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Voorwoord
10 jaar Barometer Maatschappelijk vastgoed; impact, trends en
ontwikkelingen
In 2007 heeft het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het
initiatief genomen om de handreiking Bouwstenen voor sociaal: vastgoed voor
voorzieningen uit te geven. Dit is een eerste aanzet geweest om professioneel om te
gaan met maatschappelijk vastgoed als een asset. In 2008 is het lectoraat gestart
met haar eerste Barometer Maatschappelijk Vastgoed. In 2009 bepleitte ik al in Real
Estate Magazine dat onderzoek naar maatschappelijk vastgoed noodzakelijk is
vanuit het perspectief van Corporate Real Estate Management (CREM) door
middel

van

nieuw

te

ontwikkelen

besturingsmodellen

en

meer

promotieonderzoek. Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 2010
kwam, uit onderzoek van het lectoraat, naar voren dat maatschappelijk vastgoed
geen zaak was die op de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen stond.
Dit was een opmaat voor de gehonoreerde RAAK subsidieaanvraag Naar een markt
gestuurd gemeentelijk vastgoed. Dit onderzoek in 2011-2012 heeft geleid tot het totaal
extern gefinancierde lectoraat Maatschappelijk Vastgoed in 2012. Daarna heeft het
lectoraat Maatschappelijk Vastgoed zich sterk geprofileerd op verschillende
gebieden. Vooral de aandacht van minister Stef Blok in 2014 bij het in ontvangst
nemen van het eerste exemplaar van het boek Barometer Maatschappelijk
Vastgoed: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op ons jaarlijks congres, het
ronde tafel gesprek met staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Martin van Rijn in 2015 en het informele gesprek met de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker in 2015 hebben extra publiciteit gegeven
in de media naast de vele publicaties van het lectoraat. Het debat in 2016 met het
maatschappelijk middenveld met de minister-president Mark Rutte met de
overhandiging van het boek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 en een
ronde tafel gesprek in 2017 met wederom minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties Stef Blok, wethouders en directeuren Vastgoed van gemeenten
in Nederland, hebben bijgedragen tot maatschappelijke en economische
kennisbenutting voor toekomstige en bestaande vastgoed-professionals. Op de

PROVADA 2017 hebben wij als lectoraat de sessie Krimp: Leegte & ruimte voor
vernieuwing en verandering mede georganiseerd waar de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk zijn visie op dit
onderwerp gaf.

Onderwijs en onderzoek
De maatschappelijke en economische kennisbenutting van het lectoraat
Maatschappelijk Vastgoed heeft er onder andere toe geleid dat het thema volledig
geïntegreerd is in de weer snelgroeiende opleiding Vastgoed & Makelaardij van de
Hanzehogeschool Groningen en het Kenniscentrum NoorderRuimte. Ook het
standaard studieboek Taxatieleer Vastgoed 2 voor alle HBO instellingen in
Nederland, is in 2015 voorzien van een fors hoofdstuk over waardering van
maatschappelijk vastgoed. Naast de Innovatiewerkplaatsen, het Honneursprogramma, het Vastgoed Lab en het Kenniscentrum NoorderRuimte waar vele
onderzoeksprojecten met studenten succesvol zijn uitgevoerd, zijn ook bij andere
instituten als de Amsterdam School of Real Estate, Odyssee University Brussel, KU
Leuven, University Berlin, kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, Fontys, HAN,
Hogeschool Utrecht vele gastcolleges en expertmeetings gegeven. Ook de
uitgegeven en uitverkochte boeken Barometer Maatschappelijk Vastgoed over de
afgelopen jaren worden als studiemateriaal ingezet.
Internationaal is het lectoraat jaarlijks aanwezig op de congressen van de European
Real Estate Society (ERES) met artikelen en lezingen. Ook op andere internationale
congressen is het lectoraat vertegenwoordigd. In de afgelopen twee jaar hebben wij
ons

ook

nadrukkelijk

gefocust

op

internationale

publicaties

omdat

maatschappelijk vastgoed in Nederland een unieke internationale positie heeft op
vastgoed van de overheid, zorg, onderwijs en woningcorporaties. Dit heeft vooral
geleid tot vele internationale Journal publicaties. Ook de samenwerking in
verschillende onderzoeken met prof. dr. Peter Boelhouwer en prof. dr. Marleen
Hermans van Delft University over respectievelijk aardbevingen en professioneel
opdrachtgeverschap bij gemeenten, en prof. dr. Erwin van de Krabben met
promovendi van het lectoraat Annette van de Beemt en Dirk Kootstra over

respectievelijk Professioneel vastgoed management bij Nederlandse Gemeenten en
Bekostigingssystematiek huisvesting primair onderwijs, dragen bij aan de verdere
professionalisering van het vakgebied Maatschappelijk Vastgoed. Op dit moment
wordt verder gewerkt aan de RICS accreditatie van de opleiding Vastgoed &
Makelaardij waarmee studenten toegang krijgen tot het internationale RICS
certificaat en lidmaatschap. De effectuering daarvan wordt in 2017 verwacht.

Toekomstige opgaven lectoraat
Kijkend naar de toekomst zijn er twee opgaven die de aandacht vragen. Als eerste
de verdere valorisatie van de ontwikkelde kennis van het lectoraat samen met
studenten,

nieuwe-

en

Innovatiewerkplaatsen,

bestaande
Living

professionals,

Labs,

Vastgoed

kennisinstellingen
Lab,

in

Kenniscentrum

NoorderRuimte (KCN), het recent gestarte RICS Vakgroep Maatschappelijk
Vastgoed, de RICS Vakgroep Research & Innovation, Zorg Innovatie Forum (ZIF)
een structurele samenwerking met NeVaP kennis- en innovatieplatform in de
vastgoedsector (600 leden), RICS Europe (125.00 leden wereldwijd) en het
opgebouwde netwerk van het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Ook
internationale uitwisselingen en publicaties in Journals hebben blijvende aandacht.
Na een positieve evaluatie van het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed in 2016 zijn
nu in 2017 de lectoraten Maatschappelijk Vastgoed en Vastgoed samengevoegd.
De nieuwe opgave van het lectoraat (Maatschappelijk) Vastgoed zal dan ook gaan
bestaan uit twee hoofdthema’s: (1) Maatschappelijk Vastgoed en (2) Disruptie,
Blockchain en Vastgoed. Het tweede thema gaat starten op het Noordelijk
Vastgoedcongres

2017

studentenvereniging

op

voor

12

oktober,

Vastgoed

&

een

initiatief

Makelaardij

-

van
en

Villa
het

’96

-

lectoraat

(Maatschappelijk) Vastgoed.
De tweede opgave is de nieuwe uitdagingen voor het maatschappelijk vastgoed
die vanuit de publicaties komen zoals experts nu hebben gekeken naar de
Barometers Maatschappelijk Vastgoed van de afgelopen 10 jaar. Een aantal
uitdagingen daaruit zijn:

- Wij vinden het belangrijk dat organisaties die publiek vastgoed beheren dat
doen op een manier die op politiek en maatschappelijk draagvlak kan rekenen
en die aansluit bij veranderende maatschappelijke opvattingen (bijvoorbeeld
over duurzaamheid) en behoeften (bijvoorbeeld andere vormen van wonen,
onderwijs en zorg) . Dat geldt voor het Rijk en ook voor publieke instellingen
die met een grote mate van zelfstandigheid zelf vastgoedbeslissingen kunnen
nemen, zoals zorg- of onderwijsinstellingen (Cor van Montfort, Okke van der
Maas, Caludia Noort-Verhoeff en Lieke van der Zanden).
- Vrijwel alle gemeenten zijn bezig met de professionalisering van hun
opdrachtgevende rol en voeren bijvoorbeeld pilots uit met nieuwe
samenwerkingsvormen. Ze onderkennen de noodzaak tot een betere
kennisborging over nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, omdat zij zich
geconfronteerd zien met een sterk dynamische markt op dit vlak.
Competentieontwikkeling hoort daarbij tot één van de meest in het oog
springende thema’s (Marleen Hermans, Denise Huizing, Jack Amesz en Jan
Veuger).
- De

belangrijkste

vastgoedportefeuilles

actuele

uitdagingen

zijn verduurzaming

voor
van

de
de

gemeentelijke

gehele

vastgoed-

portefeuille, de impact van de razendsnelle technologische ontwikkelingen en
de steeds strategischer rolinvulling die gemeenten wensen vanuit het principe
‘terug naar de kerntaken’ (Wouter van den Wildenberg).
- Het onderscheid in sectorspecifieke en meer generieke kennis, data en
leerpunten is een belangrijk aandachtspunt (Theo van der Voort).
- Zo bezien zijn er wel degelijk mogelijkheden om ook op korte termijn
verduurzaming van onderwijshuisvesting ter hand te nemen. Dat neemt niet
weg dat de bekostiging van nieuwbouw in het PO en VO tekortschiet en
hervormd moet worden (Derk—Jan Postema).
- De vraag lijkt me hoe organisaties in het maatschappelijk vastgoed de
voordelen van klein organiseren kunnen combineren met inkoop- en
expertisevoordelen op grotere schaal (Rik Koolma).

- Een aanverwante vraag is die van de afweging tussen uitbesteden en in eigen
beheer. Welke combinatie van activiteiten levert meerwaarde op (Rik
Koolma)?
- Het zou beter zijn als er gescheiden gemeten zou worden met return on
investment en social return on investment. Het meten aan maatschappelijk
vastgoed staat echter nog in de kinderschoenen (Rik Koolma).
- Verder zou ik willen bepleiten dat er meer onderzoek komt naar hoe
bestuurders, managers en frontlijnwerkers hun besluiten nemen ten aanzien
van maatschappelijk vastgoed (Rik Koolma).
- Om sturingscapaciteit terug te winnen (ouderenzorg) c.q. niet te verliezen
(onderwijs), zonder terug te gaan naar de aanbodsturing zoals die was, staan
in principe twee wegen open. Ten eerste het versterken van ruimtelijk spoor,
bijvoorbeeld door middel van een (door samenwerkende gemeenten
opgestelde) omgevingsvisie op de voorzieningenstructuur en in samenhang
met

de

woonvisie.

Ten

tweede

door

sectorale

bekostiging

als

aangrijpingspunt voor ruimtelijke sturing te blijven nemen, maar dan op een
nieuwe manier, zoals dat bij de doordecentralisatie in het onderwijs het geval
is (Joost Tennekes).
- De kwaliteit van VM en FM zal verder kunnen verbeteren door (nog) meer
kwalitatief hoogstaand onderzoek te doen waarin de toegevoegde waarde
van vastgoed en facilities voor gebruikers en eigenaren nog beter kan worden
aangetoond (Mark Mobach en Elizabeth Himmans).
- De ervaringen uit het eerste jaar vormen als het ware een routeboek voor
digitalisering en integrale vastgoedsturing (Ingrid Janssen).
- Om op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen denken over de
uitdagingen die het gevolg zijn van demografische transitie en selectieve
migratiepatronen (voorzieningen, mobiliteit, woningen, erfgoed, et cetera) is
onder andere een omslag in het denken noodzakelijk van denken over een
complete kern naar denken over een complete regio (Elles Bulder).

Tot slot
Ik wens u verder veel leesplezier en dank aan alle auteurs die in de afgelopen jaren
een bijdrage hebben geleverd aan de Barometers en ik hoop dat ik weer een beroep
u mag doen voor het verdere vervolg. Daarnaast ook dank aan alle opdrachtgevers,
sponsoren, studenten, hoogleraren, lectoren, participanten, docenten, onderzoekers en promovendi voor de constructieve samenwerkingen die in de afgelopen
jaren aan onderzoeken hebben meegewerkt.
Jan Veuger, 5 oktober 2017
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Barometer Gemeentelijk Vastgoed 2017
Gemeenten actief aan de slag met portefeuille en organisatie
A. van den Beemt - Tjeerdsma MSc & dr. ing. J. Veuger MRE FRICS
Dit artikel bevat de resultaten van het onderzoek Barometer Maatschappelijk
Vastgoed 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Maatschappelijk
Vastgoed

van

het

Kenniscentrum

NoorderRuimte,

Hanzehogeschool

Groningen.
Voor de negende keer hebben Nederlandse gemeenten de vragenlijst Barometer
Maatschappelijk Vastgoed ingevuld. 115 gemeenten

(31%) 1

hebben de lijst

vervolgens geheel of gedeeltelijk ingevuld waardoor de respons op vraagniveau
kan verschillen. Dit staat per vraag aangegeven.
De vragenlijst is per email verzonden aan bijna alle gemeenten (n=375) 2. Op 15 mei
is de uitnodiging tot invullen verstuurd en vanaf 19 juni zijn gemeenten per mail
hieraan herinnerd. Dit jaar zijn gemeenten niet telefonisch herinnerd aan de
vragenlijst, wat mogelijk bijdraagt aan de lagere respons ten opzichte van vorig
jaar. In totaal heeft de vragenlijst 9 weken opgestaan.
Respons

NL 3

Klein

(0-19.999 inwoners)

24 (24%)

118 (30,4%)

Middelgroot

(20.000-49.999 inwoners)

55 (55%)

191 (49,2%)

Groot

(50.000 of meer inwoners)

21 (21%)

79 (20,4%)

Tabel 1: respons naar omvang gemeenten

Respons voorgaande jaren: 2010 en 2011 14%, 2012 18%, 2014 21%, 2015 44%, 2016 44%.
Het lectoraat heeft niet bij iedere gemeente een contactpersoon en helaas accepteren niet
alle gemeenten een vragenlijst die aan het algemeen emailadres van de gemeente wordt
gestuurd. Daardoor konden niet alle gemeenten worden bereikt.
3
Per 1 januari 2017 (CBS)
1
2
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Dit jaar zijn de kleine gemeenten iets ondervertegenwoordigd en de middelgrote
iets oververtegenwoordigd. Met het generaliseren van de uitkomsten moeten we
daar rekening mee houden.

