
...duurzame kennis

Opleidingen en trainingen gemeentelijk vastgoed

Training Integraal sturen op 
gemeentelijk vastgoed
Deze driedaagse training geeft u inzicht in uw vastgoedportefeuille, 
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 bin-
nen de gemeentelijke sector wordt u steeds meer geconfronteerd 
met vragen over o.a.: 
• omvang en samenstelling van de gemeentelijke 

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

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

Doel training
Het doel van deze training is om vastgoedmanagers en vast-
goedmedewerkers bij gemeenten te helpen bij een integrale 
portefeuillebenadering. 

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

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

ciële, maatschappelijke als bestuurlijke analyses;
• heeft u kennis en inzicht in de mogelijkheden tot verduur- 

zamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Doelgroep
Voor afdelingshoofden, portefeuillemanagers en vastgoed- 
medewerkers binnen het gemeentelijk vastgoed en dienstverleners 
in o.a. de commerciële vastgoedmarkt die in de dagelijkse praktijk 
te maken hebben met het operationeel management, c.q. beheer 
van gemeentelijk vastgoed. 
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Data en tijden
6 november 2018 van 09.30 tot 20.00 uur 
13 november 2018 van 09.30 tot 20.00 uur 
20 november 2018 van 09.30 tot 20.00 uur 

Uw bijdrage
€ 1.995,= excl. BTW en 
inclusief alle literatuur, 
syllabi, eten en drinken. 

Collegakorting
Geven meerdere personen van één organi-
satie zich op voor een training op dezelfde 
data dan betaalt één deelnemer de volle-
dige prijs en krijgt elke volgende deelnemer 
20% korting.

Locatie
Mercure Hotel Amersfoort Centre, De 
Nieuwe Poort 20, 3812 PA Amersfoort. 

Inschrijven kan op
www.ivvd.nl/agenda

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

Modules Integraal sturen op  
gemeentelijk vastgoed
Driedaagse training voor en door praktijkprofessionals  
uit de gemeentelijk vastgoedsector

Trainingsmodules
De training bestaat uit drie modules van elk drie dagdelen. Het 
trainingsprogramma is een combinatie tussen theorie en praktijk 
met gebruik van afwisselende leer- en werkvormen. 

Module 1: Sturen op gemeentelijk vastgoed
In deze module staat het gemeentelijk vastgoed en het integraal 
management ervan centraal. Wat is de plaats en rol van het 
gemeentelijk vastgoed en uw eigen rol binnen de organisatie? U 
ontwikkelt de noodzakelijke 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 de 
vastgoedportefeuille uit bestaat én kent u de waarde en bijbeho-
rende kosten hiervan.

Module 2: Rendement en risico
In deze module krijgt u handvatten aangereikt 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 waarbij zowel financiële, maatschappelijke als fiscale 
aspecten aan bod komen.

Module 3: Duurzame inzet van vastgoed
De afstemming van enerzijds politieke en gemeentelijke  
doelstellingen en anderzijds de wensen van de gebruiker staan 
tijdens deze afsluitende module centraal. Gemeenten hebben  
een voorbeeldrol en lopen voorop op het gebied van duurzame  
en gezonde huisvesting. Hoe kan het gemeentelijk vastgoed op 
een duurzame wijze ingezet worden? Hoe kan verduurzaming 
financieel onderbouwd worden? Tot slot combineren we de 
geleerde aspecten en kijken daarbij vooral naar uw rol als  
vastgoedmanager binnen de organisatie.
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