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LEERGANG NIEUWE GEBIEDSECONOMIE 
 
Het basisprogramma bestaat uit in totaal vier dagdelen (2x2 dagdelen): 

• Blok 1: Omgevingsanalyse 
• Blok 2: De vastgoedexploitatie 
• Blok 3: De gebieds-/grondexploitatie 
• Blok 4: Nieuwe kansen 

De gedachte achter deze opbouw is als volgt. Allereerst kijken we van uit een hoger abstractieniveau naar wat er allemaal 
om ons heen gebeurd. We vertalen dat naar wat dit in grote lijnen voor de traditionele verdienmodellen betekent, waar het 
spaak loopt, waar het wel werkt en waarom (Omgevingsanalyse, blok 1). Vervolgens dalen we af op een lager detailniveau 
en beschouwen de vastgoed- en grondexploitatie nader. Hoe steken deze in elkaar en hoe worden deze beïnvloed door 
de veranderingen. Hoe kijken verschillende partijen tegen deze verdienmodellen aan? (Vakwerk, blok 2 en 3). Op grond 
van al deze kennis gaan we vervolgens in op nieuwe kansen, nieuwe verdienmodellen en mogelijke antwoorden op de 
vragen van morgen (Nieuwe kansen, blok 4). 
 

Blok 1: Omgevingsanalyse 
Tijdens het dagdeel ‘omgevingsanalyse’ wordt gekeken naar de huidige trends in de gebiedsontwikkeling. Het betreft een 
analyse van schuivende panelen en gewijzigde rollen van diverse betrokken partijen. Waar bevinden we ons nu in het 
continuüm tussen het traditionele ‘productiedenken’ en moderne ‘co-creatiemodellen’? Hoe anders wordt het spel en hoe 
bewegen de spelers zich? Wat betekent dit voor de rol van de gemeente?  
Na de trendanalyse kijken we naar de actuele bewegingen in de markt. Wat betekenen die schuivende panelen nu voor de 
businesscase in gebiedsontwikkeling? Wat gebeurt er nu concreet in vastgoedland? Waarom zit wat muurvast? Wat 
betekent dit voor de gemeente als speler op de vastgoedmarkt? 
 

Blok 2: Vastgoed(exploitatie) 
Nu we in Blok 1 hebben ervaren met welke veranderingen wij geconfronteerd worden, is het zaak om te onderzoeken hoe 
de verdienmodellen werken en hoe deze door de veranderingen worden beïnvloed. We gaan schakelen van de 
omgevingsanalyse naar het vakwerk. In blok 2 wordt specifiek de vastgoedexploitatie nader beschouwd. 
 

Blok 3: Gebieds- /grondexploitatie 
In dit dagdeel wordt de relatie en de interactie tussen grond –en vastgoed(exploitatie) toegelicht. Ingegaan wordt op de 
traditionele wijze van ontwikkelen en de nieuwe producten en thema’s die een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Aan 
de hand van voorbeeldprojecten wordt een traditionele ontwikkeling vergeleken met een ontwikkeling met eigentijdse 
nieuwe producten en thema’s. 
 

Blok 4: Kansen in de nieuwe praktijk 
In de voorgaande blokken is behandeld waar we ons bevinden en waarom (Omgevingsanalyse) en hoe de huidige 
verdienmodellen in elkaar steken (vastgoedexploitatie en gebiedsexploitatie). Deze kennis stelt ons in staat om op zoek te 
gaan naar nieuwe kansen en trends. Welke slimme dingen kunnen we verzinnen om een beter antwoord te hebben op 
huidige en toekomstige vragen? Waar ontvouwen kansen zich en waarom? 
 
Februari 2015. 
 
Voor meer informatie over deze leergang en ons overige trainingsaanbod kunt u contact opnemen met Arnold Joost, via 
arnold@stad2.nl of 06-52032555. 
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