Visie en beleid
Dit jaar is voor het eerst gevraagd of gemeenten een kadernota en/of vastgoedvisie
hebben: meer dan de helft van de gemeenten heeft dit. Van de andere visie- en
beleidsstukken wordt minder vaak aangegeven dat gemeenten dit hebben: ten
opzichte van vorig jaar 21% minder een visie op vastgoedmanagement en 11%
minder

gemeenten

hebben

een

verhuurbeleid,

exploitatiebeleid

en

risicomanagement op vastgoedbeleid. Figuur 1 geeft behalve de resultaten van dit
jaar (kolommen) ook de resultaten van vorig jaar weer (alleen de ‘ja’ antwoorden,
stippellijn). De enige twee stijgers van dit jaar ten opzichte van 2016 zijn
accommodatiebeleid en huurprijsbeleid, maar ook dat zijn maar kleine stijgingen:
slechts 2% meer dan vorig jaar geeft aan dit te hebben.
Het zijn – net als vorig jaar – met name de grote gemeenten die het meest vaak
aangeven dat het beleid of de visie aanwezig is. Dit is niet het geval bij
onderhoudsbeleid en accommodatiebeleid: deze zijn het meest aanwezig bij de
middelgrote gemeenten. Opvallend is dat vooral kleine gemeenten (75%)
aangeven een kadernota te hebben.
Ook ten opzichte van vorig jaar (zie tabel 2) zijn er aan aantal bijzondere
veranderingen te zien: ongeacht de grootte van de gemeente geven minder
gemeenten aan dat zij een visie op vastgoedmanagement, een exploitatiebeleid en
risicomanagement vastgoedbeleid hebben. Bij de middelgrote gemeenten is een
daling van 12% te zien in het aantal gemeenten dat een verhuurbeleid heeft.
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Klein

Middelgroot

Groot

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Onderhoudsbeleid

100%

81%

82%

83%

81%

76%

Gemeentelijk vastgoedbeleid

40%

38%

64%

57%

81%

81%

Visie op vastgoedmanagement

17%

0%

58%

34%

84%

76%

Verhuurbeleid

42%

44%

52%

40%

72%

65%

Accommodatiebeleid

40%

47%

61%

63%

62%

53%

Huurprijsbeleid

40%

44%

47%

50%

67%

76%

Exploitatiebeleid

32%

25%

52%

38%

58%

50%

9%

6%

16%

10%

49%

44%

Vastgoedvisie

-

44%

-

49%

-

76%

Kadernota

-

75%

-

59%

-

56%

Risicomanagement
vastgoedbeleid

Tabel 2: visie en beleid naar jaren en omvang gemeenten
100%
80%

11%
8%

27%

14%

60%
40%

28%

36%

26%

18%

22%

25%

23%

27%

30%

15%
31%

8%
30%

39%
54%

81%
58%

20%

37%

47%

58%

55%

54%

38%

62%

17%

0%

Ja

Nee

Zijn we op dit moment aan het opstellen

Figuur 1: visie en beleid 2017 met lijn van 2016 (n=71-74)
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Aan bovenstaand is dit jaar de vraag toegevoegd van welk jaar de meest recente
stukken dateren. In tabel 3 staan de antwoorden hierop. De meest recente stukken
variëren van huurprijsbeleid dat tot stand kwam in 1998 tot aan de stukken die van
dit jaar zijn.
Van welk jaar dateert uw meest recente…

n

min

max

…onderhoudsbeleid

39

2000

2017

…gemeentelijk vastgoedbeleid

30

2009

2017

…visie op vastgoedmanagement

19

2012

2017

…verhuurbeleid

19

2000

2017

…accommodatiebeleid

25

2000

2017

…huurprijsbeleid

25

1998

2017

…exploitatiebeleid

14

2000

2017

…risicomanagement vastgoedbeleid

8

2012

2017

…vastgoedvisie

29

2009

2017

…kadernota

32

2012

2017

Tabel 3: datering beleidsstukken en visies

Risicomanagement
Dit jaar zijn er meer gemeenten (+5%) die (nog) geen maatregelen hebben genomen
maar ook meer gemeenten (+10%) die bezig zijn met het opstellen van maatregelen
ten aanzien van financiële risico’s op het gebied van maatschappelijk vastgoed
(beide 28%). Het aantal gemeenten dat aan financiële monitoring doet en/of een
risicoparagraaf heeft opgenomen in het vastgoedbeleid is afgenomen (beide -8%).
Zie figuur 2.
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Financiële monitoring

35%

Risicoparagraaf in vastgoedbeleid

25%

(nog) geen maatregelen genomen

28%

Op dit moment aan het opstellen

28%

Andere maatregelen getroffen

11%
0%

10%
2015

2016

20%

30%

40%

50%

2017

Figuur 2: risicomanagement (n=46)

De andere maatregelen die getroffen worden, zijn:
-

vier-ogen principe (voorkomen dat toekenning en afrekening bij één
persoon ligt)

-

benoeming in het algemene risicoregister van de gemeentelijke algemene
dienst

-

risicoparagraaf in grondbeleid; externe taxaties bij verkopen

-

we voeren jaarlijks een risicoanalyse uit, bepalen de beheermaatregelen
en voeren deze uit. De wijze waarop we de risicoanalyse uitvoeren ligt
vast in ons vastgoedbeleid (door de Raad vastgesteld).

-

we zitten op dit moment midden in een ontwikkeling naar een
vastgoedbedrijf waarin hier aandacht aan wordt besteed. er is inmiddels
wel en vastgoedparagraaf en een bestuurlijke monitor opgesteld

Kerntaken
In figuur 3 is weergegeven welke taken binnen de gemeenten worden beschouwd
als gemeentelijke kerntaken met betrekking tot maatschappelijk vastgoed. Net als
vorig jaar, wordt de taak Beheer en exploitatie het meest vaak genoemd. Vorig jaar
werd deze gevolgd door Locatie toewijzen en Financiering. Dit jaar is het Initiëren
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van projecten daar tussen gekomen en heeft de tweede plaats ingenomen. Met 14%
toename (vorig jaar was dit voor 41% van de gemeenten nog een gemeentelijke
kerntaak) is dit tevens de kerntaak die de grootste stijging laat zien. De enige taak
die dit jaar minder is genoemd als gemeentelijke kerntaak met betrekking tot
maatschappelijk vastgoed is Kwaliteitsmeting- en handhaving met -8%.

Beheer en exploitatie

58%

Initiëren van projecten

55%

Locatie toewijzen

51%

Financiering

49%

Eigendom

49%

Planontwikkeling

42%

Kwaliteitsmeting en handhaving

34%

Project- en procesmanagement

28%

Anders

17%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figuur 3: taken die beschouwd worden als gemeentelijke kerntaak (n=53)

De dalende trend die we voorgaande jaren waarnamen lijkt nu toch echt minder te
worden. De drie kerntaken die door evenveel gemeenten als vorig jaar werden
aangegeven als kerntaak zijn Locatie toewijzen, Financiering en Project- en
procesmanagement (+/-0%). De overige drie laten zelfs weer een kleine stijging zien:
Planontwikkeling (+2%), Beheer en exploitatie (+3%) en Eigendom (+7%). Zie ook tabel
4. Figuur 4 illustreert de uitvlakkende trend.
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2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

60%

66%

55%

53%

45%

56%

50%

55%

58%

67%

82%

70%

58%

69%

40%

48%

41%

55%

Locatie toewijzen

84%

92%

78%

67%

87%

62%

40%

51%

51%

Financiering

67%

91%

83%

72%

82%

47%

40%

49%

49%

Eigendom

54%

76%

65%

69%

67%

49%

40%

42%

49%

Planontwikkeling

75%

90%

73%

56%

69%

47%

50%

39%

42%

74%

86%

65%

67%

61%

47%

42%

42%

34%

58%

74%

57%

58%

61%

47%

31%

28%

28%

Beheer en
exploitatie
Initiëren van
projecten

Kwaliteitsmeting &
-handhaving
Project- en
procesmanagement

Tabel 4: trends in visie op gemeentelijke kerntaken
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Figuur 4: trends in visie op gemeentelijke kerntaken
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Bij anders (17%) geven gemeenten vaak een toelichting op hoe de kerntaken binnen
hun gemeente worden bepaald. Een paar gemeenten noemen ook concrete andere
taken die zij als kerntaak zien:
-

Bezit van vastgoed is geen kerntaak

-

Vastgoed is een middel om beleidsdoelen te realiseren

-

Het faciliteren/ondersteunen van beleidsdoelen

-

(Financiële) ondersteuning

-

Het centraal opmaken van overeenkomsten

-

Beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed is ondergebracht bij een
extern verzelfstandigd overheidsbedrijf waarbij financiering en eigendom
bij de gemeente blijft

Bij de kleine gemeenten is bij alle kerntaken een toename te zien, met uitzondering
van Financiering (-10%). Bij deze kleine gemeenten zijn het Initiëren van projecten
(+41%) en Project- en procesmanagement (+27%) opvallend vaker genoemd als
kerntaak. Ook bij de middelgrote gemeenten wordt het Initiëren van projecten vaker
genoemd: met 13% is dat bij deze groep gemeenten de kerntaak die het meest
toenam, terwijl hier juist Project- en procesmanagement afnam (-7%). Ook Beheer en
exploitatie (-13%) en Eigendom (-10%) werden bij de middelgrote gemeenten minder
vaak genoemd dan vorig jaar. Bij de grote gemeenten zijn de minste toenames te
zien: Eigendom (+27%), Financiering (+13%), Beheer en exploitatie (+13%) en het
Initiëren van projecten (+2%) werden hier vaker genoemd. De grootste afname is te
zien bij Kwaliteitsmeting en –handhaving (-26%).
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Klein

Middelgroot

Groot

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Beheer en exploitatie

50%

69%

63%

50%

52%

64%

Planontwikkeling

33%

46%

30%

38%

52%

43%

Initiëren van projecten

28%

69%

33%

46%

55%

57%

22%

31%

33%

35%

62%

36%

Eigendom

28%

46%

48%

38%

45%

71%

Financiering

56%

46%

33%

38%

59%

71%

Locatie toewijzen

50%

62%

48%

50%

55%

43%

11%

38%

26%

19%

41%

36%

Kwaliteitsmeting en
handhaving

Project- en
procesmanagement

Tabel 5: taken beschouwd als gemeentelijke kerntaak naar jaren en omvang gemeenten

Waar we voorgaande jaren duidelijk een daling zagen bij veel van de kerntaken,
laat ook dit beeld zien dat dat dit jaar zeker niet meer voor alle kerntaken geldt.

Kerntaken uitbesteden
Ook dit jaar is de kerntaak die het meest vaak uitbesteed wordt Beheer en exploitatie
(26%). Een kerntaak die nu nog niet uitbesteed is maar waarvan 20% van de
gemeenten wel van plan is dit uit te besteden is Eigendom. Ten opzichte van 2015
en 2016 zijn er minder plannen om deze kerntaken uit te besteden.
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We zijn van plan dit
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Dit besteden we al
uit

93%

91%

80%

76%

73%

64%

64%

57%

Dit besteden we niet
uit en dat zijn we
ook niet van plan

Figuur 5: kerntaken uitbesteden (n=42-47)

Indien een gemeente het uitbesteden van vastgoedtaken overweegt, vinden
gemeenten de drie opties uitbesteden aan de markt (28%) en verzelfstandigen
(20%) het meest interessant (n=46). In 2014 ging de voorkeur nog uit naar
samenwerken met andere gemeenten (71%), in 2015 naar verzelfstandigen (43%)
en in 2016 naar uitbesteden aan de markt (46%). Hoewel deze laatste ook dit jaar
het meest vaak wordt aangegeven, ligt het percentage toch 18% lager. De categorie
‘Niet van toepassing, zoals hierboven aangegeven overwegen wij geen uitbesteding’ is dit
jaar met 41% dan ook het grootst.
Andere taken – die niet in bovenstaande vraag waren opgenomen – die worden
uitbesteed, zijn:
-

De gemeente heeft de (dagelijkse) regie en besteed de daadwerkelijke
activiteiten aan. Bouwen, onderhouden, storingsonderhoud

-

Het actualiseren van meerjarenonderhoudsplan

-

Onderhoud, exploitatie- en programmabeheer

-

Ontwikkelen van vastgoedbeleid, opstellen portefeuilleplan, opzetten
van vastgoedorganisatie
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-

Op dit moment zijn enkel zaken aanbesteed in het kader van onderzoek
en voorbereiding van diverse beleidskaders en het zoeken naar
samenhang/afstemming teneinde te komen tot een efficiëntere aanpak.

-

Projectmanagement / gebiedsontwikkeling

-

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG) / Duurzaamheid

-

We zijn een regiegemeente en besteden relatief veel (uitvoerende) taken
uit

Samenwerkingspartners
Gemeenten werken op dit moment vooral samen met verenigingen en/of
stichtingen (59%) op het gebied van maatschappelijk vastgoed (n=41). Andere
samenwerkingspartners

die

worden

genoemd,

zijn

netwerken

of

netwerkorganisaties. Een specificatie van samenwerkingspartners en hoe dit in de
afgelopen jaren is veranderd, ziet u in tabel 6.
2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

42%

68%

78%

37%

58%

90%

83%

59%

Woningcorporaties

36%

32%

50%

33%

26%

64%

58%

24%

Commerciële bedrijven

19%

27%

25%

14%

9%

39%

42%

24%

-

23%

14%

10%

4%

23%

24%

15%

3%

-

-

-

2%

10%

15%

4%

Verenigingen en/of
stichtingen

Andere gemeenten
Anders

Tabel 6: partijen waarmee gemeenten samenwerken (2017: n=41)

Argumenten om samenwerking met (een) andere gemeente(n) te overwegen zijn
met name vanwege het vergroten van de deskundigheid (29%), bundeling van
kennis (27%), schaalvoordeel (24%) en efficiency (22%). Aanvullende argumenten
om samen te werken met andere gemeenten betreffen met name ophanden zijnde
herindelingen en het opheffen van de kwetsbaarheid van een kleine organisatie.
De helft van de gemeenten (n=46) denkt dat regionale samenwerking met
betrekking tot maatschappelijk vastgoed zal toenemen.
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Knelpunten
Voor

het

vierde

jaar

achtereenvolgend

staat

het

ontbreken

van

een

kostprijsdekkende huur bovenaan de ervaren knelpunten bij het uitvoeren van
maatschappelijk vastgoedtaken (zie figuur 6). Opvallende veranderingen ten
opzichte van vorig jaar, zijn Gebrek aan regionale afstemming (-19%), Hoge kosten voor
onderhoud en exploitatie (-14%) en Weinig multifunctioneel gebruik (-11%). Er zijn maar
twee knelpunten die dit jaar vaker worden genoemd dan vorig jaar: Te lage
bezettingsgraden (+4%) en Gebrek aan deskundigheid (+3%). Andere knelpunten die
worden genoemd, zijn:
-

Bij de verkoopopgave hebben we te maken met incourant vastgoed, dat
vaak de verkeerde bestemming heeft en we opereren nog steeds in een
lastige markt.

