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Financiële kennis van gebiedsontwikkeling



De financiële vertaling van de 
kosten en baten van gebieds-
ontwikkeling komt samen in de 
grond- en vastgoedexploitatie, 
ook wel de gebiedsexploitatie 
genoemd.    De   gebiedsexploitatie 
is de balans van alle kosten om 
een project te realiseren en alle 
opbrengsten uit de realisatie van 
het vastgoedprogramma. Deze 
financiële balans kan een hoop 
vragen oproepen. 

Wat zijn de onderdelen van 
de gebiedsexploitatie? Welke 
elementen bepalen de haalbaar-
heid van het project? Hoe is een 
grondexploitatie opgebouwd en 
welke kostenelementen zitten 
in een raming? Hoe bepaal ik 
de marktwaarde van vastgoed? 
Hoe werkt een dalende woning-
prijs door in het resultaat van de 
vastgoedexploitatie? En moet ik 
mijn bestaande vastgoed blijven 
doorexploiteren of kan ik beter 
slopen en herontwikkelen?

Tijdens de training behandelen we o.a. de volgende onderwerpen: 

      Grond- en Vastgoedmarkt 
Op welke wijze staan deze twee markten met elkaar in verbinding? Er is 
aandacht voor projectfasering en rekenmethodiek. U leert het effect van 
‘het draaien aan de knoppen’. 

      Grondexploitatie 
Hoe bepaal ik de inhoud van de grondexploitatie en hoe beoordeel ik 
deze? Per post worden berekeningswijzen en kengetallen toegelicht. Ook 
wordt aandacht besteed aan de input van de hierbij betrokken disciplines, 
zoals stedenbouw en civiele techniek. Hierna verkennen we middels een 
rekenmodel de invloed van diverse elementen als ruimtegebruik, fasering 
en parameters. Tevens wordt stilgestaan bij verschillen en overeenkomsten 
tussen een grondexploitatie en het exploitatieplan.

      Vastgoedexploitatie 
Rekenen aan vastgoed vereist kennis van de afzetmarkt en markt-
ontwikkelingen, de bouwmarkt, stedenbouw en architectuur. Door 
gebruik te maken van kennis van deze disciplines en kengetallen worden 
voor verschillende typen vastgoed door de deelnemers zelf de bereke-
ningen uitgevoerd. De berekeningen omvatten onder meer de opbouw van 
bouw- en bijkomende kosten, vormfactoren, het rekenen met een BAR en 
bedrijfswaardeberekeningen voor (sociale) huurwoningen. 

Rekenen met grond- en 
vastgoedexploitatie1

Na het volgen van de training kunt u de belangrijkste posten van 
een gebiedsexploitatie berekenen en heeft u inzicht in de risico’s 
bij gebiedsontwikkeling. Verder hebt u inzicht in de factoren welke 
een grote invloed hebben op de haalbaarheid van uw plan en weet 
u deze te identificeren en kwantificeren. U ontvangt, naast relevante 
achtergrondinformatie, praktische en direct bruikbare overzichten 
van kengetallen, indices en ontwikkelingen op de bouw- en woning-
markt.

Voor wie
Deze training is geschikt voor projectleiders, projectassistenten, 
stedenbouwkundigen, planeconomen en medewerkers die betrokken 
zijn bij gebiedsontwikkeling.



Gebiedsontwikkeling gaat gepaard 
met grote investeringsvolumes 
en risico’s. Het managen van- en 
inzicht krijgen in de risico’s bij ge-
biedsontwikkeling is meer dan 
ooit van wezenlijk belang om te 
kunnen sturen op het financiële 
resultaat en succesvolle projecten 
te realiseren. De financiële ver-
taling van ruimtelijke plannen, 
keuzes en aannames is hierbij 
essentieel. Over de grenzen 
van het eigen vakgebied heen 
kunnen kijken is een “must”. 
De training geeft u inzicht in de 
financiële risico’s bij gebieds-
ontwikkeling, de wijze waarop 
risico’s zich voordoen en de hoe 
u deze kunt kwantificeren en 
beheersen. 

