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Datum Titel college 

Module I     Huidige opgave en context 

Vrijdag 5 april 2013  

12.00 - 12.45 uur Inleiding van de opleiding 

13.00 – 14.45 uur  Waar staan we en waar gaan we naartoe: processen van transitie  

15.00 – 16.45 uur  Leegstand en niet-functionerend kantoorvastgoed: van marktontwikkeling naar beleid 

  

Vrijdag 12 april 2013  

13.00 – 14.45 uur  Rol en belangen van de belegger 

15.00 – 16.45 uur  De rol en belangen van de gemeente: hoe om te gaan met de huidige 

kantoor(plan)voorraad en de effecten hiervan op omliggend gebied 

  

Vrijdag 19 april 2013  

13.00 – 14.45 uur  Relevante RO-kaders 

15.00 – 16.45 uur Organiseren van waarde optimalisering 

  

Vrijdag 26 april 2013  

13.00 – 17.00 uur  Locatiebezoek: Schil-West Dordrecht 

- Introductie caseopdracht 

- Presentaties stakeholders 

- Rondleiding 

  

Module II      Wat is nodig voor toekomstig gebruik  

Vrijdag 17 mei 2013  

13.00 - 14.45 uur De gebruiker centraal: wat wil de gebruiker, werkplekoptimalisatie en werkplekkosten 

15.00 – 16.45 uur  Organiseren van processen van transformatie en renovatie: verbinden van partijen 

  

Vrijdag 24 mei 2013  

13.00 – 14.45 uur  Anders financieren van vastgoed  

15.00 – 16.45 uur Huurrechtelijke aspecten: huurwetgeving en renovatiebesluit 

  

Vrijdag 31 mei 2013  

13.00 – 14.45 uur  Fiscaliteiten: BTW en overdrachtsbelasting 

15.00 – 16.45 uur Duurzaam gebruik en exploitatie: green-lease  
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Module III Verdieping 

Vrijdag 7 juni 2013  

13.00 – 16.45 uur Zoektocht naar de business case I: van werken naar wonen 

- Transformatie naar studentenhuisvesting 

- Transformatie naar reguliere woningen 

- Transformatie naar zorgwoningen 

  

Vrijdag 14 juni 2013  

13.00 – 16.45 uur Juridisch-fiscale consequenties (‘praktijktoepassingen’) 

  

Vrijdag 21 juni 2013  

13.00 – 16.45 Zoektocht naar de business case II: van werken naar werken 

- Transformatie naar ‘het nieuwe kantoor’ (renovatie) 

- Transformatie naar bedrijfsruimte 

  

Vrijdag 28 juni 2013  

13.00 – 16.30 uur Presentatie resultaten van de groepsopdracht (mogelijk op locatie) 

16.30 – 17.00 uur Einde opleiding, diploma-uitreiking en start borrel 

  

Vrijdag 6 september 2013  Terugkomdag 