-

Draagkracht van verenigingen loopt terug, dus de vraag naar nog meer
huurkorting neemt toe

-

Interne rolonduidelijkheid tussen fysieke en niet-fysieke afdelingen
binnen gemeente

-

Te weinig sturingsinformatie (wel info beschikbaar maar onduidelijk wat
lange termijn visie is)

-

Te veel operationeel werken

-

Sturing op omvang en samenstelling portefeuille (intern vastgoedbedrijf)
en sturing op bezetting ervan (subsidierelatie met div. exploitanten) is
belegd bij 2 verschillende organisatie onderdelen

-

Verschillende methodiek vastgoed- versus gemeentebegroting-rekenen

-

Sturen vanuit de vak-afdelingen op basis van "oude situatie" waarin
eigendom en sturing nog bij hen lag
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Geen kostprijsdekkende huur

65%

Te lage bezettingsgraden

53%

Hoge kosten voor onderhoud en exploitatie

49%

Versnippering van taken

49%

Weinig multifunctioneel gebruik

45%

Gebrek aan regionale afstemming

29%

Gebrek aan deskundigheid

22%

Ander knelpunt

2014

12%
0%

20%

40%

2015

2016

2017

60%

80%

100%

Figuur 6: ervaren knelpunten bij het uitvoeren van maatschappelijke vastgoedtaken (2017: n=48)

Actuele beleidsthema’s
Hoewel kostenreductie minder actueel is dan vorig jaar (-25%) is het nog steeds het
meest actuele, aan vastgoed gerelateerde, beleidsthema (zie figuur 7). Vorig jaar
was er een toename in actualiteit te zien bij Verbetering kwaliteit van beheer, terwijl
deze dit jaar juist met 11% afnam evenals Samenwerking met andere gemeenten.
Hierdoor is Verbetering kwaliteit van beheer verdwenen uit de top 3 van meest actuele
beleidsthema’s. Daar voor in de plaats is de Ontwikkeling van integraal
accommodatiebeleid gekomen.
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Kostenreductie

60%

Scheiding subsidie huisvestings- en
exploitatielasten
Ontwikkeling van integraal
accommodatiebeleid

56%
50%

Opbrengstverhoging

44%

Verbetering kwaliteit van beheer

42%

Handhaving voorzieningenniveau in kleine
kernen

42%

MFA-vorming

38%

Samenwerking met andere gemeenten

30%

Verhoging van de tevredenheid van
gebruikers

30%

Integratie van taken binnen de gemeente

30%

Handhaving voorzieningenniveau in buurten
en wijken

18%

Het uitbesteden van taken

18%

Fysieke clustering cultuurfuncties

16%

Een ander beleidsthema is (ook) actueel

14%
0%

2014

2015

20%
2016

40%

60%

80%

100%

2017

Figuur 7: actualiteit van beleidsthema’s
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Andere beleidsthema’s die bij gemeenten (ook) actueel zijn, zijn duurzaamheid /
verduurzaming, afstoten, onderzoek vorming sportbedrijf en transformatie.
Klein

Middelgroot

Groot

Kostenreductie

67%

60%

54%

Scheiding subsidie huisvestings- en exploitatielasten

42%

60%

62%

Ontwikkeling van integraal accommodatiebeleid

25%

64%

46%

Opbrengstverhoging

67%

32%

46%

Handhaving voorzieningenniveau in kleine kernen

33%

64%

8%

Verbetering kwaliteit van beheer

33%

40%

54%

MFA-vorming

58%

32%

31%

Integratie van taken binnen de gemeente

8%

44%

23%

Verhoging van de tevredenheid van gebruikers

25%

28%

38%

Samenwerking met andere gemeenten

42%

28%

23%

Het uitbesteden van taken

17%

20%

15%

17%

20%

15%

Fysieke clustering cultuurfuncties

8%

8%

38%

Een ander beleidsthema is (ook) actueel

8%

12%

23%

Handhaving voorzieningenniveau in buurten en
wijken

Tabel 7: actualiteit beleidsthema’s, naar omvang gemeenten

Wanneer we de actualiteit van de beleidsthema’s uitsplitsen naar de omvang van
de gemeenten (zie tabel 7), is te zien dat Scheiding subsidie huisvestings- en
exploitatielasten, Ontwikkeling van integraal accommodatiebeleid, Verbetering kwaliteit
van beheer, Verhoging van de tevredenheid van gebruikers en Fysieke clustering
cultuurfuncties het meest actueel is bij grote gemeenten, daarna bij middelgrote
gemeenten en het minst bij kleine gemeenten. Bij Kostenreductie en Samenwerking
met andere gemeenten is dat juist andersom: dit is meer actueel bij de kleine
gemeenten en minder bij de middelgrote en grote gemeenten.
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Verkoop
Voor 63% van de gemeenten is het verkopen van maatschappelijk vastgoed een
middel om kosten te beheersen (2014: 76%, 2015: 74%, 2016: 64%). Het aantal
objecten dat gemeenten in 2016 in de verkoop hadden, laat een grote spreiding
zien: gemeenten hadden tussen de 0 en de 104 panden in de verkoop. In 2016
stonden gemiddeld 7,1 objecten te koop (2013: 2,7, 2014: 7,2, 2015: 9,4).
De spreiding van het daadwerkelijk aantal verkochte objecten is kleiner dan vorig
jaar: in 2016 zijn tussen de 0 en 13 objecten verkocht. Hiervan is het gemiddelde
2,3. In 2013 verkochten gemeenten gemiddeld 1,2 objecten, in 2014 waren dat
gemiddeld 1,5, vorig jaar verdubbelde dat naar 3 en dit jaar loopt het dus iets terug
naar 2,3.

Wat gemeenten het meest bezig houdt
Bijna alle gemeenten (93%) houden zich op dit moment het meest bezig met hun
portefeuille (n=43). Dit wordt gevolgd door de organisatorische zaken (58%),
inzicht krijgen in de kosten en een evenwicht vinden tussen baten en lasten (26%)
en het afstemmen van vraag en aanbod (26%). Duurzaamheid en het opstellen van
beleid (beide 21%) hebben ook de aandacht van de gemeenten.

Gemeentelijk vastgoedmanagement
Gemiddeld zijn er 8,1 fte’s (fulltimerequivalenten) binnen de gemeenten
toebedeeld aan vastgoedmanagement werkzaamheden (n=43). Dit is minder dan
voorgaande jaren (2014: 4,4, 2015: 14,9, 2016: 10). In tabel 8 is een onderscheid
gemaakt naar omvang van de gemeenten: naarmate de omvang van de gemeente
toeneemt, neemt ook het aantal fte’s toebedeeld aan vastgoedmanagementtaken
toe.
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Gem

Min

Max

Klein

(n=8)

2,2

0,2

5,0

Middelgroot

(n=22)

4,5

0,0

14,5

Groot

(n=13)

17,8

5,0

57

Tabel 8: aantal fte’s toebedeeld aan vastgoedmanagement werkzaamheden, naar omvang

Gemeenten zijn ook weer gevraagd om in percentages (in totaal 100%) aan te geven
hoe het aantal fte’s binnen hun organisatie is verdeeld. De nadruk ligt op de
uitvoerende vastgoedmanagement taken. Gemiddeld geven gemeenten bijna
hetzelfde beeld als vorig jaar:

Uitvoerend

58%

Beleidsmakers

20%

Management

14%

Anders

30%
0%

10%

20%

2015

2016

30%

40%

50%

60%

2017

Figuur 8: verdeling fte’s vastgoedmanagement (n=42)

Bij ‘anders’ werden dit jaar meer antwoorden gegeven. Dit antwoord werd helaas
niet verder gespecificeerd.
In het najaar wordt er weer een aparte vragenlijst verzonden over het
vastgoedmanagement bij gemeenten, meer over de voorgaande editie leest u in het
artikel

Positionering

vastgoedmanagement

Maatschappelijk Vastgoed 2016.

32

gemeenten

in

de

Barometer

Barometer Gemeentelijk Vastgoed 2017

Dit jaar blijkt wederom dat de centrale organisatie en centrale uitvoering van de
maatschappelijk vastgoedtaken binnen de gemeente het meest vaak voorkomt (zie
figuur 9). Decentraal organiseren en uitvoeren wordt ook dit jaar minder vaak
toegepast en centraal organiseren in combinatie met decentraal uitvoeren komt
juist weer iets vaker voor (+5%).

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

21%

9%

Centraal
georganiseerd,
decentraal uitgevoerd

Anders

2012

2014

18%

52%

Decentraal
Centraal
georganiseerd,
georganiseerd,
decetraal uitgevoerd centraal uitgevoerd
2015

2016

2017

Figuur 9: organisatie en uitvoering van de maatschappelijk vastgoedtaken (2017: n=44)

Andere vormen van organiseren die worden genoemd, zijn:
-

De gemeente is verantwoordelijk voor vastgoedstrategie en de aansturing
van de extern vastgoedbeheerder

-

De uitvoering wordt momenteel door interim-medewerkers gedaan. Er is
nog geen formatie voor vastgoed vastgesteld. Wel wordt gestreefd naar
het opzetten van een vakgroep

-

Van versnippering door diverse afdelingen naar een centraal in te richten
cluster vastgoed

-

We zijn op dit moment aan het verkennen hoe een en ander te
organiseren en te positioneren

Wanneer we de organisatie en uitvoering van de maatschappelijk vastgoedtaken
naar omvang van de gemeenten bekijken (zie tabel 9), zien we dat het niet meer zo
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is dat ongeacht de grootte het centraal organiseren en centraal uitvoeren het meest
wordt toegepast. Vooral bij de kleine en grote gemeenten is deze manier van
organiseren vaak genoemd, bij de middelgrote gemeenten is de verdeling over de
drie organisatievormen ongeveer gelijk. Dit geeft een ander beeld dan voorgaande
jaren. Vorig jaar concludeerden we nog dat het vooral de kleine en middelgrote
gemeenten zijn die zich decentraal organiseren en decentraal uitvoeren en dat
ongeacht de grootte het centraal organiseren en centraal uitvoeren het meest werd
toegepast.
Klein

Middelgroot

Groot

(n=8)

(n=23)

(n=13)

Centraal georganiseerd, centraal uitgevoerd

88%

26%

77%

Centraal georganiseerd, decentraal uitgevoerd

13%

30%

8%

0%

30%

8%

0%

13%

8%

Decentraal georganiseerd, decentraal
uitgevoerd
Anders

Tabel 9: organisatie en uitvoering van de maatschappelijk vastgoedtaken naar omvang gemeenten

40% van de gemeenten is voornemens de vastgoedtaken in de toekomst anders te
organiseren dan nu het geval is (n=47). Van de gemeenten die dit voornemen
hebben, kiest 42% voor centraal organiseren en centraal uitvoeren en 37% kiest
voor centraal organiseren en decentraal uitvoeren. Dit is hetzelfde beeld als vorig
jaar. Vorig jaar wilde niemand alles decentraal organiseren en uitvoeren, dit jaar
geeft één gemeente aan dit toekomstbeeld na te streven. 16% kiest voor een andere
vorm: hier wordt onder andere de doordecentralisatie voor onderwijs en de
regierol voor de gemeente genoemd. Eén gemeente is nog aan het verkennen hoe
zij hun organisatie willen vormgeven in de toekomst en één gaat fuseren met
andere gemeenten.
De meeste gemeenten (74%) wil de veranderingen op korte termijn (1 à 2 jaar)
doorvoeren, de resterende 25% wil dit op middellange (21%) of lange (5%) termijn
realiseren.
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In het volgende zien we wel een verandering ten opzichte van vorig jaar. In 2016
gaf ruim twee derde van de gemeenten aan dat zij verwachtten dat het aantal fte’s
toebedeeld aan vastgoedmanagement werkzaamheden het komende jaar niet zou
veranderen. Dit jaar is dat 46% en geven de meeste gemeenten aan dat het aantal
fte’s wél gaat veranderen, doordat zij de vastgoedmanagement werkzaamheden
intern anders gaan organiseren. Om die reden verwachten zij een toename in het
aantal fte’s. Het veranderen van de interne organisatie is ook voor meer – ten
opzichte van vorig jaar – gemeenten reden om te verwachten dat het aantal fte’s
juist zal afnemen (zie figuur 10).

Ja, toename door andere interne organisatie

28%

Nee, andere interne organisatie heeft geen
consequenties

24%

Nee, er gaat niets veranderen dus er
verandert ook niets aan het aantal fte’s

22%

Ja, afname door andere interne organisatie

15%

Ja, afname, maar er gaat niets veranderen

7%

Ja, toename, maar er gaat niets veranderen

4%
0%

2015

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

2016

2017

Figuur 10: verwachting dat het aantal fte’s vastgoedmanagement verandert (2017: n=46)

Kwaliteitsmetingen
Zoals alle voorgaande jaren, is aan gemeenten gevraagd hoe vaak zij de technische
kwaliteit, de tevredenheid van gebruikers en de bijdrage van het maatschappelijk
vastgoed aan de beleidsdoelstellingen meten. De resultaten ziet u in figuur 11.

35

Gemeentelijk Vastgoed

Technische kwaliteit 6%

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

19%

15%

Tevredenheid gebruikers

45%

46%

19%

2%

53%

Maatschappelijk rendement

Incidenteel

37%

20%

40%

Tweejaarlijks

Jaarlijks

2%

33%

2%

43%
0%

Nooit

28%

4%

21% 4%

2% 15% 2%

60%

80%

100%

Meerdere keren per jaar

Figuur 11: meten van de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed 2017 (n=47)

In tabel 10 en figuur 12 is inzichtelijk gemaakt hoeveel gemeenten (in %) de
afgelopen jaren de technische kwaliteit, de tevredenheid van gebruikers, de
bijdrage van het maatschappelijk vastgoed aan de beleidsdoelstellingen en het
maatschappelijk rendement hebben gemeten. In deze overzichten zijn de
antwoorden

‘meerdere

keren

per

jaar’,

‘jaarlijks’,

‘tweejaarlijks’

en

‘anders/incidenteel’ samengevoegd omdat zij allen aangeven dat de genoemde
elementen gemeten worden.

Technische
kwaliteit
Tevredenheid
gebruikers

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

86%

90%

88%

87%

86%

98%

100%

97%

94%

70%

70%

60%

42%

47%

61%

87%

75%

81%

71%

60%

30%

43%

33%

56%

90%

89%

85%

-

-

-

-

-

-

70%

59%

57%

Bijdrage aan
beleidsdoelstellingen
Maatschappelijk
rendement

Tabel 10: percentages gemeenten die de kwaliteit meten
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Figuur 12: percentages gemeenten die de kwaliteit meten

Vorig jaar constateerden we dat alle elementen minder gemeten werden, dit jaar
wordt alleen de tevredenheid van gebruikers vaker (+6%) gemeten. Vorig jaar was
hier juist nog de grootste afname te zien.

Maatschappelijk rendement meten
Op de vraag hoe het maatschappelijk rendement binnen de gemeenten wordt
gemeten, hebben 19 gemeenten geantwoord. Hoewel het niet de vraag was, geeft
toch 42% hier nog aan dat het niet gemeten wordt. 32% meet het rendement op
basis van zogenaamde zachte (gesprekken etc.) indicatoren en 26% op basis van
harde (cijfers).

Koplopers
In de ‘WordCloud’ in figuur 13 ziet u welke gemeente(n) worden genoemd als
koploper (of goed voorbeeld) op het gebied van maatschappelijk vastgoed (n=32).
De grootte van de weergave representeert het aantal keren dat een gemeente is
genoemd. Dit jaar wordt Almere het meest vaak (28%) genoemd als goed
voorbeeld, dit keer gevolgd door Enschede (16%) en Breda (9%).
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Aspecten die collega gemeenten inspirerend vinden voor hun eigen beleid en
organisatie van maatschappelijk vastgoed, zijn de portefeuillesturing (45%) en de
wijze van organiseren (34%).

