OPLEIDINGEN

11
feb
Vastgoed-Regie-Organisatie
WORKSHOP (6 PE-punten) - Regie en ketenintegratie
'Richt zelf succesvol je regie-organisatie in'
In de keten voor het beheer en onderhoud van uw
vastgoed blijken diverse taken efficiënter uitgevoerd te
kunnen worden. De schakels in de vastgoedmanagement- of beheerorganisatie kunnen bijvoorbeeld beter
op elkaar worden afgestemd, anders worden georganiseerd of zelfs verwijderd. Op die manier wordt regie
verkregen over de gehele keten van vastgoedbeheer
en onderhoud en ontstaat een vastgoed regie-organisatie! Om dat te bereiken moeten alle bouwstenen
van de vastgoed-regie-organisatie aangepakt worden.
Maar hoe pakt u dat nu zelf aan binnen uw organisatie? Tijdens deze workshop krijgt u handvatten aangereikt en gaat u zelf aan de slag met casuïstiek én uw
eigen organisatie.

Programma onderdelen

• 8 basisprincipes succesvol implementeren
vastgoedmanagement
• Implementatieplan
• Bouwstenen van de vastgoed-regie-organisatie
• Vastgoed & onderhoudsstrategie
• Budget & exploitatie
• Vastgoeddata & analyse
• Prestatiecontracten
• Bedrijfsprocessen
• Regie-organisatie

Resultaat

U krijgt inzicht in wat een regie organisatie voor uw
eigen vastgoedmanagement (organisatie) kan betekenen. Na afloop van deze workshop kunt u op basis
van de aangereikte bouwstenen en casuïstiek zelf met
meer succes uw vastgoedmanagement organisatie
inrichten en ketenintegratie implementeren. U leert dus
zelf om een professionele vastgoed regie-organisatie in
te richten.

Doelgroep

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor vastgoedmanagers en vastgoedbeheerders die het vastgoedmanagement in zijn of haar organisatie willen verbeteren
en professionaliseren. Zowel voor maatschappelijk als
commercieel vastgoed.

Deelname (6 PE-punten)
€ 595,= excl. BTW en inclusief studiematerialen,
koffie/thee en lunch.
Collegakorting
Neem één of meer collega’s mee naar deze
workshop en krijg ieder 10% korting.
Docent
Rob van Bussel

directeur/eigenaar van
VB+ Vastgoedmanagement

Datum
11 februari 2021
van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie
IVVD opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/agenda

Annulering is kosteloos tot vier weken voor
aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw
plaats deelnemen.

...duurzame kennis