Welke risico’s zijn verbonden aan 
het financieel resultaat van de 
grond- en vastgoedexploitatie? 
Welke factoren zijn bepalend 
voor deze financiën? Hoe waar-
deer ik de parameters in de 
exploitatie? Hoe groot is de 
invloed van planvertraging op 
het saldo? Hoe kan ik een reële 
bandbreedte van mijn exploitatie 
bepalen? En hoe beheers ik al 
deze risico’s? 

Tijdens de training behandelen we o.a. de volgende onderwerpen: 

      Introductie grond- en vastgoedrekenen 
Aan bod komen de opbouw van de grond- en vastgoedexploitatie en de meest 
gehanteerde rekensystematieken. De relatie tussen deze twee exploitaties wordt 
aan de hand van praktijkvoorbeelden en berekeningen inzichtelijk gemaakt. 

      Risico’s in het ontwikkelingsproces 
Aandacht voor de risico’s binnen een ontwikkelingsproces en de wijze 
waarop deze zich kunnen voordoen. Aan de hand van diverse voorbeelden 
wordt getoond wat de valkuilen in een ontwikkelingsproces kunnen zijn en 
hoe u deze op tijd kunt identificeren.

      Financiële risicobeheersing 
Ingegaan wordt op de diverse methoden van risicokwantificering en de 
wijze waarop deze risico’s beheersbaar blijven. Speciale aandacht gaat uit 
naar risico’s als gevolg van de economische crisis, zoals vertragingen en 
prijsontwikkelingen in de vastgoedmarkt. 

      Risicokwantificering met Monte Carlo-analyse 
Een manier om financiële risico’s in een gebiedsexploitatie te kwantificeren 
is de Monte Carlo-analyse. Met behulp van integrale scenarioberekeningen 
en het softwareprogramma Crystal Ball wordt het risicoprofiel van de 
exploitatie gesimuleerd en inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van een 
casestudy bepaalt u interactief de risico’s van een gebiedsexploitatie en 
leert u welke onderdelen het meest risicovol zijn. Door deze kennis kunt u 
sturen op de onderdelen waar dit het meeste rendement oplevert. 

Financiële risicoanalyse 
bij gebiedsontwikkeling

Na het volgen van de training heeft u meer kennis van de gebieds-ex-
ploitatie en kunt u deze beoordelen op risico’s. U bent zich bewust 
van de risico’s die kunnen optreden en leert van andere projecten, 
best practices, do’s en don’ts. Naast het werken met grond- en vast-
goedexploitaties ontvangt u reële kengetallen die u in de praktijk direct 
kunt gebruiken. U ontvangt, naast relevante achtergrondinformatie, 
praktische en direct bruikbare overzichten van kengetallen, indices en 
ontwikkelingen op de bouw- en woningmarkt.

Voor wie
Deze training is geschikt voor projectleiders, projectassistenten, 
stedenbouwkundigen, planeconomen en medewerkers die betrokken 
zijn bij gebiedsontwikkeling. Van deelnemers aan de cursus wordt 
enige basiskennis van financiën bij gebiedsontwikkeling verwacht. 
De training ‘Rekenen met grond- en vastgoedexploitatie’ is hier-
voor uitermate geschikt.
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De invoering van de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
maakt de financiële relatie tussen 
eigendom, grond en vastgoed 
hechter. Partijen zullen in een 
eerder stadium beter inzicht 
moeten hebben over de uitein-
delijke ontwikkeling van een 
gebied en het bijbehorend vast-
goedprogramma. Hiervoor is in-
zicht nodig in de financiële ver-
taling van ruimtelijke plannen. 
Voor veel partijen levert deze 
financiële vertaling vragen op. 

Hoe werkt het kostenverhaal in 
de nieuwe Wro? Wanneer krijg 
ik te maken met een exploitatie-
plan en welke eisen worden 
hieraan gesteld? Wat is een reële 
inbrengwaarde? Hoe werkt de 
plankostenscan? Hoe beoordeel 
ik de hoogte van de aan mijn 
perceel toegekende exploitatie-
bijdrage? Zijn er mogelijkheden 
om het kostenverhaal te optima-
liseren? 

Tijdens de training behandelen we o.a. de volgende onderwerpen: 

      Kernpunten nieuwe Wro en exploitatieplan 
U krijgt een bondige toelichting op de recente beleidsontwikkelingen en 
jurisprudentie. Verder wordt aandacht besteed aan de elementen uit de regel-
geving die de meeste invloed hebben op de financiële uitvoerbaarheid van 
projecten. 