Figuur 13: gemeenten die gezien worden als koplopers op het gebied van Maatschappelijk Vastgoed

Conclusies
Uit de resultaten kunnen worden de volgende trends en ontwikkelingen zichtbaar.

Helft gemeenten heeft een vastgoedvisie en/of kadernota
Dit jaar is voor het eerst gevraagd of gemeenten een kadernota en/of vastgoedvisie
hebben: meer dan de helft van de gemeenten heeft dit. Van de andere visie- en
beleidsstukken wordt minder vaak aangegeven dat gemeenten dit hebben. Het zijn
met name de kleine gemeenten die aangeven een kadernota te hebben.

Risicomanagement blijft een probleem waar aan wordt gewerkt
Dit jaar zijn er meer gemeenten die (nog) geen maatregelen hebben genomen maar
ook meer gemeenten die bezig zijn met het opstellen van maatregelen ten aanzien
van financiële risico’s op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Het aantal
gemeenten dat aan financiële monitoring doet en/of een risicoparagraaf heeft
opgenomen in het vastgoed-beleid is afgenomen.
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Gemeenten weer meer bezig met initiëren van projecten
Taken die binnen de gemeenten worden beschouwd als gemeentelijke kerntaken
met betrekking tot maatschappelijk vastgoed zijn net als vorig jaar Beheer en
exploitatie en Locatie toewijzen. Dit jaar is het Initiëren van projecten door veel meer
gemeenten aangemerkt als kerntaak, waardoor het dit jaar een tweede plaats in de
top drie heeft gekregen.

Uitvlakkende trend gemeentelijke kerntaken
De dalende trend die we voorgaande jaren waarnamen stabiliseert zich en lijkt op
een aantal fronten zelfs weer te stijgen. Met name bij de kleine gemeenten: hier
worden bijna alle kerntaken vaker genoemd.

Minder intenties tot uitbesteden
Dit jaar geeft een grote groep gemeenten aan dat zij niet overwegen om taken uit
te besteden. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal gemeenten
die dit vorig jaar aangaf.

Meer regionale afstemming, meer grip op kosten en meer functioneel gebruik
Voor

het

vierde

jaar

achtereenvolgend

staat

het

ontbreken

van

een

kostprijsdekkende huur bovenaan de ervaren knelpunten bij het uitvoeren van
maatschappelijk vastgoedtaken. Opvallende veranderingen ten opzichte van vorig
jaar, zijn afnames bij de knelpunten Gebrek aan regionale afstemming, Hoge kosten voor
onderhoud en exploitatie en Weinig multifunctioneel gebruik.

Kostenreductie, verbetering kwaliteit van beheer en samenwerking minder actueel
Hoewel Kostenreductie minder actueel is dan vorig jaar is het nog steeds het meest
actuele, aan vastgoed gerelateerde, beleidsthema. Vorig jaar was er een toename in
actualiteit te zien bij Verbetering kwaliteit van beheer, terwijl deze dit jaar juist afnam
evenals Samenwerking met andere gemeenten. Hierdoor de Ontwikkeling van integraal
accommodatiebeleid nieuw in de top drie gekomen.
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Ook dit jaar werd een derde van aangeboden objecten verkocht
Gemiddeld stonden dit jaar 7,1 objecten te koop, dat is minder dan vorig jaar en
ongeveer gelijk aan het gemiddelde van het jaar daarvoor. Ook het aantal
daadwerkelijk verkochte objecten is kleiner dan vorig jaar: vorig jaar verdubbelde
het naar 3 en dit jaar loopt het iets terug naar 2,3. Relatief gezien is dit hetzelfde
beeld als vorig jaar.

Aantal fte’s vastgoedmanagement verandert
De meeste gemeenten geven aan dat zij verwachten dat het aantal fte’s toebedeeld
aan vastgoedmanagement werkzaamheden het komende jaar gaat veranderen. Zij
verwachten dat door een andere wijze van intern organiseren het aantal zal toe- of
afnemen.

Nieuwe koploper
Na de vier jaren dat Enschede als koploper werd gezien is nu Almere het meest
vaak genoemd door collega gemeenten als inspirerend. Aspecten die zij
inspirerend vinden voor hun eigen beleid en organisatie van maatschappelijk
vastgoed, zijn met name de portefeuillesturing en de wijze van organiseren.
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Vastgoed in de publieke sector
De zorg voor doelmatigheid en draagvlak
dr. C.J. van Montfort, drs. O.D. van der Maas, C.C. Noort-Verhoeff MSc & M.J.M.
van der Sanden MSc
Vastgoed in de publieke sector vertegenwoordigt veel kapitaal dat gefinancierd
is met belastinggeld. Dat kapitaal verdient goed beheer, met oog voor financiële
en maatschappelijke consequenties van beslissingen. De overheidsbalans (CBS,
statline, 24 juli 2017) geeft aan dat de bedrijfsgebouwen (‘het vastgoed’) van de
overheid in 2015 een financiële waarde vertegenwoordigden van € 85,5 miljard
euro. De overheidsbalans biedt “een momentopname aan het eind van een
bepaald jaar van de vermogenspositie van de sector overheid. De
overheidsbalans biedt inzicht in de niet-financiële activa, financiële activa,
financiële passiva en het vermogen van de sector overheid……In Nederland gaat
het

hierbij

om

het

Rijk,

gemeenten,

provincies,

waterschappen,

gemeenschappelijke regelingen, het onderwijs en socialezekerheidsfondsen.”
(CBS,

zie:

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/

onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/overheidsbalansmacro-economisch). De vaste activa staan doorgaans tegen marktwaarde op de
overheidsbalans. Naast de financiële waarde vertegenwoordigt het vastgoed ook
een maatschappelijke waarde, zoals een belevingswaarde of cultuurhistorische
waarde (zie: Bouwstenen voor Sociaal, 2015).
Op de overheidsbalans wordt de term ‘bedrijfsgebouwen’ gebruikt. Hiermee
wordt bedoeld: andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting van
de onderneming (i.c. de overheid). Inclusief historische monumenten die als
bedrijfsgebouwen worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.
Het vastgoed in de publieke sector is flink in beweging. Het Rijk werkt aan een
slankere en efficiëntere organisatie, een compacte rijksdienst. Ministeries zijn
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gefuseerd, er is een Nationale Politie gevormd en de krijgsmacht is verkleind.
Hierdoor zijn er minder kantoren, politiebureaus en kazernes nodig.
Ook nieuw beleid, zoals de hervorming van de langdurige zorg, heeft gevolgen
voor de behoefte aan het aantal verpleeg- en verzorgingstehuizen. Daarnaast heeft
het Rijk taken overgedragen aan gemeenten en provincies.
Niet alleen overheidsbeleid, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen hebben
invloed op de behoefte aan vastgoed. Zo hebben onderwijsinstellingen in sommige
regio’s te maken met krimp van de bevolking en dus dalende leerlingenaantallen.
Dit leidt in sommige gevallen tot sloop of herbestemming van schoolgebouwen.
Ook woningcorporaties hebben in een aantal regio’s te maken met een forse krimp
door dalende bevolkingsaantallen, of met een veranderende vraag (bijvoorbeeld
een toenemende vraag naar woningen die geschikt zijn voor – hulpbehoevende –
ouderen of eenpersoonshuishoudens). Ook nieuwe manieren van werken (minder
vierkante meters per persoon, flexibele kantoorconcepten zoals ‘het nieuwe
werken’) hebben een belangrijk effect op de behoefte aan vastgoed.
Het grote financiële en maatschappelijke belang en de hierboven kort geschetste
ontwikkelingen waren voor de Algemene Rekenkamer reden om een aantal jaren
achter elkaar in haar onderzoeksprogramma aandacht te besteden aan publiek
vastgoed (zie: https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/vastgoed). Met deze
onderzoeken naar publiek vastgoed wil de Algemene Rekenkamer bijdragen aan
verantwoord vastgoedbeheer door het Rijk én daarmee verbonden instellingen “op
afstand” zoals zorg- en onderwijsinstellingen. Het is goed om bij deze onderzoeken
waarin vastgoed centraal staat in gedachten te houden dat vastgoed geen doel op
zichzelf is, maar een middel. Het is een middel om het primaire proces,
bijvoorbeeld bij de overheid, onderwijsinstellingen of zorginstellingen in goede
banen te leiden.
We gaan in de volgende paragraaf kort in op uitkomsten van vijf
rekenkameronderzoeken naar vastgoed: Rijksvastgoedbedrijf, ministerie van
Defensie, Nationale Politie, kwaliteit schoolgebouwen en vastgoed universiteiten,
deel 1. Dit is een uitsnede uit het totaal aan vastgoedpublicaties door de Algemene
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Rekenkamer.

In

de

literatuurlijst

is

een

uitgebreidere

selectie

van

vastgoedpublicaties van de Algemene Rekenkamer opgenomen. Voor de
rekenkamerboodschappen

over

zorgvastgoed

en

ontwikkelingen

rond

zorgvastgoed verwijzen we naar Van Montfort, Van der Maas en Noort-Verhoeff
(2016). Vervolgens presenteren we het analysekader voor vastgoedmanagement
dat de rekenkamer gebruikt en trekken we een aantal lessen uit de besproken
vastgoedonderzoeken. Tot slot bespreken we hoe publieke instellingen zich bij hun
vastgoedbeslissingen ook kunnen verzekeren van draagvlak in de samenleving.

Rekenkameronderzoek naar vastgoed in de publieke sector

Rijksvastgoedbedrijf
Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het vastgoedbeheer
van het Rijksvastgoedbedrijf (Algemene Rekenkamer, 2015b) leidde tot onder
andere tot de conclusie dat het RVB geen volledig beeld van de actuele
marktwaarde van zijn panden had. Dit is wel nodig om doelmatige keuzes te
kunnen maken over de samenstelling van de portefeuille. Ook concludeerde de
rekenkamer dat niet helder was hoe maatschappelijke doelen ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van financiële doelen worden afgewogen bij keuzes over
rijksvastgoed. De rekenkamer wees er op dat het met vastgoed willen bijdragen
aan maatschappelijke doelen in de praktijk strijdig kan zijn met financiële
doelstellingen. De rekenkamer beval aan om de rijksvastgoedstrategie af te
stemmen op die van andere overheden. Dan wordt bijvoorbeeld beter zichtbaar
dat de ene partij nieuwbouw wil neerzetten terwijl op dezelfde plek een andere
publieke partij vastgoed heeft leegstaan en kan daarop worden ingespeeld.

Defensie
Onderzoek naar het vastgoedplan van Defensie (Algemene Rekenkamer 2015d)
leidde tot de conclusie dat de minister van Defensie het risico loopt de ingeplande
bezuiniging per 2017 van jaarlijks € 61 miljoen op de exploitatie van militaire
terreinen, kazernes en infrastructuur niet te halen. Bij opstelling van het plan had
Defensie nog niet in het vizier wat de bezetting van de kazernes was. Aanbeveling
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was daarom hier meer aandacht aan te besteden om een realistischer beeld te
krijgen van de haalbaarheid van besparingen en de kosten die daarvoor eerst
gemaakt moeten worden. Hoewel de Kamer hierover inmiddels wordt
geïnformeerd door voortgangsrapportages, blijken ramingen van de investeringen
lastig.

Nationale Politie
In 2015 nam de Algemene Rekenkamer de huisvestingsplannen van de Nationale
Politie onder de loep (Algemene Rekenkamer, 2015c) en stelde vraagtekens bij het
behalen van de ingeboekte besparing van € 76,5 miljoen per jaar (vanaf 2025),
omdat er geen actueel en reëel beeld was van de mogelijkheden om te besparen op
vastgoed. Dat bracht ook het risico met zich mee dat er besluiten zouden worden
genomen met ongunstige financiële gevolgen. Daarom was de aanbeveling aan de
minister van Veiligheid en Justitie om de businesscase van kosten, opbrengsten en
besparingen up-to-date te brengen. De rekenkamer stelde daarnaast vast dat de
Nationale Politie een aantal elementen van het vastgoedmanagement op orde
heeft, zoals een vastgoedstrategie met uitgewerkte maatschappelijke en financiële
doelen. Maar aan de andere kant ontbrak een goed beeld van de besparingen, een
meerjareninvesteringsprogramma en voldoende expertise voor afstoten van
vastgoed.

Universiteiten
De universiteiten gaan de komende jaren voor meer dan € 3 miljard euro in
vastgoed investeren. In 2016 verscheen het eerste deel van een tweeluik over het
vastgoed van universiteiten (Algemene Rekenkamer, 2016c). In dit eerste deel
stonden de rollen van de minister van OCW en van de Onderwijsinspectie centraal.
Het financiële beeld van de dertien onderzochte universiteiten als geheel is
weliswaar gezond, maar het totaalbeeld alleen zegt niet voldoende over mogelijke
vastgoedrisico’s. Daarvoor is ook zicht nodig op verschillen tussen de
vastgoedrisico’s waar afzonderlijke universiteiten mee te maken hebben en zicht
op de kwaliteit van het vastgoedmanagement bij de afzonderlijke universiteiten.
Deze onderwerpen komen aan bod in het nog te publiceren deel 2 over het
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vastgoed van universiteiten (verwacht voor najaar 2017). Het is daarnaast
belangrijk dat risico’s en mismanagement rond huisvesting tijdig bij de minister,
de Onderwijsinspectie en andere toezichthouders in beeld komen. De rekenkamer
stelde vast dat de jaarverslagen en de daarin opgenomen continuïteitsparagrafen
slechts een beperkt inzicht bieden in de vastgoedrisico’s bij individuele
universiteiten. De rekenkamer deed in dit rapport suggesties aan de
Onderwijsinspectie om op basis van bestaande informatie tot een risicoprofiel per
instelling te komen.

Schoolgebouwen
In 2016 rapporteerde de Algemene Rekenkamer ook over de kwaliteit van
schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om bijna
10.000 schoolgebouwen waarin 2,5 miljoen leerlingen les krijgen (Algemene
Rekenkamer, 2016a). Aan onderwijshuisvesting besteedden gemeenten en
schoolbesturen in 2013 gezamenlijk ongeveer € 2,6 miljard. De rekenkamer wijst er
op dat het stelsel geen prikkels bevat om gezamenlijk zo doelmatig mogelijk te
opereren met oog voor de lange termijn.
De rekenkamer pleit onder andere voor een betere informatievoorziening over (de
kwaliteit

van)

de

schoolgebouwen.

Een

aantal

basale

gegevens

over

schoolgebouwen is namelijk niet of slechts gefragmenteerd beschikbaar. Zo is het
onbekend hoeveel schoolgebouwen er zijn in Nederland, welk vloeroppervlak ze
hebben en wat de bezettingsgraad is.

