E-learning en Praktijksessie Vastgoedsturing
E-learning Basisbegrippen + Praktijksessie Vastgoedsturing
Locatie: Online / Opleidingscentrum IVVD in De Bilt
PE punten: 14

Leer de basis van Vastgoedsturing en Assetmanagement
E-LEARNING - Basisbegrippen
Sturen op vastgoed kan alleen met voldoende
basiskennis van het begrippenkader. U leert de
basisbegrippen van de Vastgoedsturing en het
Portefeuille- en Assetmanagement.
U leert niet alleen de begrippen kennen maar ook
de theoretische - en praktische context waarin deze
worden gebruikt.

Gevarieerde leervormen
In de E-learning worden verschillende leervormen
toegepast, de basis wordt uitgelegd aan de hand
van tekst, video, illustraties en voorbeelden.
Aansluitend wordt de opgedane kennis per
onderdeel getoetst door middel van quizvragen.

PRAKTIJKSESSIE - Vastgoedsturing
In de praktijksessie doorloopt u onder leiding van
ervaren docenten de praktijk van Vastgoedsturing in
vastgoedorganisaties.
Dit gebeurt aan de hand van bestaande
praktijkcasussen én door ingebrachte casuïstiek of
vragen van deelnemers.
Met de praktijksessie worden ook vragen die u nog
heeft na uw online training beantwoordt en specifieke
onderwerpen verder uitgediept.

Programma in het kort
• Basiskennis theorie én vastgoedpraktijk
• Integrale benadering van de vastgoedportefeuille
•	Grip op vastgoed (exploitatie, financiën,
rendement en risico)
•	Vastgoedsturing en Portfeuille- en
Assetmanagement modellen en praktische invulling
•	Praktijksessie Vastgoedsturing voor verdere
verdieping onder leiding van ervaren docenten

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda
Instituut Voor Vastgoed
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

E-learning + Praktijksessie Vastgoedsturing
E-learning Basisbegrippen + Praktijksessie Vastgoedsturing
Locatie: Online / Opleidingscentrum IVVD in De Bilt
PE punten: 14

Leer de basis van Vastgoedsturing en Assetmanagement
E-Learning - Basisbegrippen

Duur: 8 uur

•	Integrale vastgoedportefeuille benadering:
–Wat is portfolio- en assetmanagement? Wie doet wat?
–Verschil tussen maatschappelijk en commercieel vastgoed.
–Verschil tussen CREM en beleggen? Waar bent u van?

Er zijn aparte praktijksessies voor
Corporatievastgoed, Gemeentelijk
Vastgoed, Onderwijs- en Zorgvastgoed.
Zie voor data de agenda op de IVVD
website. Praktijksessie is van 9.30 uur
tot 16.30 uur. Twee weken voor deze
sessie krijgt u toegang tot de E-learning.

•	Portfolio en assetmanagement modellen:
–Management triade: van strategie naar operatie
–Joroff Model
–Beleidscyclus achtbaan
–PDCA - Plan Do Check Act
–Agile/Scrum
•	Praktisch invullen portfolio en assetmanagement:
–Zelf doen, vastgoedregie-organisatie, inkoop / aanbesteding
–Circulariteit met R10 / GPR certificering
–Data analyse: Gartner Model (BI)
–NEN Normering – conditiemeting
–SWOT analyse
–Sturen op KPI’s
Praktijksessie - Vastgoedsturing

Aparte Praktijksessies

Duur: 6 uur

De vastgoedpraktijk is niet voor elke sector gelijk. Vastgoed is
voor een corporatie dé asset terwijl dit voor een Zorg- of Onder
wijsinstelling of Gemeente eerder huisvesting is. Daarom kunt u zich
inschrijven voor de sector waarin u werkzaam bent (of wilt zijn).
De praktijksessies staan onder leiding van ervaren docenten. De
docenten behandelen onder andere praktijkcasussen én ingebrachte
casuïstiek of vragen van deelnemers.

Voor wie ?
De cursus is interessant voor iedereen
die te maken heeft met vastgoed binnen
een maatschappelijke organisatie.
Deelname
EUR 995,- excl. BTW
Neem één of meer collega’s mee naar
deze cursus en krijg ieder 10% korting.
Annulering is kosteloos tot vier weken
voor aanvang. Daarna kan altijd een
collega uw plaats innemen
Certificaat / PE-punten
Na afronding van de E-learning en
Praktijksessie ontvangt u een certificaat
met behaalde PE-punten.

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda
Instituut Voor Vastgoed
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

