“Het zijn niet de
sterkste soorten die
overleven en ook niet
de meest intelligente.
Het is het soort dat het
beste reageert op
veranderingen”
- Darwin

MASTERCLASS 'GRIP OP HET VASTGOED VAN MORGEN'
"Als jij een kijkje zou willen nemen in de toekomst van vastgoed, wat zou je dan willen
zien? De vastgoedwereld staat op zijn kop. De coronacrisis stelt vastgoed flink op de
proef en ook het klimaatakkoord komt steeds dichterbij, wat grote consequenties
heeft voor de vastgoedsector. Niemand kent de toekomst, maar je wilt wel weten wat
je te wachten staat!" - Masterclass 'Grip op het vastgoed van morgen.'
In deze masterclass geven we jou diepgaand inzicht in de 5 belangrijkste onderwerpen
als het gaat om het vastgoed van morgen:
•
•
•
•
•

Het toekomstbeeld van de samenleving in 2040, wat weten we?
De invloed van technologie en duurzaamheid op weg naar 2040
De waarde van het vastgoed van morgen
Scenario analyses, het bepalen van de juiste vastgoedstrategie
Exploitatie van het vastgoed van morgen, hoe te beginnen met concrete stappen?

De masterclass duurt 3 uur, wordt gegeven via Microsoft Teams en is inclusief het
werkboek ’Grip op het vastgoed van morgen’ voor een prijs van € 2.495,- excl. btw.*
GELIJK AAN DE SLAG MET JOUW VASTGOED VAN MORGEN
Complexe materie over het rendabel maken van duurzaam vastgoed en investeringen
maken wij simpel en overzichtelijk. Om te zorgen dat jij meer grip krijgt op jouw eigen
vastgoed, is het mogelijk om een eigen case in te brengen voor tijdens de workshop. Wij
zullen dan een Future Value Screening uitvoeren en de uitkomsten verwerken in een
werkboek. Het werkboek zal als onderlegger gebruikt worden voor de workshop.
Aan de hand van jouw eigen case nemen we je dan mee naar 2040, laten we je zien
wat je kunt verwachten op het gebied van technologie en duurzaamheid en
benoemen we de risico's en kansen. Doordat we concrete voorbeelden gebruiken uit
jouw eigen case, kun je gelijk gericht aan de slag met jouw vastgoed van morgen.
De workshop op basis van je eigen case duurt 3 uur, wordt gegeven via Microsoft
Teams en is inclusief het digitale werkboek voor een prijs van € 5.995,- excl. btw.*
*Deze prijs is op basis van maximaal 10 deelnemers. Meer deelnemers of de masterclass
en/of workshop op jouw eigen locatie of locatie van Dapple? Vraag naar de
mogelijkheden.

"What you see is what you get". Daar houden wij van. Dat betekent dat jij bij de
masterclass of workshop het volgende van ons kan verwachten:
1. Intake
Tijdens de intake maken we kennis met elkaar, bespreken we wie de deelnemers zijn
van de masterclass of workshop en wat de volgorde van het programma zal zijn. De
intake zal d.m.v. een Microsoft Teams-vergadering plaats vinden. We plannen dan
gelijk ook de voorbereidingscall en evaluatie met je in.
2. Uitvoeren Future Value Screening (bij workshop)
Grip op het vastgoed van morgen aan de hand van jouw eigen case. We voeren een
Future Value Screening uit op een door jou aangeleverde asset (op basis van adres,
bouwkundige tekeningen, exploitatie overzicht en balance sheet). De uitkomsten van
deze screening worden verwerkt in een digitaal werkboek en gebruiken we als
onderlegger voor de workshop. Zo kunnen we gelijk de theorie koppelen aan de
praktijk en jou helpen met concrete voorbeelden.
3. Voorbereidingscall
Om te zorgen dat de masterclass of workshop aansluit bij jouw verwachtingen nemen
we daarvoor nog contact met je op. We nemen dan kort de masterclass of workshop
met je door zodat we zeker weten dat je krijgt wat je verwacht!
4. Masterclass
Het is zo ver! De masterclass of workshop vindt online plaats (tenzij anders besproken)
en zal 3 uur duren. Het werkboek zal digitaal gedeeld worden met alle deelnemers.
5. Evaluatie
Tijdens de masterclass of workshop brengen we jou alles bij over het vastgoed van
morgen. Maar wij leren ook graag van jou. Tijdens de evaluatie horen wij graag hoe het
is gegaan, wat de reacties van de deelnemers waren maar ook tips & tops.
Grip op het vastgoed van morgen? Neem vandaag nog contact met ons op!