Analysekader vastgoedmanagement
Vastgoedmanagement is het geheel aan activiteiten dat erop gericht is om
financiële en maatschappelijke doelen met inzet van vastgoed te realiseren. In de
rapporten over de Nationale Politie, Defensie en over de universiteiten hanteert de
Algemene Rekenkamer een analysemodel van vastgoedmanagement dat uitgaat
van drie niveaus van vastgoedmanagement:
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Op het strategische niveau bepaalt de organisatie haar strategisch
vastgoedbeleid en vindt portefeuillemanagement plaats. Op dit niveau
worden besluiten genomen over de strategische kernvoorraad en wordt
sturing gegeven aan de onderliggende niveaus. Een goed strategisch
vastgoedplan voorkomt ‘ad-hoc-beslissingen’ en kijkt vooral naar de langere
termijn. Daarmee kan een strategisch vastgoedplan bijdragen aan een solide
en passende vastgoedportefeuille, een optimaal gebruik van het vastgoed en
daarmee een doelmatige inzet van publieke middelen op de langere termijn.
Op het tactische niveau vindt het objectmanagement plaats. Het vastgoed
aanbod wordt afgestemd met de behoefte van de gebruiker. Voor deze
afstemming gelden de kaders die op strategisch niveau zijn bepaald. Onder
objectmanagement vallen de besluiten over de verwerving en afstoting van
vastgoed, het optimaliseren van het gebruik en de instandhouding van het
vastgoed in de portefeuille. Op dit niveau staat het beleid voor de
(afzonderlijke) objecten centraal. Idealiter bevat het vastgoedmanagement op
dit niveau ook prikkels voor doelmatigheid. Daarbij kan worden gedacht aan
prikkels die het voor onderdelen van de organisaties (bijv. vestigingen,
faculteiten of afdelingen) aantrekkelijk maken om zuinig met vastgoed om te
gaan.
Op het operationele niveau gaat het om objectbeheer. Hieronder valt het
technische

en

facilitaire

beheer

en

het

bijhouden

van

de

vastgoedadministratie. Op dit niveau staat het beheer van de afzonderlijke
objecten centraal.
Goed vastgoedmanagement vereist ook dat op elk van deze drie niveaus heldere
afspraken

en

afstemming

zijn

over

taken,

verantwoordelijkheden

en

bevoegdheden. Tussen deze niveaus lopen informatiestromen die het mogelijk
moeten maken om op elk niveau de relevante besluiten te nemen. Rapportages aan
het strategische niveau moeten bijvoorbeeld gaan over kosten van gebouwen en
over risico’s in de portefeuille.
Tot slot is het van belang dat opzet en werking van de governance binnen een
universiteit zodanig zijn dat risico’s van vastgoedbeslissingen op tijd in beeld
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komen (‘early warning’- systemen) en dat er voldoende checks and balances zijn
waardoor er waar nodig weerwerk en tegenspraak kan worden geboden
(bijvoorbeeld door een Raad van Toezicht, een accountant, een controller of een
interne auditafdeling). In figuur 1 is dit model van vastgoedmanagement
weergegeven.

Figuur 1: model vastgoedmanagement (Bron oorspronkelijke figuur: Algemene Rekenkamer, Vastgoed
universiteiten, deel 1 Financieel toezicht op de sector, 2016)

Lessen uit vastgoedonderzoek
Uit de hierboven beschreven vastgoedonderzoeken hebben we aan de hand van
het analysekader zes lessen gedestilleerd die we telkens illustreren met een of meer
voorbeelden.

1. Zorg dat de kwaliteit van de informatievoorziening op systeem- en op
organisatieniveau op orde is
Grote bezuinigingsoperaties en transities (zoals de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf of van de Nationale Politie) komen voort uit grote ambities,
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bijvoorbeeld ten aanzien van efficiency of besparingen. Om te weten of deze
doelstellingen

haalbaar

zijn

en

gehaald

worden

is

een

goede

informatievoorziening nodig. De rekenkamerrapporten laten zien dat het
belangrijk is om de basisinformatie op orde te hebben. Niet alleen bij de inrichting
van transitieprocessen of bezuinigingsoperaties, maar ook om te kunnen sturen op
de doelmatigheid van keuzes over vastgoed: aankoop, afstoot, renovatie en de
verhouding huur versus eigendom. Onder die basisinformatie valt niet alleen een
goed inzicht in de situatie nu (omvang en waarde van het vastgoed, kosten,
inkomsten etc.), maar ook betrouwbare ex ante informatie over verwachte
efficiencywinst of het realiteitsgehalte van bezuinigingsdoelstellingen. Uit een
aantal van de hierboven genoemde onderzoeken (zoals het Rijksvastgoedbedrijf,
Defensie en de Nationale Politie) komt naar voren dat de kwaliteit van de
informatievoorziening in de praktijk juist een zwak punt is. Zowel de kwaliteit van
de businesscases, informatie over de haalbaarheid van bezuinigingen, informatie
over

risico’s

en

voortgangsinformatie

over

reorganisatie-

en

bezuinigingsprocessen blijken in de praktijk vaak voor verbetering vatbaar te zijn.
Ook zagen we in het onderzoek naar de onderwijshuisvesting dat basale
informatie over (de kwaliteit van de) schoolgebouwen ontbreekt.

2. Hanteer een lange termijn perspectief
De rekenkamerrapporten laten zien dat het nuttig is om bij beslissingen over het
aankopen of afstoten van gebouwen een langetermijnperspectief te hanteren. Bij
dit langetermijnperspectief moet gekeken worden naar alle kosten die voor een
pand gemaakt zijn of in de toekomst nog gemaakt worden. Het gaat dan niet alleen
om de aanschafkosten, maar ook om de jaarlijks terugkerende uitgaven voor het
gebruik van het pand en de financieringskosten. Over de totale levensduur van een
pand zijn deze structurele kosten over het algemeen aanzienlijk hoger dan de
eenmalige uitgaven voor de aanschaf van een pand (zie ook: Van den Dongen, Van
der Sanden en Smaal, 2015).
Ook in het onderzoek naar onderwijshuisvesting benadrukte de rekenkamer het
belang van een levenskostenbenadering (‘life cycle costing’) voor vastgoed. Dit kan
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inzichtelijk maken dat een initiële investering bijvoorbeeld duurder is, maar in de
vorm van lagere financiële lasten over de hele levensduur van het gebouw kan
worden terugverdiend. “
Behulpzaam bij dit langetermijnperspectief is bijvoorbeeld het opstellen van een
businesscase waarin de kosten en opbrengsten van de panden over hun gehele
levensduur worden meegenomen. Ook is het van belang om een vergelijking te
maken tussen de kosten van huur en de kosten van koop. Dit is nodig om
doelmatige beslissingen te kunnen nemen over aankopen, afstoten of renoveren en
over de verhouding tussen het aandeel huur versus het aandeel eigendom in de
portefeuille (Smaal, Van den Dongen en Van der Sanden, 2015). De rekenkamer
wees hierop in de publicaties over de Nationale Politie en het Rijksvastgoedbedrijf.
In het onderzoek naar Onderwijshuisvesting merkte de rekenkamer op dat
onderwijshuisvesting een zaak is van de lange termijn, terwijl het stelsel nu
prikkelt om vooral op korte termijn te denken en beslissen.” (Algemene
Rekenkamer, 2016a, p. 12). De manier waarop verantwoordelijkheden tussen
lokale overheden en schoolbesturen zijn belegd bevat een prikkel om de kosten
over de hele levensduur van schoolgebouwen niet te betrekken in de afweging om
een gebouw met bepaalde specificaties neer te zetten:
“Het stelsel biedt beide partijen gelegenheid de eigen uitgaven laag te houden ten
koste van hogere uitgaven voor de ander. Gemeenten kunnen dat doen door
minder te investeren in nieuwbouw ten koste van hoge exploitatielasten. Die
kosten komen voor rekening van de schoolbesturen, en worden pas later en over
een lange reeks van jaren - namelijk de hele levensduur van het gebouw:
gemiddeld 69 jaar - gemaakt. En omgekeerd dienen schoolbesturen soms een
formele aanvraag bij hun gemeente in voor een huisvestingsvoorziening, zonder
daarbij voor de gemeente goedkopere opties te overwegen. Beide geldstromen voor nieuwbouw én voor onderhoud - zijn publiek geld, en vanuit dat
overkoepelend maatschappelijk perspectief zou het wenselijk zijn aan het begin
van een huisvestingstraject met zowel nieuwbouw- als onderhoudskosten
rekening te houden.”
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3. Zorg voor een goede afweging tussen financiële en maatschappelijke belangen
Het Rijk is niet alleen een eigenaar van vastgoed die verantwoordelijk is voor een
hoge

verkoopopbrengst,

maar

heeft

daarnaast

ook

een

publieke

verantwoordelijkheid als overheid. Een maatschappelijk gewenste herbestemming
kan soms minder opbrengst opleveren. Het streven naar maatschappelijk
rendement kan in die gevallen strijdig zijn met het streven naar financieel
rendement (zie: Algemene Rekenkamer, 2015b; Rli, 2015 en Smaal, Van den
Dongen en Van der Sanden, 2015). Vanuit het publieke belang geredeneerd, én
vanuit het oogpunt van maatschappelijk draagvlak is het belangrijk dat financiële
en maatschappelijke kosten en baten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.
Als er extra middelen nodig zijn voor de realisatie van maatschappelijke doelen,
dan moeten deze in de visie van de minister van Wonen en Rijksdienst
gefinancierd worden door ‘de publieke drager van het maatschappelijke doel’
(WenR, 2015). Het Rijk hanteert als uitgangspunt dat een reële prijs wordt betaald
voor vrijkomend vastgoed, omdat er geen sprake mag zijn van staatsteun.
(Algemene Rekenkamer, 2015b, p. 32). In de praktijk zien we dat partijen
maatschappelijke en financiële belangen onvoldoende transparant tegen elkaar
afwegen. Zo is bij het afstoten van rijksvastgoed niet altijd duidelijk wie de
meerkosten draagt van een duurdere, maar maatschappelijk gewenste alternatieve
oplossing.
In het onderzoek naar het vastgoed bij Defensie concludeerde de rekenkamer dat
in het strategisch vastgoedbeleid de operationele overwegingen bij Defensie
voorop

staan,

gevolgd

door

financiële

overwegingen

en

ten

slotte

maatschappelijke overwegingen.
Maatschappelijke overwegingen zijn dus geen primaire doelstelling voor de
minister van Defensie. Dit betekent dat wanneer vanuit maatschappelijk
perspectief de keuze voor een bepaalde optie wenselijk is, terwijl die voor het
Ministerie van Defensie operationeel of financieel gezien niet optimaal is, de
belanghebbende partijen bereid zullen moeten zijn tot een financiële bijdrage. De
minister van Defensie besteedt daarom in de strategie aandacht aan de mogelijke
frictie tussen
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maatschappelijke doelen en financiële doelen bij het afstoten van vastgoed. Zo is
transparant hoe het Rijk de afweging maakt tussen het realiseren van financiële
doelen met vastgoed enerzijds en het met vastgoed bijdragen aan maatschappelijke
doelen anderzijds.

4. Zorg voor een degelijke vastgoedstrategie en houdt daarin ook rekening met het
bredere maatschappelijk belang
In de paragraaf ‘Analysekader vastgoedmanagement’ hebben we aangegeven
waarom een vastgoedstrategie belangrijk is. Uit diverse vastgoedonderzoeken van
de rekenkamer komt naar voren dat zo’n strategie niet een geïsoleerd, en slechts
vanuit het organisatiebelang opgesteld document zou moeten zijn. Het is
belangrijk dat overheidspartijen beslissingen over vastgoed integraal nemen, dus
niet vanuit één perspectief bekeken maar vanuit een breder maatschappelijk
belang. Daarom deed de rekenkamer in het rapport over het Rijksvastgoedbedrijf
de aanbeveling aan de minister om de rijksvastgoed portefeuillestrategie te
verbreden naar een (semi-) publieke vastgoedstrategie per regio, waarin hij ook de
vastgoedstrategie van gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen en andere
uitvoeringsorganisaties meeneemt.
Over de vastgoedstrategie van de Nationale Politie merkte de rekenkamer op dat
er weliswaar verbeterpunten waren (o.a. ten aanzien van de benodigde expertise
en het zicht op besparingen) maar dat de vastgoedstrategie van de Nationale
Politie uitgewerkte maatschappelijke en financiële doelen bevat (Algemene
Rekenkamer, 2015c, p. 10).

5. Besteed aandacht aan risicomanagement en maak een risicoprofiel om risico’s op
tijd in beeld te krijgen
In de rapporten over het vastgoed bij Defensie, de onderwijshuisvesting en de
universiteiten wijst de rekenkamer op het grote belang van risicomanagement op
alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel). Dit is primair een zaak van de
instellingen zelf, maar ook de externe toezichthouder kan hierbij een belangrijke
rol spelen. Zo adviseert de rekenkamer aan de minister van OCW om het financiële
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toezicht op schoolbesturen te laten aansluiten bij de toegenomen financiële risico’s
die schoolbesturen lopen op huisvestingsvlak, bijvoorbeeld door in de
risicoanalyse extra alert te zijn op schoolbesturen waaraan huisvestingsmiddelen
zijn overgedragen (‘doordecentralisatie’, Algemene Rekenkamer, 2016a, p. 13).
In het onderzoek naar het toezicht op het vastgoedbeheer bij universiteiten
(Algemene Rekenkamer, 2016c) beveelt de rekenkamer aan de Onderwijsinspectie
aan om bij het indelen van universiteiten in risico-categorieën rekening te houden
met mogelijke risicovolle combinaties van kenmerken. Denk dan aan
voorgenomen

investeringen,

financiële

kengetallen,

ramingen

van

studentenaantallen, de huisvestingslasten afgezet tegen de baten, de variatie in
inkomsten of de mate van flexibiliteit van het vastgoed (Algemene Rekenkamer,
2016c, p. 32-33).

6. Organiseer voldoende intern en extern ‘weerwerk en tegenspraak’
In het rapport over vastgoed bij universiteiten (deel 1) merkte de rekenkamer op
dat het belangrijk is dat risico’s en misstanden rond huisvesting tijdig worden
opgemerkt en gecorrigeerd. Daarbij zijn interne en externe checks and balances
(‘weerwerk en tegenspraak’) van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat
bestuurders van instellingen die op afstand van de overheid staan, hun
verantwoordelijkheid

voor

een

verantwoord

vastgoedmanagement

goed

waarmaken (zie ook WRR, 2014 en 2015). In het geheel van interne checks and
balances is de rol van de Raad van Toezicht van doorslaggevend belang. Deze zou
moeten (kunnen) vaststellen of aan een aantal basisprincipes van goed
vastgoedmanagement is voldaan en moeten ingrijpen daar waar nodig. Voor de
checks and balances zijn daarnaast een interne auditafdeling, de controller en de
financieel directeur belangrijk en komt vervolgens de externe accountant in beeld.
In het nog te publiceren deel 2 van het rapport over Vastgoed bij universiteiten zal
de Algemene Rekenkamer uitgebreid ingaan op de rol van de raden van toezicht
in de praktijk.
In het onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen lag de nadruk op de
externe checks and balances (i.c. de gemeenten) en kwam naar voren dat het voor
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gemeenten lastig is hun kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen
omdat ze beperkt, te globaal en/of niet-samenhangend worden geïnformeerd door
de schoolbesturen, zowel over de financiële als over de inhoudelijke kant van
onderwijshuisvesting. (p. 14). Door het gebrek aan informatie kunnen
gemeenteraden geen goed afgewogen beslissing nemen over de hoogte van het
huisvestingsbudget. Ze kunnen ook niet vaststellen of doelstellingen zijn gehaald.
Die situatie verhoudt zich slecht tot de wettelijke plicht van de gemeente om te
zorgen voor onderwijsvoorzieningen (Algemene Rekenkamer 2016a, p. 62).

