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Voorwoord
De aandacht voor maatschappelijk vastgoed groeit, evenals de omvang, het belang, de impact
de positie in de maatschappij. Daardoor is er ook een duidelijke behoefte aan publicaties over
toegepast en wetenschappelijk onderzoek over maatschappelijk vastgoed en aangrenzende
gebieden. Mijn motivatie is dan ook om kennis op dit gebied te delen onder het moto: share
your talent, move the world. De Barometer Maatschappelijk Vastgoed is een jaarlijks
terugkerende publicatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk
vastgoed en is één van de producten van het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Voor het
zevende achtereenvolgende jaar presenteren wij trends en ontwikkelingen van
maatschappelijk vastgoed zoals we die in het voorgaande jaar hebben kunnen waarnemen.
Hoewel het boek niet allesomvattend is, geeft het een goed beeld van de thema’s die volgens
maatschappelijk vastgoedexperts actueel en belangwekkend zijn.
De publicatie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het lectoraat
Maatschappelijk Vastgoed, in samenwerking met verschillende onderzoekers en andere
experts. Een interactief proces, waarbij ruimte was voor de eigen interpretaties en visies van
de betrokken deskundigen, heeft geleid tot bijdragen die exclusief geschreven of bewerkt zijn
voor deze uitgave.
De bijdragen variëren van onderzoeksconclusies en -agenda’s tot artikelen op gebaseerd op
praktijkexpertise. Ze beslaan het spectrum van maatschappelijk vastgoed in de vier
belangrijkste sectoren (gemeenten, zorg, onderwijs en woningcorporaties) en een viertal
actuele thema’s (maatschappelijk verantwoord ondernemen, ruimte & samenleving,
financieel en duurzaamheid & energie).
Dit boek is tot stand gekomen met hulp van alle auteurs in dit boek, de adviesraad en kritische
meelezers. Ik ben hen hier allen persoonlijk zeer dankbaar voor. Share your talent, move de
world.
Jan Veuger
Sleen, oktober 2014
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