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		 voor het maken van
toekomstbestendige
				kernen

			Wat als we
van elke kern
een bruisende plek
met toekomstwaarde
		 weten te maken?

Hart voor de gebouwde kern
Waar winkelen in onze stads- en
wijkkernen voorheen de overhand had,
zien we dat nu, mede door de corona
crisis en online groei, steeds minder
worden. Dat raakt de functie en daar
mee de waarde van het gebouwde hart.
Om onze stads- en wijkkernen nu en
in de toekomst levendig en relevant te
laten zijn en blijven, moeten we kernen
ontwikkelen waarin verschillende
functies en ambities met elkaar worden
vervlochten.
Hoe creëren we toekomstbestendige
kernen waarin de belangen van alle
stakeholders zijn verenigd? Met welke
nieuwe samenwerkingsverbanden
en verdienmodellen vinden we een
nieuwe balans tussen de functies zoals
wonen, werken, bezoeken, winkelen en
recreëren?
Om bij te dragen aan de kennis,
inzichten en verbinding die nodig
zijn om samen te kunnen werken aan
succesvolle stads- en wijkharten

hebben wij samen met TIAS dé
vastgoedopleiding voor het maken van
toekomstbestendige kernen ontwikkeld. De opleiding gaat in op de zes
waarden waar een duurzame kern aan
moet voldoen:
●
●
●
●
●
●

toekomstwaarde
economische waarde
sociale meerwaarde
juiste functiemix
verbinding met openbare ruimte
en infra
tegemoetkomen aan belangen
en posities van stakeholders.

Deze opleiding geeft nog meer vorm en
inhoud aan onze ambities om mensen,
projecten en kennis te verbinden en te
delen, kansen te zien en te inspireren.
Met als doel het ontwikkelen van
duurzame, toekomstbestendige en
succesvol gebouwde harten in Nederland. Nu en in de toekomst.

Wat leer je?

Voor wie?

Het programma

De TIAS Kernacademie draagt bij aan je kennis
en inzicht over de ontwikkeling van toekomstbestendige kernen. Na het volgen van de opleiding
ben je nog beter in staat om je rol te pakken in de
ontwikkeling van een kern en te komen tot succes
vollere samenwerking met alle stakeholders in het
gebouwde hart.

De TIAS Kernacademie is dé vastgoedopleiding voor iedereen die bezig is
om de kernen van Nederland vitaal en
toekomstbestendig te maken. Want
een toekomstbestendige kern biedt ook
duurzame financiële waarde.

De opleiding telt vier lesdagen (waarvan één praktijkdag) en een digitale
introductie.

Na de opleiding:
●

●

●

●

●

kun je het gebouwde hart als kern analyseren
vanuit een holistische blik;
heb je inzicht in trends, ontwikkelingen en
nieuwe mogelijkheden;
begrijp je de verschillende belangen en posities
van alle stakeholders;
heb je inzicht in samenwerkingsverbanden,
verdienmodellen en juridische instrumenten
om toekomstbestendige kernen te kunnen
realiseren;
kun je de kennis en inzichten toepassen en
integreren in je functie.

Wanneer interessant? Je werkt bij een
belegger, retailer, ontwikkelaar, adviesbureau of bij de overheid en je houdt je
bezig met de ontwikkeling van nieuwe
of bestaande stads- of wijkkernen.

Introductie
en kennismaking
online, wo 9 maart 2022 13-15.30 u
●

Je hoeft geen lid te zijn van Kern om
deze opleiding te kunnen volgen.

●
●
●

Toelichting op programma en
leerpad
Ophalen individuele leerdoelen
Kennismaking met elkaar
Kennismaking met en uitleg over
online leerplatform

docent: ingrid janssen

Kansen voor het
gebouwde hart

Samenwerken  aan
kansrijke kernen

De kern als
businesscase

De kern van
de praktijk

WO 23 MAART 2022, 09.30-17.30 U
CREATIVE VALLEY CS, UTRECHT

WO 6 APRIL 2022, 09.30-17.30 U
CREATIVE VALLEY CS, UTRECHT

WO 20 APRIL 2022, 09.30-17.30 U
CREATIVE VALLEY CS, UTRECHT

WO 18 MEI 2022, 09.30-17.30 U
OP LOCATIE (N.T.B.)