Tot slot: zorg voor maatschappelijk en politiek draagvlak
Ook al is de informatievoorziening op orde, is er in het vastgoedmanagement een
koppeling tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, en zijn er voldoende
checks and balances dan nog kan het bestuur van een instelling besluiten nemen
die vooral het organisatiebelang dienen en de maatschappelijke omgeving
veronachtzamen.
Wij vinden het belangrijk dat organisaties die publiek vastgoed beheren dat doen
op een manier die op politiek en maatschappelijk draagvlak kan rekenen en die
aansluit bij veranderende maatschappelijke opvattingen (bijvoorbeeld over
duurzaamheid) en behoeften (bijvoorbeeld andere vormen van wonen, onderwijs
en zorg) . Dat geldt voor het Rijk en ook voor publieke instellingen die met een
grote mate van zelfstandigheid zelf vastgoedbeslissingen kunnen nemen, zoals
zorg- of onderwijsinstellingen.
Een strategie die rekening houdt met maatschappelijke belangen en die – zoals we
hierboven hebben beschreven – een expliciete afweging tussen financiële en
maatschappelijke aspecten bevat, is een eerste stap om ook op de langere termijn
maatschappelijk draagvlak te houden. Het is daarbij wel belangrijk dat bij het
nemen van vastgoedbeslissingen niet alleen naar de samenleving wordt gekeken
in termen van vraag- en behoefteontwikkeling, maar ook in termen van
maatschappelijke en politieke steun of weerstand (een maatschappelijke en
politieke krachtenveldanalyse). Het kan immers zijn dat vastgoedbeslissingen –
bijvoorbeeld een keuze voor ‘groot en luxe’ – vanuit het organisatiebelang te
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rechtvaardigen zijn, maar op een bepaald moment slecht liggen in de politiek en in
de samenleving. Publieke instellingen, hoe zelfstandig ook, mogen daar hun oren
niet voor sluiten.
Met dank aan Sicco van As en Tanneke van der Smissen voor hun commentaren op een
eerdere versie van dit hoofdstuk. Alle auteurs en meelezers zijn werkzaam bij de Algemene
Rekenkamer en maken deel uit van het vastgoedteam.
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Gemeentelijke vastgoedverkopen in de lift
L. Brugman MSc
Vrijwel elke gemeente heeft vastgoed in bezit dat niet als kernvoorraad wordt
beschouwd (Veuger et al., 2016). Gemeenten zetten dit vastgoed steeds vaker in
de etalage. Enerzijds om kostenbesparingen te realiseren. Anderzijds omdat het
vastgoed niet meer past bij de kerntaken van de gemeente. Het aanbod is zeer
divers: van commercieel vastgoed, zoals kantoren en winkels tot buurthuizen,
scholen en monumentale objecten. Vaak gaat het om objecten met bijzondere
kenmerken en voor een specifiek doel gebouwd. Naast een leuk verkooppraatje
is daarom een uitgekiende verkoopstrategie nodig om de interesse van kopers
te wekken.
Lukt het gemeenten om dit vastgoed te verkopen? Welke trends zijn zichtbaar en
zien we daarin de gevolgen van de crisis? Om welk type vastgoed gaat het eigenlijk
en welke partijen zijn hier in geïnteresseerd? Zijn dit vooral de particulieren of juist
de woningcorporaties en commerciële partijen? Hierover is nog verrassend weinig
bekend. De antwoorden op bovenstaande vragen geven inzicht in de kansen van
het gemeentelijk vastgoed in de markt. In dit artikel gaan we op zoek naar deze
antwoorden door 10 jaar aan gemeentelijke vastgoedverkopen in beeld te brengen.

Methode: Overdrachten van bebouwde percelen
Met behulp van kadastrale gegevens en de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) worden de gemeentelijke vastgoedtransacties in beeld gebracht.
Uit de kadastrale registraties worden de overdrachten van bebouwde percelen in
de periode 2006 tot en met 2016 geselecteerd. Daarbij zijn de percelen en niet de
panden het uitgangspunt. Alleen de reguliere verkopen, overdrachten en
vestigingen van erfpacht en publieke verkopen (veilingen) gaan mee in de analyse.
Het type vastgoed dat wordt overgedragen, wordt bepaald aan de hand van de bij
het Kadaster geregistreerde cultuurcode. Dit geeft een indicatie van het gebruik
van het perceel op het moment van de transactie. Daarbij ligt het accent op de
overdrachten van niet-woningen. Overdrachten van parkeerplekken en bergingen
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zijn buiten beschouwing gelaten. Voor de analyse van de bouwperiode van het
vastgoed is waar mogelijk een koppeling gelegd tussen de kadastrale registraties
en de BAG.
Bij de aankopende partij wordt onderscheid gemaakt tussen woningcorporaties,
particulieren, marktpartijen en een groep ‘overig’. Marktpartijen zijn de
rechtspersonen nv, bv, vof, commanditaire vennootschap (cv) en buitenlandse
rechtspersonen. Particulieren zijn de natuurlijke personen. Met ‘overige’ partijen
worden de stichtingen (niet woningcorporaties), overheidspartijen en de nietnatuurlijke personen bedoeld die niet tot één van de andere groepen behoren.
Overdrachten binnen de gemeente of aan netbeheerders en Gemeenschappelijke
Exploitatie Maatschappijen (GEM’s) vallen buiten beschouwing. Het resultaat is
een set van 5.628 overdrachten van bebouwde percelen waarbij de gemeente de
verkopende partij is.

Verkopen volgen conjunctureel patroon
De ontwikkeling in aantallen verkopen door gemeenten in de afgelopen 10 jaar is
weergegeven in figuur 1. Te zien is dat de verkopen een conjunctureel patroon
volgen. Na een top in 2007 daalt het aantal gemeentelijke vastgoedverkopen tijdens
de crisis. Vanaf 2011 is er weer een stijgende lijn zichtbaar in het aantal transacties.
Ten opzichte van de dip in 2010 is het aantal verkopen in 2016 gestegen met 58%.
Het aantal transacties komt daardoor het afgelopen jaar weer dicht in de buurt van
het aantal verkopen vlak voor de crisis.
Opvallend is de uitschieter in 2013. Deze wordt grotendeels verklaard door de
regionalisering van de brandweertaken in de Wet veiligheidsregio’s. De
wetswijziging betekende dat de brandweertaken niet langer onderdeel uitmaakten
van de gemeentelijke taken. Voor gemeenten was er daardoor ook geen noodzaak
meer om brandweerkazernes in bezit te houden. In veel gevallen zijn deze dan ook
overgedragen aan de veiligheidsregio’s. Dit vond voor een belangrijk deel plaats
in 2013. Als we deze overdrachten zouden weglaten uit de analyse blijven we
overigens dezelfde trend in verkopen zien.
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Figuur 1: aantal transacties van bebouwde percelen, waarbij gemeente optreedt als verkopende partij

Vooral commercieel en ouder vastgoed verkocht
Uit figuur 2 blijkt dat vastgoed met de functie bedrijvigheid (winkels, horeca,
kantoren, industrie, agrarisch) relatief het meest wordt verkocht. Gemeenten
stoten ook relatief vaak onderwijsvastgoed af. Dit hangt waarschijnlijk samen met
het feit dat het aantal basisscholen door sluitingen en fusies al geruime tijd afneemt
(Onderwijs is cijfers, 2016). Verder wordt veel ‘overig’ vastgoed verkocht. Dit is
vooral vastgoed met de functie recreatie, sport en zorg.
Hoewel het gaat om een beperkt aantal transacties, is het toenemende aandeel
cultureel vastgoed sinds 2010 opvallend. Theaters, pop- en concertzalen hebben
vaak specifieke kenmerken. Hierdoor is dit vastgoed niet zomaar voor andere
doeleinden te gebruiken. Mogelijk zijn dit gebouwen die door recente
bezuinigingen op kunst- en cultuur overbodig zijn geworden. Naast cultureel
vastgoed neemt ook het aandeel verkopen van aan veiligheidsdiensten
(politie/brandweer) gerelateerd vastgoed toe. Een van de oorzaken is de eerder
genoemde regionalisering van de brandweertaken, waardoor dit vastgoed is
overgedragen aan de veiligheidsregio’s.
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Figuur 2: verdeling gemeentelijke vastgoedverkopen (bebouwde percelen) naar type vastgoed

Het heersende beeld is dat veel van het overtollige vastgoed van gemeenten
verouderd is (VNG Magazine, 2013). Kijkend naar figuur 3 klopt dat grotendeels.
Circa de helft van het verkochte vastgoed is meer dan 40 jaar oud. Toch wordt er
nog relatief veel recent gebouwd vastgoed verkocht. Over de gehele onderzochte
periode is het percentage verkochte vastgoed dat in deze eeuw werd gebouwd
tussen de 8% en 29%.

Figuur 3: verdeling gemeentelijke vastgoedverkopen (bebouwde percelen) naar bouwperiode
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Gemeentelijk vastgoed in trek bij marktpartijen
Geconstateerd is dat voor een belangrijk deel verouderd vastgoed wordt verkocht.
Voor wie is dit overtollige vastgoed interessant? Opvallend is dat juist
marktpartijen de afgelopen jaren in toenemende mate interesse tonen (zie figuur
4). Ten opzichte van de dip in 2012 ligt het aantal aankopen door marktpartijen in
2016 maar liefst 96% hoger. Voor particulieren geldt dat de aankopen de afgelopen
jaren behoorlijk stabiel zijn gebleven. De groep ‘overig’ is fors en bevat de (niet
woningcorporatie) stichtingen, kerken en overheden. Eén van de kopers binnen
deze groep zijn de eerder genoemde veiligheidsregio’s.
Alleen voor woningcorporaties is de trend sinds de crisis dalend. Het aantal
aankopen was het afgelopen decennium niet eerder zo laag als in 2016. De
invoering
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Figuur 4: aantal aankopen gemeentelijk vastgoed naar type koper

Gemeentelijke vastgoedverkopen in de lift
Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen dat het aantal
transacties het afgelopen decennium in grote lijnen de conjuncturele ontwikkeling
in Nederland volgt. De effecten van de crisis zijn dan ook niet aan de gemeenten
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voorbij gegaan. Tijdens de crisis daalde het aantal vastgoedverkopen. In de
aantrekkende vastgoedmarkt verkopen ook gemeenten weer meer.
Het type vastgoed dat wordt verkocht, is divers maar kent door de jaren heen wel
een aantal constanten. Bedrijfsmatig vastgoed wordt het meest verkocht. Vaak ligt
dit op centrumlocaties en is flexibeler te gebruiken, waardoor het makkelijker
verkoopt dan bijvoorbeeld een brandweerkazerne of sportkantine. Commercieel is
dit daardoor vaak het meest aantrekkelijke vastgoed. Opvallend zijn de
toegenomen verkopen van cultureel vastgoed. Enerzijds zal er een groter aanbod
zijn door de bezuinigingen in de sector. Anderzijds investeren beleggers steeds
vaker in binnenstedelijke, multifunctionele ontwikkelingen met daarin ruimte
voor cultuur (Klerk en Veuger, 2014). Cultureel vastgoed wordt daardoor
interessanter om aan te trekken.
Zoals verwacht is veel van het verkochte vastgoed oud. Toch is nog een
substantieel aandeel recent gebouwd. Een verklaring kan zijn dat gemeenten
voorheen

een

strategische

positie

wilden

hebben

in

gebiedsontwikkelingsprocessen en dit vastgoed daarvoor aankochten of
ontwikkelden. Door een terugtrekkende overheid worden vastgoedtaken
afgestoten. Ruimtelijke ontwikkelingen worden vaker overgelaten aan de markt,
waardoor dit vastgoed overtollig is geworden.
De aankoop van gemeentelijk vastgoed wordt vooral gestuwd door marktpartijen.
Door de aantrekkende vastgoedmarkt wordt (binnenstedelijk) vastgoed van
gemeenten mogelijk weer rendabel om in te investeren. Het tegenovergestelde
beeld geldt voor woningcorporaties. Zij kopen steeds minder gemeentelijk
vastgoed

aan.

Hiervoor

zijn

verschillende

verklaringen

te

geven.

De

investeringsruimte was voor corporaties de afgelopen jaren beperkt, onder meer
door de verhuurdersheffing. Daarnaast mogen corporaties inmiddels geen nieuwe
activiteiten meer ontplooien die geen relatie met het wonen hebben.
Woningcorporaties mogen sommige gebouwen dan ook niet meer beheren als
dienst van algemeen economisch belang. Het toegestane maatschappelijk vastgoed
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dat een corporatie in bezit mag hebben is daardoor ingeperkt, wat hier mogelijk
een afspiegeling van is.