      Begrippen grond- en vastgoedmarkt & berekeningsmethoden 
Op welke wijze staan deze twee markten met elkaar in verbinding? Er is 
aandacht voor de verschillende rekenmethodieken en het financieel effect 
van projectfasering. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de overeenkomsten 
en verschillen tussen een grondexploitatie en een exploitatieopzet bij een 
exploitatieplan.

      Rekenen met het exploitatieplan 
Met behulp van een voorbeeldproject wordt een exploitatieopzet volgens 
de regels van de nieuwe Wro opgesteld. Alle essentiële onderdelen van 
het exploitatieplan komen hierbij aan bod, waaronder de limitatieve kosten-
lijst, de plankostenscan, macroaftopping en kostentoedeling. 
Praktijkvoorbeelden van reeds opgestelde exploitatieplannen geven u 
inzicht in de mogelijkheden en valkuilen van dit instrument. 

      Locatieontwikkeling, planfasen en samenwerkingsvormen 
Doordat al in een vroeg stadium nagedacht moet worden over verhaals-
mogelijkheden, verandert ook de wijze van samenwerking in projecten. 
We gaan in op de verschillende samenwerkingsmogelijkheden en de 
mogelijkheden om in de anterieure fase reeds tot afspraken over kosten-
verhaal te komen. 

Rekenen met het
exploitatieplan 3

Na het volgen van de training bent u op de hoogte van de financiële 
consequenties en mogelijkheden van de nieuwe Wro en kunt u hier 
zelf mee rekenen. U weet welke contracteringsmogelijkheden er 
zijn en doorziet de financiële verbinding tussen marktwaarde en 
grondexploitatie. U ontvangt, naast relevante achtergrondinformatie, 
praktische en direct bruikbare overzichten van kengetallen, 
indices en ontwikkelingen op de bouw- en woningmarkt.

Voor wie
Deze training is geschikt voor projectleiders, projectassistenten, 
planeconomen, juristen en medewerkers die betrokken zijn bij 
gebiedsontwikkeling. Van deelnemers aan de cursus wordt enige 
basiskennis van financiën bij gebiedsontwikkeling verwacht.
 



Het vinden van de balans tussen 
kwaliteit, tijd en geld in een 
ruimtelijk project is een vak 
apart. Zeker als dat afgezet 
wordt tegen de projectrisico’s. 
Als de organisatie meerdere 
projecten heeft en de middelen 
beperkt zijn, dan vraagt dat om 
keuzes. Zowel binnen het project 
als tussen projecten onderling. 
Om deze strategische afwegingen 
te maken, moet een beslisser 
kunnen bouwen op betrouwbaar 
en helder inzicht in de projecten-
portefeuille. En dat is helaas 
geen vanzelfsprekendheid, dat 
moet goed georganiseerd worden.

In deze inleiding in portefeuille-
management wordt inzicht 
gegeven in wat er geregeld moet 
worden, welke disciplines daarbij 
betrokken zijn en op welke wijze 
de beslisser het beste (strate-
gisch) geadviseerd kan worden. 

Tijdens de training behandelen we o.a. de volgende onderwerpen: 

      Projectniveau

• Wanneer is een project een project en hoe borgt u vergelijk 
 baarheid tussen projecten?
• Welke kwalitatieve eisen stelt u aan (de onderbouwing van) een  
 exploitatiebegroting?
• Welke voorwaarden en instrumenten zijn daarvoor nodig 
 (de gereedschapskist)?
• Hoe haakt u een project, met zijn eigen dynamiek, aan bij de  
 jaarcyclus van begroten en verantwoorden?
• Hoe (en wanneer) kunnen bestuur en management effectief 
 sturen in een project?

      Portefeuilleniveau

• Hoe wordt een portefeuille gedefinieerd en hoe schept u 
 meerjarig (financieel) inzicht? 
• Hoe verdeel je verantwoordelijkheden, zodat het portefeuille- 
 belang wordt geborgd maar de integrale verantwoordelijkheid  
 van de projectleider geen geweld wordt aangedaan?
• Hoe organiseert (en borgt) u risicomanagement?
• Hoe rapporteert u effectief over de portefeuille en hoe kunt u  
 bestuur en management strategisch adviseren? 

