Maatschappelijk vastgoedmanagement heeft zich de afgelopen jaren
steeds verder geprofessionaliseerd. Het is een multidisciplinair vakgebied
binnen maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, zorginstellingen,
woningcorporaties en onderwijs. Het maatschappelijk
vastgoedmanagement is gericht op het bieden van een geïntegreerde
aanpak van maatschappelijk vastgoed om op die wijze bij te dragen aan
het succes van de doelstelling van een maatschappelijke organisatie. Dit
boek gaat over maatschappelijk vastgoed in de context van duurzaam
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit die thematiek hebben
9 hoogleraren, 16 doctoren, 6 promovendi en 49 experts een bijdrage
geleverd vanuit hun onderzoek over en/of perspectief op
maatschappelijk vastgoed. Hiermee hebben zij een essentiële bijdrage
geleverd aan de verdere ontwikkeling van kennis op dit vakgebied.
Met dit boek wordt ook invulling gegeven aan de leeropdracht van het
lectoraat Maatschappelijk Vastgoed: ‘Kunnen lessen van Corporate Real
Estate Management (CREM) een nieuwe theorie vormen voor eigenaren
van maatschappelijk vastgoed, en in het bijzonder gemeenten, ter
bevordering van de sociale cohesie, waarbij het bedrijfsmiddel
maatschappelijk vastgoed een verbindende factor vormt?’ Hierop wordt
een antwoord gegeven door vier thema’s binnen het lectoraat: (1)
innovatie met maatschappelijk vastgoed, (2) maatschappelijke opgave
en de functie van maatschappelijk vastgoed, (3) (sociale)opgave
inzichtelijk met passend vastgoed en (4) mogelijkheden voor (regionale)
samenwerking.
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Dit boek draagt bij aan het antwoord op bovengenoemde leeropdracht
van het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Het lectoraat wil samen
met lectoren, docenten, onderzoekers, studenten en professionals een
bijdrage leveren aan duurzame kennisontwikkeling. Zij doet dat vanuit
bedrijfskundig perspectief door multidisciplinair samen te werken aan
uitdagende projecten in de praktijk. Voor maatschappelijk organisaties
biedt dit de mogelijkheid tot het uitvoeren van toegepast onderzoek. Dit
boek is dan ook onmisbaar voor de (nieuwe) maatschappelijk
vastgoedmanagers en iedereen die actief is in en rondom dit vakgebied.
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