Vervolgonderzoek: het succes van verschillende verkoopstrategieën
Hoewel gemeenten meer vastgoed verkopen laat een rondje langs de gemeentelijke
websites zien dat er nog veel vastgoed (geruime tijd) te koop staat. Regionaal zal
de mate van verkoopsucces ook aanzienlijk verschillen. In Amsterdam is de
situatie heel anders dan in een krimpgemeente. Maar ook tussen krimpgemeenten
zijn er verschillen. Grip krijgen op de redenen waarom vastgoed wel of niet wordt
verkocht, is van belang om een succesvolle verkoopstrategie te kiezen. Dat vereist
nader onderzoek naar zowel de verkoop (strategie gemeenten) als de aankoop
(afwegingen van potentiële kopers).
Gemeentelijk vastgoed heeft vaak specifieke kenmerken en ligt op de meest
uiteenlopende locaties. Dit vraagt om een uitgebalanceerde verkoopstrategie. Ook
in gemeenten met een goede markt zijn er altijd gebouwen die niet makkelijk te
verkopen zijn. Deze objecten kunnen in een zogenaamde ‘package deal’ worden
ondergebracht waardoor ze alsnog interessant zijn voor een koper. Gemeenten –
zoals Rotterdam - kiezen er voor om een gedeelte van het vastgoed te veilen. Dit
vergroot de transparantie en verhoogt het aantal potentiële kopers dat kan worden
bereikt. Meer zicht op succes- en faalfactoren ontstaat door na te gaan welk type
vastgoed aangeboden wordt in een ‘package deal’, welk vastgoed succesvol wordt
geveild en welk vastgoed via de meer reguliere kanalen wordt verkocht.
Daarnaast is het nodig om te weten welke doelgroep geïnteresseerd is in welk type
vastgoed. Door de afwegingen van de potentiële kopers te kennen kunnen deze
partijen gericht benaderd worden. Dit kan bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken
wat er met het vastgoed gebeurt na de aankoop. Welke nieuwe bestemming krijgt
het vastgoed? Vindt er vooral transformatie plaats of worden de vaak oude, slecht
geïsoleerde panden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen.
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Vinger aan de pols
Twee derde van de gemeenten geeft aan bezit af te stoten om kostenbesparingen
te realiseren (Veuger et al., 2016). De markt is in elke gemeente anders en ook de
vastgoedportefeuille heeft per gemeente een andere samenstelling. Dit vereist een
verkoopstrategie op maat, waar vervolgonderzoek handvatten voor kan
aanreiken. Maar ook de landelijke trends kunnen inzicht bieden in de kansen van
het gemeentelijk vastgoed in de markt. Met dit onderzoek is beoogd om de
transparantie rondom gemeentelijke vastgoedverkopen te vergroten.
We constateren dat de gemeentelijke vastgoedverkopen een grote dynamiek
kennen. Dit maakt het interessant om toekomstige ontwikkelingen te blijven
volgen. Zetten de verkopen door of is langzamerhand het courante vastgoed wel
verkocht? Wordt het voor gemeenten in de toekomst toch weer aantrekkelijk om
vastgoed te bezitten? En vinden er verschuivingen plaats in wie het vastgoed
koopt? Allemaal ontwikkelingen die vragen om een vinger aan de pols.
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Gemeenten als opdrachtgevers in de bouw – zoekt en
gij zult vinden
Diffuse inbedding van opdrachtgevende rol in gemeentelijke
organisaties
prof. dr. ir. M.H. Hermans, D. Huizing, J. Amesz MSc & dr. ing. J. Veuger MRE
FRICS
Gemeenten zijn een belangrijke speler als het gaat om opdrachtgeverschap in
de bouw; ze nemen gezamenlijk meer dan de helft van de totale bouwproductie
vanuit de overheid voor hun rekening (EIB, 2016). De opdrachtgevende rol is
binnen gemeenten veelal op verschillende plaatsen belegd. Deze fragmentatie
bemoeilijkt professionalisering en vernieuwing. De TU Delft onderzoekt hoe
gemeenten hun opdrachtgevende rol vormgeven en inbedden. Inzicht hierin
draagt bij aan het op de juiste plaats ophalen en aandragen van benodigde
kennis.
Het onderzoek wordt in opdracht van de G4 en het Ministerie van BZK uitgevoerd
door de TU Delft. De gemeente Den Haag participeert als representant van het
Opdrachtgeversforum in de Bouw. De Hanzehogeschool is partner voor NoordNederland, de gemeente Rotterdam voor West en Zuid Nederland.

Het belang van goed gemeentelijk opdrachtgeverschap
Er is een aantal redenen om opdrachtgeverschap bij gemeenten zo professioneel
mogelijk in te richten. Allereerst het grote aandeel van gemeenten in de
Nederlandse bouwproductie. Aangezien elke bouwactiviteit een vorm van
outsourcing, inkoop, vereist, of het nu gaat om de inhuur van consultants,
architecten, ingenieurs of het aanbesteden van werk aan aannemers of andere
partijen binnen de supply chain, is opdrachtgeverschap een structureel onderdeel
van de gemeentelijke rol. In de Nederlandse industrie zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het hoogste volume van aanbestedingen in het publieke
domein in de bouwsector (Aanbestedingsinstituut, 2015).
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Gemeenten zien zichzelf, terecht, net als andere publieke organisaties, als
belangrijke speler, ‘launching customer’, in het initiëren en doorvoeren van
vernieuwingen in de sector (Vennström, 2008; Egan, 2002). Een adequate
marktbenadering door gemeenten kan het verschil maken in de sector.
Ook vanuit de basisbeginselen van goed bestuur, is het financiële aandeel van de
bouw- en beheerportefeuille binnen de gemeentelijke begroting een belangrijke
motivatie voor een zo effectief en efficiënt mogelijk werkend gemeentelijk
apparaat.
Goed opdrachtgeverschap ondersteunt bovendien de implementatie van publieke
waarden in de bouw-, infra- en vastgoedsector. Beleidsaspecten als Social Return,
duurzaamheid en circulariteit, het behoud van culturele waarden, een goede
openbare ruimte: een juiste wijze van uitvragen en aansturen van de markt draagt
bij aan de realisatie van doelstellingen op deze gebieden.
Binnen het domein van publieke organisaties zijn gemeenten vrij uniek ten aanzien
van de diversiteit van hun portefeuille. Een gemeentelijke portefeuille bevat
kantoren, maar ook scholen, sportfaciliteiten, mfa’s, infrastructuur, waterwerken,
havens

en

openbare

ruimten,

zoals

parken,

pleinen,

parkeerplaatsen,

er

ontwikkelingen:

begraafplaatsen.
Op

het

vlak

van

opdrachtgeverschap

zijn

vele

prestatiecontracten, geïntegreerde contracten, co-creatie, best value procurement
en allianties zijn hiervan voorbeelden. Nieuwe wijzen van samenwerken brengen
een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden, een andere aanpak van
aanbesteden

en

contractmanagement,

en

een

andere

aansturing

en

risicomanagement met zich mee. Voor een adequate ontwikkeling en toepassing is
een hoge mate van professionaliteit nodig en wenselijk is.
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Fragmentatie opdrachtgevende rol in relatie tot gemeentelijke
organisatiemodellen
De praktijk van het gemeentelijk opdrachtgeverschap is behoorlijk weerbarstig; het
integraal en robuust doorvoeren van veranderingen in de opdrachtgevende rol is
lastig doordat deze rol vaak gefragmenteerd is ondergebracht. Zo kunnen delen
van de taak liggen bij de gemeentelijke vastgoedorganisatie, delen bij afdelingen
zoals stadsontwikkeling, stadsbeheer, soms bij beleidsafdelingen (bijvoorbeeld
onderwijs, sport of cultuur) of in de bedrijfsvoeringskolom (inkoop). De keuzes die
gemeenten maken zijn daarin niet gelijk. Een goed beeld van welke
organisatorische keuzes gemeenten maken is er niet.
Aardema en Korsten (2009) beschrijven verscheidene modellen die in de
Nederlandse

gemeenten

zijn

toegepast,

zoals

het

secretariemodel,

het

sectorenmodel of (concern)dienstenmodel of het directie- of afdelingenmodel.
Deze

besturingsmodellen

hebben

invloed

op

de

wijze

waarop

het

opdrachtgeverschap van bouwgerelateerde activiteiten wordt georganiseerd.
Binnen het secretariemodel worden beleidsvorming en uitvoering gescheiden en
ondersteunende functies (zoals financiën en controle) zijn gecentraliseerd. In het
sectoren- en concerndienstenmodel worden beleidsvorming en -uitvoering juist
gecombineerd en zijn ondersteunende functies gedecentraliseerd. In het
directiemodel is vaak sprake van een onderscheid tussen alle gebundelde primaire
taken en een bundeling van ondersteunende taken, bijvoorbeeld in de vorm van
een shared service centrum.
In een sectormodel zullen vastgoed en aanverwante activiteiten gedecentraliseerd,
bij de beleidskolom, zijn georganiseerd: de afdeling onderwijs is dan de
opdrachtgever voor scholen, terwijl de afdeling cultuur de musea aanstuurt. In een
directiemodel kan al het vastgoed gecentraliseerd zijn ondergebracht bij een
centrale

vastgoedafdeling

als

ondersteunende

diensten,

maar

is

die

verantwoordelijkheid dan gescheiden van de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van openbare ruimte en infrastructuur, die vanuit het oogpunt van
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de dienstbaarheid van het 'openbare goed' eerder zullen worden georganiseerd
binnen een ruimtelijke ordeningsafdeling (primair proces).
Ook verschillende gedachtenlijnen over de inhoud van de opdrachtgevende rol in
verhouding tot het primair proces kan leiden tot een bepaalde keuze ten aanzien
van de ophanging. Wordt opdrachtgeven gezien als essentiële rol in het
projectmanagement, dan is ophanging van die rol ‘in’ het primaire proces logisch.
Wordt opdrachtgeven als een belangrijk ondersteunend mechanisme en
specialisme gezien, dan zal ophanging in een gespecialiseerde inkoopafdeling
meer voor de hand liggen. Deze visie is dan vervolgens ook herkenbaar in het type
medewerkers van de afdeling, in het laatste geval professionele inkopers, die veelal
adviseren aan het projectmanagement, in het eerste geval professionele
projectmanagers die ook een inkoopverantwoordelijkheid hebben. Binnen met
name grotere gemeenten zijn overigens ook bij verschillende afdelingen
verschillende organisatiemodellen zichtbaar.
Naast fragmentatie in de ambtelijke organisatie, is een zelfde fragmentatie in de
politieke aansturing te zien; elementen van professioneel opdrachtgeverschap zijn
verspreid over portefeuilles als Openbare Ruimte, Infrastructuur, Duurzaamheid,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Economie. Elk van deze lijnen kent
zijn eigen gemeentelijke inbedding, aansturing, taal en instrumentarium.

Fragmentatie bemoeilijkt kennisopbouw
Eerder onderzoek van de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap [Hermans en
Eisma, 2015] liet zien dat het bijvoorbeeld lastig is voor gemeenten om een goed
totaalbeeld te geven van de huidige stand van het opdrachtgeverschap in hun
gemeente. Niet alleen ontbreekt het vaak aan data over de totale, gemeente-brede,
opdrachtenportefeuille, zeker daar waar het gaat om gegevens over opdrachten
onder de aanbestedingsdrempels. Ook ontbreekt het aan een (gedeeld) inzicht in
bijvoorbeeld de aard van de verstrekte opdrachten, de ervaringen met
samenwerkingsvormen en leveranciers.
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In de praktijk is het daardoor lastig om te bepalen met wie en waar kennis over
opdrachtgeverschap zou moeten worden gedeeld en waar praktijkervaringen
kunnen worden opgehaald en gedeeld. op het gebied van opdrachtgeverschap
veranderingen te weeg te brengen. Soms is het zelfs lastig om het goede aanspreeken aanknopingspunt voor die veranderingen te bepalen. Daarnaast speelt het feit
dat een verandering in een onderdeel van een gemeente, niet zomaar een
verandering in de gehele gemeentelijke organisatie tot gevolg heeft. Met als
consequentie een niet op alle punten eenduidige wijze van marktbenadering.
Door het op de juiste tafel aanbieden van toegesneden specifieke kennis en vragen
naar kennisbehoefte, wordt de kans groter dat het bewustzijn over de
(mogelijkheden van de) opdrachtgevende rol kan worden versterkt. Helaas is er
nog weinig inzicht in deze mogelijkheden en de interacties hiertussen. Er is daarom
behoefte aan een overzicht en prioriteitenagenda om de implementatie van
maatregelen te versterken.

Aanpak onderzoek gemeentelijk opdrachtgeverschap
De Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de Technische
Universiteit Delft brengt bij een achttiental gemeenten in drie regio’s (West, Zuid,
Noord-Oost) de wijze van inbedding van de opdrachtgevende functie in kaart. Per
regio wordt een aantal grote, middelgrote en kleinere gemeenten onderzocht. Per
gemeente worden één of meer sleutelspelers geïnterviewd. Op deze wijze brengen
de onderzoekers in kaart waar binnen de gemeente welk deel van de
opdrachtgevende taak is belegd, hoe de beleidssturing op de opdrachtgevende
taak plaats vindt en in welke gremia, zowel binnen als buiten de gemeente, het
thema ‘opdrachtgeverschap’ op de agenda staat. We vragen ook naar de
ontwikkelingen rondom opdrachtgeverschap binnen de gemeenten en tegen welke
vragen de gemeenten bij de ontwikkelingen aanlopen.
Het onderzoek is een uitvloeisel van het onderzoeksprogramma van de leerstoel
dat

samen

met

het

Opdrachtgeversforum

in

de

bouw

(www.opdrachtgeversforum.nl) is geformuleerd en in opdracht van de G4 en het
Ministerie van BZK wordt uitgevoerd. In het onderzoek wordt nauw
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samengewerkt met de gemeente Den Haag, die mede-initiatiefnemers is vanuit het
Opdrachtgeversforum, de gemeente Rotterdam en de Hanzehogeschool in
Groningen.
Het doel van de exercitie is het realiseren van een landkaart van gemeentelijk
opdrachtgeverschap.

Deze

landkaart

kan

ondersteunen

om

het

thema

opdrachtgeverschap op de juiste tafels te brengen en daar ook de concrete
gemeentelijke vragen op te halen. We kijken daarbij zowel binnen de gemeentelijke
organisatie, als naar lokale, regionale en wellicht nationale overlegstructuren en
samenwerkingsverbanden die (mede) gericht zijn op opdrachtgeverschap. De
resultaten worden eind van het jaar verwacht en zullen dan onder andere in een
symposium worden gepresenteerd.

Eerste bevindingen
Een allereerste blik op de interviewresultaten in de regio West laat zien dat de
verwachte diversiteit in inbedding van de opdrachtgevende functie inderdaad
optreedt. Verschillende gemeenten bedden opdrachtgevende taken zeer
verschillend in. Alleen al in de eerste zes gemeenten zien we veel verschillende
wijzen van organiseren. Bijvoorbeeld in één situatie de opdrachtgeversrol
opgehangen op het niveau van programmamanagers direct onder de bestuurslaag,
in twee andere situaties is de opdrachtgevende rol sterk verspreid onder de
verschillende gemeentelijke diensten, in nog weer een andere situatie zit een
belangrijk

deel

van

de

opdrachtgevende

taak

in

een

inkoop-

samenwerkingsverband met andere gemeenten.
Met name bij de grotere gemeenten lijkt er sprake van fragmentatie als het gaat
over de inbedding van de opdrachtgevende rol. Dat wil zeggen dat deze rol op een
zeer groot aantal plaatsen, gefragmenteerd, is weggelegd én dat er vanuit
verschillende beleidslijnen gestuurd wordt. De verschillende afdelingen stemmen
daarbij niet persé hun beleidskeuzes ten aanzien van de wijze waarop zij met de
markt samenwerken of ervaringen met leveranciers met elkaar af. Wel zijn alle
grotere gemeenten bewust bezig met professionaliseren. Zo past Den Haag het
‘Maturity Model Professioneel Opdrachtgeverschap’ (Hermans et al, 2014) van de
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leerstoel toe om de stand van zaken en ontwikkelpunten op verschillende aspecten
van opdrachtgeverschap in kaart te brengen.
Bij kleinere gemeenten is – wellicht logischerwijs – de opdrachtgevende rol veel
eenduidiger belegd. Zowel grote als kleine gemeenten stemmen op regionaal
verband veel aspecten rondom vastgoed en bouwprojecten, maar ook op het vlak
van kennisontwikkeling ten behoeve van opdrachtgeverschap met elkaar af. Bij
kleinere gemeenten zijn er onderlinge inkoopsamenwerkingsverbanden, waarbij
soms gezamenlijk wordt ingekocht, maar in ieder geval gezamenlijk gebruik
gemaakt wordt van inkoopkennis. De inkoopsamenwerkingsverbanden zijn dan
weer niet sectorspecifiek.
Er zijn ook forse onderlinge verschillen als het gaat over de mate van uitbesteding
van taken rondom bouw- en onderhoudsactiviteiten. Specialistische taken en een
groot deel van de ‘normale’ uitvoerende taken zijn vrijwel overal uitbesteed. Het
grote verschil is er op tactisch niveau, waarbij de ene gemeente veel meer intern,
bijvoorbeeld bij een eigen ingenieursbureau, uitvoert, en de andere structureel
capaciteit, veelal projectmatig, uit de markt haalt. Niet alle gemeenten hebben een
goed overall beeld van wat er in het totale gemeentelijk apparaat gebeurt.
Natuurlijk past hierbij de opmerking dat er slechts een zeer beperkt aantal mensen
per gemeente is geïnterviewd, dus wellicht is er elders in de organisatie een beter
beeld voor handen.
Vrijwel alle gemeenten zijn bezig met de professionalisering van hun
opdrachtgevende

rol

samenwerkingsvormen.

en
Ze

voeren

bijvoorbeeld

onderkennen

de

pilots

uit

noodzaak

met

tot

nieuwe

een

betere

kennisborging over nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, omdat zij zich
geconfronteerd

zien

met

een

sterk

dynamische

markt

op

dit

vlak.

