastgoed praktijk 
waaronder;

Frank van Eerden
Portfoliomanager en manager vastgoed  bij 
Woningcorporatie Domijn

Willem Debets
Portefeuillemanager bij Portaal

Nigel Janssen
Senior business consultant bij Reasult

Patrick Arxhoek
Manager finance en control bij Woonbron

Arthur Lippus
Innovator in de woningmarkt bij Splids!

Albert Hulshoff
Adviseur duurzaam bouwen en beheren

Bart Schouten
Manager Verhuur bij Woonwaard

Dennis Swart
Partner Trevian

Docenten

Schrijf u in op www.ivvd.nl
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Integraal sturen op corporatie vastgoed
Driedaagse training voor en door praktijkprofessionals uit de maatschappelijk vastgoedsector

Module 1: Sturen op corporatie vastgoed

In deze module staan corporatievastgoed en de introductie op het 
integraal management ervan centraal. Wat is de plaats en rol van 
de vastgoedmanager en de rol en plaats van uzelf binnen de orga-
nisatie. U ontwikkelt de noodzakelijke competenties (kennis, vaar-
digheden en houding) om uw portefeuille op orde te brengen en te 
houden. Na afloop van deze module heeft u uw vastgoedorganisatie 
en de daarbij behorende vastgoedadministratie in beeld, weet u 
waar u staat, wat u in bezit heeft én wat het kost.

Dagdeel 1. Sturen op vastgoed

• Externe omgeving, actualiteiten corporatievastgoed en vastgoedmarkt
• Portfolio- /Asset- /Propertymanagement: basisbegrippen
• Beleidsplan
• Driekamermodel
• Integrale vastgoedsturing praktijkcasus (mensen, geld en stenen)
• DAEB en niet-DAEB

Dagdeel 2. Basis op orde

• Portefeuille in beeld (object-, verhuurbare eenheid-, huurcontract- (contractcondities) en huurdersniveau
• Vastgoedinformatiesysteem
• Opbouw van de vastgoed- en financiële administratie
• Basisopzet gebouwexploitatie
• Opzet meer jaren onderhoudsplanning (MJOP)
• Exploitatieopzet, kostprijsberekeningen

Dagdeel 3. Basisgegevens en analyse

• Rapportage (algemeen, bezetting & leegstand, waarde & rendement)
• Complexindeling, wat is een goede complexindeling? Complexindeling door de bril van een koper/ belegger 

(omvang, woningtype, locatie, risicoprofiel), object, deel- of totale portefeuille. Dashboard, cashflowoverzicht, 
objectoverzicht

• Basisanalyse inzicht in opbrengsten en kosten per complex
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Module 2: Rendement en risico

In deze module krijgt u gereedschappen aangereikt om uw corpora-
tiebezit te waarderen volgens de vanaf 2017 verplichte waarderings-
methodiek en om het financieel en maatschappelijk rendement van 
de vastgoedportefeuille en het daarmee samenhangende risico in 
kaart te brengen. U leert aan de hand van casuïstiek een sluitende 
vastgoedexploitatie op te zetten en leert rekenen en werken met 
scenario’s.

Dagdeel 1: Basisbegrippen vastgoed rekenen

• Kasstromen en het kasstroomschema
• Contante waarde, begrippen en rekenen, NCW, Bar, NAR IRR, DCF-waarde
• Rekenen met huur
• Financiering

Dagdeel 2: Rendement en risico

Langdurige kostendekkende en transparante exploitatie van vastgoed aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en 
casussen
• Rendement
• Historische kostprijs, Bedrijfswaarde genormeerd naar CFV/WSW parameters, Leegwaarde, Marktwaarde verhuurd 

(Handboek modelmatig waarderen marktwaarde), Direct rendement (DR) IRR en Risicovrije rendementsvoet in de 
praktijk

• Financieel en Maatschappelijk rendement
• De rente en aflossing op vreemd vermogen, dividend, rente en de lening portefeuille
• Risico EV vs. VV en rendementseis, afslag maatschappelijk rendement
• Rendementseis vergeleken met die van een belegger
• Risico- management

Dagdeel 3: Portefeuille en assetmanagement

• Waardering corporatiebezit a.d.h.v. nieuwe Ministerie van BZK-publicatie ‘Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde’

• Waardesturing
• Investeringsbeslissingen a.d.h.v. diverse scenario’s:

• voorzetting exploitatie zonder ingrijpen
• alleen veiligheid en interieur
• sloop en nieuwbouw
• uitgebreide aanpak inclusief verduurzamen

• Acquisitie en dispositie
• Pipeline Management
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Module 3: Duurzame inzet van vastgoed

De duurzame afstemming van financiële en maatschappelijke doel-
stellingen en de woonlasten staan centraal tijdens deze afsluitende 
module. Hoe kan het vastgoed op een duurzame wijze ingezet 
worden? Hoe kan het financieel onderbouwd worden? Tot slot 
combineren we de geleerde aspecten en kijken daarbij vooral naar 
de eigen rol en positie van de vastgoedmanager in de organisatie.

Dagdeel 1: Wonen en energielasten

• Totale woonlasten
• Energie en energielasten
• Nul op de meter
• Labelen woningbezit
• Wetgeving

Dagdeel 2: Rekenen met duurzaam vastgoed

Financiële onderbouwing van kleine tot grote duurzame investeringsprojecten in gebouwen. Aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden zoals het plaatsen van isolatie, zonnepanelen, WKK of een WKO, zelf de financiële haalbaarheid van 
projecten leren berekenen met behulp van RETScreen.
• Introductie op RETScreen met oefeningen
• Uitvoeren Quick scan op een eigen verduurzamingsproject
• Opstellen technische en financiële haalbaarheid van een project
• Het bepalen van de CO2-reductie

Dagdeel 3: Integrale analyse portefeuille en organisatie

• Integrale portefeuille-analyse a.d.h.v. Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), rendementskengetallen, waarderings-
informatie, en vastgoedinformatie

• Integraal vastgoedmanagement: organisatie, rol, positionering, afrekenen prestaties
• Verantwoordelijkheid voor de portefeuillestrategie en het assetmanagement: van coördineren naar sturen
• Kritische succesfactoren