WAT KUN JE VERWACHTEN TIJDENS DE MASTERCLASS?
Het toekomstbeeld van de samenleving in 2040, wat weten we?
We starten de masterclass met een blik op de toekomst. De wereld veranderd in een razend
tempo en COVID-19 werkt daarbij als een turbo. Maar dat geldt niet voor alle ontwikkelingen.
Hoe gaan we om met die onzekerheden? Met een toekomstbeeld van de samenleving in 2040
laten we zien wat vrijwel zeker is. We nemen je mee in waar de wetenschap nu mee bezig is,
wat de impact van technologie is en hoe dit vertaalt wordt tot maatschappelijke thema’s.
Hierdoor weet jij wat erop je afkomt en hoe je daar rekening mee kan houden.
De invloed van technologie en duurzaamheid op weg naar 2040
Als tweede onderdeel van de masterclass bespreken we de invloed van technologie en de
duurzaamheid op vastgoed. We zoomen hierbij in op adaptiviteit; wat is het en waarom is dit
cruciaal van belang voor duurzaam vastgoed? Maar ook circulariteit. Een term die steeds meer,
zoals duurzaam, als een containerbegrip wordt gebruikt. In de masterclass maken we dit begrip
concreet door de factoren te bespreken die grootse impact hebben op beheer, exploitatie en
waardeontwikkeling van vastgoed. Ook duurzaamheid komt aanbod, hoe dit in dit praktijk
tegenstrijdig kan zijn maar van cruciaal belang is voor de keuzes in beheer. Al deze
ontwikkelingen hebben als drijvende kracht data. Vanuit de gedachte ‘data als grondstof’
laten we zien hoe data met kunstmatige intelligentie en het gebruik ervan leidt tot een hoger
financieel-, maatschappelijk- en functioneel rendement.
De waarde van het vastgoed van morgen
Maar hoe vertaalt zich dat naar de waarde van je vastgoed. Wat voor invloed heeft
duurzaamheid en technologie daarop? We bespreken hoe een waardebepaling van het
vastgoed van morgen mogelijk is en welke methodiek en indicatoren hiervoor worden gebruikt.
Om het concreet te maken behandelen een Future Value Screening case van het door
aangeleverde object. We bespreken de uitkomsten van de analyse in relatie tot adaptiviteit,
circulariteit en duurzaamheid. Daarna zoomen we in op wat de impact van deze uitkomsten zijn
op reële waarde van vastgoed. Bij deze forecast staan we stil bij de Real Option Return, Future
Value en het risicoprofiel.
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WAT KUN JE VERWACHTEN TIJDENS DE MASTERCLASS?
Scenario analyses, het bepalen van de juiste vastgoedstrategie
Niemand kent de toekomst dus hoe moeten we met vastgoed omgaan en de onzekerheden?
Hoe maken we toekomstbeelden concreet? Het antwoord is denken in scenario’s. Dit geldt voor
alle fases waarin vastgoed zich begeeft. Van ontwerp tot “sloop”. Aan de hand van het gebruik
van toekomstverkenning laten we zien hoe je je dit het beste in de dagelijkse praktijk kan
toepassen. Om het concreet te maken behandelen we een case van impact investing. Hiermee
krijg je antwoordt op de vraag: “Op welke wijze haal ik financieel-, maatschappelijk- en
functioneel rendement bij verduurzaming van bestaand vastgoed?”
Exploitatie van het vastgoed van morgen, hoe te beginnen met concrete stappen?
In het laatste onderdeel van de masterclass focussen we ons op de exploitatie en beheer. Wat
moet je doen? Wat kun je doen? Waar kan je CONCREET mee aan de slag? Keuzes van vandaag
bepalen de wereld in 2040! Welke kansen en bedreiging zijn er? Wat zijn de Quick Wins? Op basis
van de Future Value Screening case krijg je adviezen en inzichten op al deze vragen. En voor de
verdiepings- en aanvullende vragen sluiten we deze masterclass af met een Q&A.
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