
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.

De gemeentelijke vastgoedportefeuille is veelal divers, 
omvangrijk en dynamisch. Als vastgoedmanager en  
vastgoedmedewerker binnen de gemeentelijke sector wordt 
u steeds meer geconfronteerd met vragen over o.a.: 

 h omvang en samenstelling van de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille;

 h de vastgoedstrategie;
 h kosten en opbrengsten van het gemeentelijk vastgoed;
 h exploitatie, bouw en renovatie;
 h benchmark gemeentelijk vastgoed;
 h de mogelijkheden met Big Data; 
 h verduurzaming van het vastgoed (o.a. energie); 
 h een gezond binnenklimaat.

Om een antwoord te geven op al deze vraagstukken  
organiseert het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid 
(IVVD) in samenwerking met het Instituut voor 
Vastgoedmanagement (Instituut VGM) de training 
“Integraal sturen op Gemeentelijk Vastgoed”.

Doel training
Het doel van deze training is om vastgoedmanagers en  
vastgoedmedewerkers bij gemeenten 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 gebruikersgericht werken aan vastgoed- en 

huisvestingsvraagstukken; 
 h kunt u heldere kosten-baten analyses maken; 
 h bent u in staat vastgoedadviezen te maken met zowel 

financiële, maatschappelijke als bestuurlijke analyses;
 h heeft u kennis en inzicht in de mogelijkheden tot ver-

duurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Driedaagse training
Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed
 
Trainingsdagen: 6, 13 en 20 december 2017
Tijden: 09.30 uur – 20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort

Training “Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed”
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Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Roel Meulenbeld
mobiel: 06 - 533 08 379
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl

Kijk voor meer info op www.ivvd.nl



Doelgroep
Voor afdelingshoofden, portefeuillemanagers en vastgoed- 
medewerkers binnen het gemeentelijk vastgoed en dienst-
verleners in o.a. de commerciële vastgoedmarkt die in de 
dagelijkse praktijk te maken hebben met het operationeel 
management, c.q. beheer van gemeentelijk vastgoed. 

Trainingsmodules 
De training bestaat uit drie modules van elk drie dagdelen: 
Module 1: Sturen op gemeentelijk 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:
woensdag 6 december 2017 van 09.30 uur – 20.00 uur
woensdag 13 december 2017 van 09.30 uur – 20.00 uur
woensdag 20 december 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  
gemeentelijk 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

dec 
2017

Schrijf u in op www.ivvd.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Roel Meulenbeld
mobiel: 06 - 533 08 379
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl

Docenten

De training wordt verzorgd door professionals uit de 
gemeentelijke vastgoedpraktijk waaronder:

Jan Kappers
Vastgoedprofessional voor  
gemeentelijk vastgoed

Patrick de Kort
IVGM, adviseur / vastgoedmanager 
a.i. bij diverse gemeenten

Walter Rozendaal
IVGM, adviseur / vastgoedmana-
ger a.i. bij diverse gemeenten

Marten Middendorp
Directeur Republiq

Henk Philippens
Vastgoedeconoom, controller vast-
goedbedrijf gemeente Almere

Willem Raaijmakers
Hoofd vastgoedbeheer gemeente 
Breda

Albert Hulshoff
Adviseur duurzaam bouwen 
en beheren

Sander Koëter
Algemeen directeur Koëter 
Vastgoed Adviseurs BV
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Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed
Driedaagse training voor en door praktijkprofessionals uit de gemeentelijk vastgoedsector

Module 1: Sturen op gemeentelijk vastgoed

In deze module staat het gemeentelijk vastgoed en het manage-
ment ervan centraal. Wat is de plaats en rol van het gemeentelijk 
vastgoed en uzelf binnen de organisatie? U ontwikkelt de nood-
zakelijke competenties (kennis, vaardigheden 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

De vastgoedorganisatie
• Definities, methodiek, onderzoek
• Sturen op vastgoed met managementinformatie
• Belang vastgoedstrategie en vastgoedkader
• Scheiding gebouw - eigendom - gebruik

Dagdeel 2. Basis op orde

De vastgoedadministratie
• Uw vastgoedportefeuille in beeld
• Opbouw van de vastgoed- én financiële administratie
• Vastgoedinformatiesysteem
• Basisopzet gebouwexploitatie (7-puntenplan)
• Opzet Meer Jaren Onderhoudsplanning (MJOP)
• Exploitatieopzet, kostprijsberekeningen

Dagdeel 3. Rollen in het vastgoed

• Rol en kerntaken vastgoedmanager
• Structuur van de vastgoedorganisatie
• Rol van vastgoedorganisatie en de politiek bestuurlijke vastgoedcontext
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Module 2: Rendement en risico

In deze module krijgt u gereedschappen aangereikt om het finan-
cieel 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 waarbij zowel financiële, maatschappelijke als fiscale aspec-
ten aan bod komen.

Dagdeel 1: Basisbegrippen vastgoed rekenen

• Kasstromen en het kasstroomschema
• Contante waarde, begrippen en rekenen, NCW, Bar, NAR IRR 
• DCF-waarde
• Berekenen kostprijs dekkende huur
• Vastgoed rekenen binnen gemeentelijke context: BBV, wet Markt en Overheid

Dagdeel 2: Exploitatie

Langdurige kostendekkende en transparante exploitatie van het gemeentelijk vastgoed aan de hand van diverse 
praktijkvoorbeelden.

Casus 1: De nieuwbouw van een simpel buurtcentrum
Casus 2: Bij een bestand gebouw overstappen op kostprijs dekkende huur
Casus 3: Renovatie of herontwikkeling van een bestaand gebouw

Begrippen: Stichtingskosten, kostendekkende exploitatie, huurovereenkomst, kostprijs dekkende huur (kapitaallasten, 
onderhoud, verzekeringen, leegstandsrisico , btw, adm. en beheer), subsidies, marktconforme huur, symbolische huur, 
verkapte subsidie en life cycle costs, afschrijvingen.

Dagdeel 3: Rendement en Risico

• Waardebegrippen in vastgoed
• Financieel en maatschappelijk rendement
• Wet- en regelgeving (financieel en fiscaal)
• Risicomanagement: rekenen en werken met (financiële) scenario’s
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Module 3: Duurzame inzet van vastgoed

De afstemming van enerzijds politieke en gemeentelijke doelstel-
lingen en anderzijds de wensen van de gebruiker staan tijdens 
deze afsluitende module centraal. Gemeenten hebben ook een 
voorbeeldrol en lopen voorop bij duurzaam en gezond huisvesten. 
Hoe kan het gemeentelijk vastgoed op een duurzame wijze ingezet 
worden? Hoe kan verduurzaming financieel onderbouwd worden?

Dagdeel 1: Matchen van functies en faciliteiten

Beleidsdoelen en gebruikers tevredenheid

• Vervlechting in het sociaal domein
• Stappenplan “Naar een duurzame school”
• Van MJOP naar Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP)
• Sport, Cultuur en Welzijn
• Gemeentelijke huisvesting

Dagdeel 2: Duurzaam en gezond huisvesten

• Wettelijke verplichtingen en voorbeeldfunctie
• Gezondheid binnenklimaat en huurder/gebruiker
• De gemeente als energieproducent
• Innovatieve financieringsvormen
• Publieke en commerciële Energy Service Company
• Prestatiecontracten

Dagdeel 3: Rekenen met duurzaam vastgoed

Verduurzamen van gebouwen en financiële onderbouwing aan de hand van praktijkvoorbeelden.

• Investeringsberekeningen
• Kosten en opbrengsten
• Terugverdientijden
• De duurzame business case


