
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER ’10 
 

Geachte relatie, 

 

Vanaf dit moment zult u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte worden houden van 

de activiteiten die wij voor u organiseren en het onderzoek dat wij uitvoeren. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende items: 

 Terugblik op de presentatie van de ‘Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2010’ op 1 juni 

2010 

 Start van nieuwe onderzoeken 

 Agenda, met: - Kenniscafé NoorderRuimte 

- Bezoek ‘De Prismare’ en ‘Roombeek’ in Enschede 

 

 

PRESENTATIE ‘BAROMETER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 2010’ 

Onder grote belangstelling zijn de resultaten op dinsdag 1 juni j.l. 

besproken en bediscussieerd op een bijeenkomst van de NeVaP 

in het Paviljoen Vondelpark te Amsterdam. 

Nadat de heer Touw (voorzitter NeVaP) het gezelschap 

verwelkomd had, begon deel één van het programma waarin het 

voortgangsrapportage Consortium Maatschappelijk Vastgoed en 

recente onderzoeken op het gebied van gemeentelijk vastgoed 

werden toegelicht door Jan Veuger (CORPORATE Real Estate 

Management / Consortium Maatschappelijk Vastgoed), Lies Oldenhof (Hanzehogeschool 

Groningen) en Walter Rozendaal (Rozendaal Vastgoed). Daarna werden de ‘best practices’ 

van de gemeentelijke vastgoedorganisatie als profit-centre nader toegelicht door Paula 

Smits (Smitsprojectbbegeleiding) en Johan Brands (Gemeente Helmond). Tot slot hebben 

Thijs Jonker en Sander Groot verteld over de ‘best practices’ van het outsourcen van 

gemeentelijk vastgoed aan een commerciële vastgoedmanagement organisatie.  

Mariëlle Wieman (directeur NeVaP) sloot de middag af, waarna er uitgebreid gelegenheid 

was om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken. 

Een samenvatting van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2010 kunt u vinden op 

www.consortiummvg.nl  

 

 

ONDERZOEKEN 2010 - 2011 

Op donderdag 9 september zijn er bij de Hanzehogeschool weer een aantal onderzoeken van 

start gegaan. In het zogenaamde ‘onderzoeksblok’ voeren studenten in groepen van 4 à 5 

personen verschillende onderzoeken uit, en zo zullen zij ook bijdragen aan een aantal 

onderzoeken van het Consortium. De onderzoeken die van start zijn gegaan, zijn: 

 Herbestemming bestaande kerkelijke vastgoedportefeuille 

 Opdrachtgever: College Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Haren 

 Duurzame en levensbestendige wijken 

 Opdrachtgever: ZSV Architecten en De Huiskamer 

 Duurzame energie voor exploitatie van maatschappelijk vastgoed 

 Opdrachtgever: FAME Bouwmanagement BV 

 Duurzame facility-management van het gemeentehuis Hardenberg 

 Opdrachtgever: Draaijer + Partners 

 

 



 

 

AGENDA 

In deze agenda geven wij aan wanneer de eerstvolgende activiteiten gaan plaatsvinden. Via 

deze weg willen wij u dan ook van harte uitnodigen om deze data in uw eigen agenda te 

noteren en hierbij aanwezig te zijn. 

 

 Datum:  21 oktober 2010 

Tijd:  16:00 uur tot 17.30 uur 

Activiteit:  Kenniscafé Noorderruimte 

Het Kenniscafé NoorderRuimte is een initiatief van de Hanzehoschool 

Groningen en valt onder het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling 

NoorderRuimte. Tijdens deze bijeenkomst zullen actualiteiten rondom 

maatschappelijk vastgoed ter sprake komen en worden bediscussieerd.  

 

 Datum:  November 

Tijd:  n.t.b. 

Activiteit:  Bezoek MFA ‘De Prismare’ en woonwijk ‘Roombeek’ in Enschede 

Tijdens dit bezoek krijgt u behalve een rondleiding door de mooie ‘Prismare’ 

ook een presentatie over de totstandkoming en exploitatie van deze MFA. 

Een gastspreker zal u hierna vanuit een andere invalshoek toespreken, en tot 

slot wordt u rondgeleid door de woonwijk ‘Roombeek’. Deze woonwijk staat 

bekend om zijn architectonische en bouwkundige schoonheid. 

Als de datum van deze activiteit bekend is, ontvangt u van ons een 

uitnodiging. 