Inleiding
portefeuillemanagement 4

Na het volgen van deze training bent u in staat om de situatie in uw 
eigen organisatie op hoofdlijnen te toetsen en om verbeterpunten 
te identificeren. U heeft ideeën opgedaan om portefeuillemanagement 
in uw organisatie vorm te geven of te versterken.

Voor wie
Deze training is geschikt voor raadsleden, wethouders, project-
leiders, planeconomen en financiële (beleids)medewerkers. Van 
deelnemers aan de cursus wordt enige basiskennis van grondbe-
drijfsprocessen verwacht.



Stadkwadraat Academy
Bent u werkzaam in de gebiedsontwikkeling en zoekt u 
verdieping van uw financiële kennis? Dan zijn de trainingen 
van de Stadkwadraat Academy ideaal voor u. In onze 
trainingen laten we u op een interactieve wijze kennis 
maken met de financiële facetten van gebieds-
ontwikkeling.  Alle trainingen laten zich kenmerken door 
een sterk  ‘doe’ en ‘reken’ karakter, waarbij u tijdens de 
training zelf aan de slag gaat met praktijkcases en reken-
exercities. Onze ervaren docenten, die dagelijks werk-
zaam zijn in de gebiedsontwikkeling, zorgen ervoor dat 
u na het volgen van onze training de opgedane kennis 
direct in de praktijk kunt brengen bij uw eigen project.

Opzet 
Om het kwaliteitsniveau van de trainingen te garanderen 
en voldoende interactie tussen en inbreng van de deel-
nemers te waarborgen, streven we naar minimaal 4 en 
maximaal 10 deelnemers per training. We gaan ervan 
uit dat elke deelnemer de basis van Excel beheerst en 
een laptop meebrengt.

Stadkwadraat
Stadkwadraat is hét bureau voor financieel economisch 
advies bij grond- en vastgoedontwikkeling. Specialisten 
in het creëren van financieel-economische transparan-
tie, strategie en beheersing tijdens elke stap van het 
ruimtelijk ontwikkelingstraject. 

Stadkwadraat werkt onder andere voor gemeentes, 
woningcorporaties en projectontwikkelaars; organisaties 
die een stevige financiële basis willen leggen onder 
hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Hen -en u- bie-
den we vóór alles helder inzicht. Zowel in de kosten 
voor nieuwe ontwikkelingstrajecten als in de status van 
lopende bouwprojecten. Zodat u de juiste beslissingen 
kunt nemen en deze op het hoogste niveau kunt 
verantwoorden. Tegelijkertijd kunnen we u helpen om 
financiële processen te stroomlijnen en grip te krijgen 
op uw projecten. 

Investering
De investering per deelnemer bedraagt*: 

•  Rekenen met Grond- en Vastgoedexploitatie € 1.750,-  (2 dagen)
•  Financiële Risicoanalyse bij gebiedsontwikkeling € 900,- (1 dag)
•  Rekenen met  het exploitatieplan € 900,- (1 dag)
•  Inleiding Portefeuillemanagement € 900,- (1 dag)

Inbegrepen
•  Cursusmap met o.a. direct bruikbare kengetallen en indices
•  USB-stick met rekenopgaven en rekenmodellen
•  Lunch, dranken en een afsluitende borrel
•  Certificaat van deelname
•  Bij inschrijving ontvangt u het meest recente Stadkwadraat 
    dossier. 

Incompany 
Elke training van de Stadkwadraat Academy bieden wij ook incompany 
aan. Voor een training op maat kunt u contact opnemen met 
academy@stad2.nl of bel 030 600 10 10.

Voor de incompany trainingen verrichten wij de volgende voor-be-
reidingswerkzaamheden:

•  Intake met deelnemers ten behoeve van vaststelling leerwensen
•  Vaststellen van materiaalsamenstelling
•  Trainingsvorm toespitsen op leerwensen

Facturering
Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en factuur. 
Tot 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren. 
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang bent u 50% van het 
trainingsbedrag verschuldigd. Het is uiteraard toegestaan een 
collega als plaatsvervanger te sturen. Annulering dient schriftelijk 
plaats te vinden.

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt

academy@stad2.nl

www.stad2.nl

030 600 10 10

* (alle genoemde prijzen zijn exclusief btw)