●

●

●

●

De kern voor multifunctioneel
gebruik, als plek voor ontmoeten,
recreëren, wonen, werken
De kern als locatie met betekenis:
historische waarde, sense of place,
het unieke DNA
De kern als digitale hub: de betekenis van technologie en digitalisering
voor de binnenstad
De kern als verbinder van openbare
en persoonlijke ruimte, en tussen
verschillende vormen van mobiliteit

Doel: inspireren en inkaderen van
kernontwikkeling

MODULE 1

●

●

●

●

Belanghebbenden en belangen bij
ontwikkeling van kernen
Het begrip waarde ontleed in facetten als: ontwerpwaarde, businesswaarde, maatschappelijke waarde
en sociale waarde
Essentiële rollen in het samen
werkingsverband: inspirator,
vormgever, realisator en integrator
Invulling van relevante rollen en
borging in het samenwerkings
verband

Doel: posities en belangen van de
stakeholders verbinden

MODULE 2

●

●

●

●

Verdienmodellen voor het
gebouwde hart
Nieuwe (flexibele) exploitatie
vormen voor de plint
De waarde van wonen en
commerciële functies
Juridische aspecten (huurvormen,
omgevingswet)

●

●

●

●

Doel: plannen voor kernontwikkeling
toetsen op haalbaarheid

MODULE 3

Studietrip naar een relevant en
inspirerend project ter realisatie
van bruisende kernen
Paneldiscussie met diverse
belanghebbenden
Reflectie op uitdagingen van de
nieuwe kern, hoe de samenwerking tussen belanghebbenden is
geregeld en waarmee de haalbaarheid van het plan is getoetst
Afsluitende borrel en dinerbuffet

Doel: kennis van voorafgaande dagen
toetsen aan casus en netwerken

MODULE 4

De docenten

Over Kern

Theo Camps

Astrid Kemperman
Associate professor aan
de TU Eindhoven, gespecialiseerd in de stedelijke
omgeving als aanjager
van welzijn en gezond
leven. Ontwikkelde
onder meer de leergang
Big data en experimentele stedelijke analyse.
Kemperman zetelt in
diverse overheidsorganen, waaronder de
Vastgoedcommissie van
de provincie NoordBrabant.

Hoogleraar organisatiekunde aan de TIAS,
met ruime ervaring als
management consultant
voor de overheid en het
bedrijfsleven. Zijn focus
ligt op vraagstukken
van publiek-private
netwerkorganisaties.
Medeauteur van
onder meer Passend
leiderschap (2011) en
Geslaagd. Tien lessen in
innovatie (2011).

Ingrid Janssen
Associate professor
vastgoedmanagement
aan de TIAS met als
specialisatie winkelmanagement. Als academic
director is zij verantwoordelijk voor het
MRE-programma aan de
TIAS. In haar proefschrift
(2011) onderzocht Janssen de besluitvorming
in retailvastgoed, een
thema dat nog steeds
haar aandacht heeft.

Kern is hét centrum waar vastgoedprofessionals, overheden en kennis
instellingen elkaar ontmoeten. Van
belegger tot huurder, van gemeente
tot ontwikkelaar en van financier
tot consultant. Samen creëren we
waardevolle oplossingen voor kernen
in steden en wijken. Voor de toekomst,
voor morgen en voor vandaag.
kern.nl

Over TIAS
TIAS is de business school van Tilburg
University en de Technische Universiteit Eindhoven en heeft een breed
portfolio aan deeltijdmasters, MBA
opleidingen, masterclasses, TIAS
8hr en maatwerkoplossingen. Vastgoed is een expertisegebied van TIAS.
tias.edu

Data

Informatie

De TIAS Kernacademie start in
maart 2022.

Locaties
De modules 1 tot en met 3 vinden
plaats in Creative Valley CS, in het centrum van Utrecht. Module 4 speelt zich
af op een nader te bepalen locatie.

Online introductie
wo 9 maart 2022, 13-15.30 u
Module 1
wo 23 maart 2022, 09.30-17.30 u
Module 2
wo 6 april 2022, 09.30-17.30 u
Module 3
wo 20 april 2022, 09.30-17.30 u
Module 4
wo 18 mei 2022, 09.30-17.30 u

Aanmelden
Aanmelden voor de TIAS Kern
academie kan via kern.nl.

Kosten
Leden van Kern betalen € 2950,
niet-leden €  3450. De prijs is inclusief
lesmateriaal, lunch bij Creative Valley
en borrel en afsluitend diner op de
laatste opleidingsdag.
Lid worden van Kern
Wil je het hele jaar profiteren van alle
voordelen die het lidmaatschap van
Kern biedt? Kijk dan op kern.nl.
Informatie en contact
Heb je vragen, wil je je aanmelden of
informatie ontvangen? We geven je
graag persoonlijk advies over deze
opleiding. Neem contact op met Hans
van Scheerdijk via: hans@kern.nl of via
06 2381 7401.
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