Competentieontwikkeling hoort daarbij tot één van de meest in het oog springende
thema’s.
Op dit moment lopen de interviewrondes in Noord-Oost en Zuid-Nederland. In
het najaar zal een eindrapportage met gedocumenteerde bevindingen worden
opgeleverd. Naast een beeld van de vormgeving van de opdrachtgevende rol, zal
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de rapportage ook aanbevelingen bevatten voor de kennisbehoefte bij gemeenten
hieromtrent en suggesties voor het verbeteren van de mogelijkheden van
kennisopbouw en –vergaring bij de verschillende organisatiemodellen.
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Vastgoedmanagement Gemeenten gaat over mensen,
stenen en geld
Gemeente Delft positioneert zich als koploper
P. Broer MSc & A. van den Beemt – Tjeerdsma MSc
Metafoor Vastgoed en Software is sinds vorig jaar kennispartner van het
Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Als kennispartner werkt
Metafoor samen met het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van de
Hanzehogeschool Groningen aan een nieuw type onderzoek onder gemeenten:
Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten (PVG).
In 2016 is hier voor het eerst onderzoek gedaan met als doel gemeenten ten
opzichte van elkaar te positioneren zonder over die positie te oordelen. Gemeenten
kunnen onderling informatie uitwisselen om zo elkaar te helpen een stapje verder
te komen. Met de vraag ‘waar staat u als gemeente?’ werd onderzoek gedaan naar
trends en ontwikkelingen onder bijna 60 gemeenten. Op het congres van afgelopen
jaar presenteerde Annette van den Beemt de resultaten van het onderzoek
Professioneel Vastgoedmanagement Gemeenten (PVG) 2016. Tijdens het congres
werd het boek Barometer Maatschappelijk vastgoed 2016: Onderzoeken, trends en
ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed gepresenteerd. De
onderzoeksresultaten uit de PVG zijn opgenomen in de vorm van een artikel in dit
boek.

Kennissessies Vastgoedmanagement
Op 18 november 2016 en 16 februari 2017 organiseerde het lectoraat
Maatschappelijk Vastgoed - onder aanvoering van Jan Veuger en Annette van den
Beemt - in samenwerking met Metafoor Vastgoed en Software kennissessies over
vastgoedmanagement bij gemeenten.
In Almere werden we ontvangen door Henk Hoogland. Gemeenten die hadden
aangegeven graag onderling vergeleken te worden waren hier aanwezig. We
bespraken de resultaten en keken ook naar de positionering ten opzichte van
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elkaar. Dit leidde tot interessante inzichten voor de deelnemers en voor goede
input om de PVG door te ontwikkelen.
De middag in Utrecht was senior vastgoedadviseur Pim Sanders namens de
gemeente onze gastheer. Gemeenten waren welkom om de resultaten te bespreken
van het onderzoek “Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten 2016” en met
elkaar

te

spreken

over

de

verdere

professionalisering

van

hun

vastgoedmanagement.

Resultaten PVG-Analyse
Tijdens de sessie werd er door de gemeenten actief geparticipeerd in de discussie.
Een van de resultaten liet zien dat gemeenten niet echt vinden dat vastgoed leidend
is richting beleidseenheden. Gemeenten vinden het lastig om de betekenis van
deze vraag/stelling te bepalen: moet vastgoed wel leidend zijn? Of wordt er
misschien iets anders mee bedoeld? Veuger geeft aan dat hiermee vooral wordt
bedoeld dat vanuit vastgoed gevraagd én ongevraagd advies wordt gegeven aan
beleid. Vastgoed geeft advies en geeft knelpunten en/of discussiepunten aan bij
beleidsvelden. Zij zijn vervolgens degenen die hierover beslissen en terugkoppelen
aan vastgoed. Ook opvallend in de resultaten was het plaatje van de ‘omgekeerde
piramide’. Hieruit blijkt dat veelal middelgrote en grote gemeenten wel strategisch
denken over professioneel vastgoedbeheer, maar er belangrijke basisstappen
hebben overgeslagen om het vastgoedbeheer op orde te krijgen.

Figuur 1: de vastgoedpyramide versus onderzoeksresultaten PVG-analyse (Van den Beemt et al., 2016)
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Stap voor Stap op weg naar Professioneel Vastgoedbeheer
Na de onderzoeksresultaten gepresenteerd te hebben in Utrecht sloeg Leo Looise
namens Metafoor de brug naar de praktijk met een presentatie over de
Vastgoedladder. Deze ladder dient als methode die gemeenten helpt bij stap voor
stap professionaliseren van hun Vastgoedbeheer. Vervolgens lichtten zij het
voorbeeld van Delft uit aan de hand van de welbekende vastgoedpiramide. Bij de
ontwikkeling van vastgoedmanagement op strategisch, tactisch maar vooral
operationeel

niveau

ontstond

een

interessante

discussie

over

deze

vastgoedpiramide. Sommige gemeenten geven aan dat het model erg traditioneel
is. Door meerdere moderne toepassingen is er tegenwoordig minder FTE nodig op
operationeel vlak dan voorheen. De piramide is wat dat betreft mogelijk voor te
stellen als een kolom waarbij in de toekomst meer nadruk komt te liggen op
tactisch en strategisch vastgoedmanagement bij gemeenten.

Figuur 2: de vastgoedladder van Metafoor

Kennissessie Delft
Op 13 juli 2017 heeft er in Delft een kennissessie plaatsgevonden met de afdeling
vastgoed en facilitair van de gemeente. De sessie stond onder leiding van het
lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. De gemeentelijke afdeling onder aanvoering
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van afdelingshoofd Klaas Mast heeft gekozen voor een individuele PVG-analyse.
Dat betekende dat alle 26 betrokken medewerkers, directeuren en bestuurders de
vragenlijsten van te voren hadden ingevuld. Op basis van deze gegevens is een
onderlinge vergelijking gemaakt hoe de betrokkenen denken over operationeel,
tactisch en strategisch vastgoedbeheer. Maar ook is Delft vergeleken met andere
gemeenten van gelijke omvang die meededen met het PVG-onderzoek dit jaar.
Vraaggericht

Aanbodgericht
Medewerkers Management

Directie

Bestuurders

Totaal

Figuur 3: vastgoedmanagement gemeente Delft

Gemeente Delft de nieuwe koploper?
Het was een zeer goede kennissessie waar medewerkers, managers en directeuren
die betrokken zijn bij vastgoedbeheer meer inzicht kregen in hun prestaties. Daar
waar ze dachten vooral een operationele rol te vervullen als afdeling blijkt in de
praktijk dat ze ook al erg professioneel werken op zowel tactisch als strategisch
niveau. Dit bleek ook uit de drie praktijkcasussen die werden behandeld. Het enige
wat de vastgoedafdeling van gemeente Delft nog te doen staat is zich minder
bescheiden op te stellen. En daar waar mogelijk hun positie in te nemen binnen de
gemeente om actief mee te denken als het gaat om integraal vastgoedbeheer als
onderdeel van projecten.
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Figuur 4: vastgoedmanagement gemeente Delft

Succesvolle introductie PVG-onderzoek
Na Nyenrode, Almere, Utrecht en Delft is de conclusie dat het PVG-onderzoek een
uitstekende introductie heeft gehad het eerste jaar en dat het zelfs al een goede rol
kan vervullen in het bepalen waar een gemeentelijke organisatie staat in
professionaliseren

van

het

vastgoedbeheer.

Metafoor

en

het

lectoraat

Maatschappelijk Vastgoed hebben ervoor gekozen om het PVG-onderzoek in 2017
los

te

koppelen

van

de

Barometer

Maatschappelijk

Vastgoed.

De

onderzoeksvragen zullen met de ervaring van afgelopen jaar verder verfijnd
worden en in het vierde kwartaal opnieuw worden uitgezet. Begin 2018 volgt een
speciale PVG-bijeenkomst.

Meedoen?
Wilt u ook meedoen met het PVG-onderzoek 2017 en/ of de kennissessies voor
gemeenten bijwonen die we organiseren? Neem dan contact op met:
- Annette van den Beemt, Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Groningen:
a.beemt@pl.hanze.nl
- Peter Broer, Metafoor Vastgoed en Software: peter.broer@metafoor.nl
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Van vastgoedbenchmark naar business tool
Een digitaal dashboard voor integrale vastgoedsturing bij
gemeenten
dr. ir. ing. I. Janssen
In 2016 is een nieuwe start gemaakt met de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed.
In dit eerste jaar zijn voor 2.2 miljoen Nederlanders de prestaties van het
gemeentelijk vastgoed in kaart gebracht. Het VastgoedLAB van TIAS Business
School nam initiatief voor deze nieuwe benchmark. In de uitwerking van de
benchmark werkt zij samen met Republiq, een jong bedrijf met veel ervaring in
het speelveld van gemeentelijk vastgoed. Het resultaat van één jaar
benchmarken is geen lijvig rapport met benchmarkresultaten, maar een digitaal
dashboard

waarmee gemeenten hun eigen vastgoedprestaties kunnen

vergelijken met referentiegemeenten. Zo is het oude benchmarken in een nieuw
jasje gestoken. Van het ranken van gemeenten naar een handzame business tool
voor vastgoedsturing. De benchmark kan zo worden ingezet voor legitimatie en
ondersteuning van het gemeentelijk vastgoedbeleid.
De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed is een doorstart van de benchmark die sinds
2006 onder leiding van ROZ en later IPD/MSCI werd uitgebracht. Vastgoedmarkt
(2015) liet weten: “IPD/MSCI stopt benchmark gemeentelijk vastgoed”. Het
benchmarkproject had de deelnemende gemeenten geholpen met het op orde
brengen van de eigen vastgoeddata-huishouding en heeft wellicht bijgedragen aan
het rendement-denken op een groot aantal gemeentelijke vastgoedafdelingen. De
toegevoegde waarde van de benchmarkresultaten voor de gemeentelijke
vastgoedsturing was nog gering. Dit bleek ook uit een daling van het aantal
deelnemende gemeenten van 24 (2012), naar 18 (2013), naar 14 (2014). De resultaten
van de benchmark waren voornamelijk financieel van aard. Naast inzicht in de
samenstelling van de gemeentelijke vastgoedportefeuilles liet de benchmark
verschillen zien in vastgoedwaarden, -inkomsten en –uitgaven (Konings, 2014).
Hiermee sloot de gemeentelijke vastgoedbenchmark te weinig aan op de
gemeentelijke vastgoedpraktijk.
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Overigens brengt IPD/MSCI nog altijd jaarlijks een vastgoedindex uit voor
maatschappelijk vastgoed (MSCI, 2016a) en sociale huurwoningen (MSCI, 2016b),
naast de bekende kwartaalindex voor beleggingsvastgoed. Deze twee indices zijn
gebaseerd op de data van 14 woningcorporaties, wat een beperkte basis is voor een
betrouwbare benchmark. De vastgoedindices laten de financiële rendementen zien
op vastgoedinvesteringen in 217 woon/zorg objecten, 23 kinderdagverblijven en
ruim 3.000 woningen. Uit vastgoedbeleggingsperspectief biedt de lange termijn
reeksen van meer dan 10 jaar interessant vergelijkingsmateriaal. Dergelijke indices
dragen bij aan de transparantie van de vastgoedsector in brede zin. Ze kunnen
investeerders ondersteunen bij het optimaliseren van hun beleggingsportefeuilles.
Echter, maatschappelijk vastgoed is doorgaans geen beleggingsmiddel maar wordt
ingezet om publieke beleidsdoelen te dienen. Om als benchmark te kunnen dienen
om verbeterprocessen in gang te kunnen zetten binnen (semi)-publieke
vastgoedorganisaties, spelen andere indicatoren dan rendementsreeksen een rol.
De corporatiesector kwam tot een soortgelijk inzicht en ontwikkelde een eigen
benchmark met als doel corporaties scherper aan de wind te doen laten zeilen, in
een tijd dat de sector onder de vergrootglas ligt. Sinds 2014 publiceert
brancheorganisatie Aedes jaarlijks benchmarkresultaten over de corporatiesector
(Aedes, 2016a). De belangrijkste reden voor het oppakken van deze benchmark
was de noodzaak voor transparanter en efficiënter handelen van de
corporatiesector, mede onder druk van het beleid van minister Blok. In drie jaar
tijd is de benchmark uitgegroeid tot een project waarbij op een eenduidige manier
de prestaties van corporaties op vijf zogenaamde prestatievelden worden gemeten:
huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en
beschikbaarheid & betaalbaarheid. In 2016 vertegenwoordigde de benchmark 97,5
procent van alle verhuureenheden van corporaties (Aedes, 2016b). Corporaties
kunnen zich vergelijken met collega corporaties van gelijke aard en omvang. Door
steeds scherpere afspraken over definities, worden appels met appels vergeleken
en kunnen verschillen ook beter worden verklaard. De betrokkenheid van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw en Autoriteit woningcorporaties heeft gezorgd voor een
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groot

draagvlak

onder

corporaties

en

andere

belanghebbenden

(zie:

https://www.aedes.nl/dossiers/benchmarken.html).

Tabel 1: vastgoed benchmarks vergeleken

En hoe zit het dan met gemeentelijke vastgoedorganisaties? In tabel 1 zijn de drie
benchmarkinitiatieven naast elkaar gezet. Net als corporaties dienen ook
gemeenten, als gevolg van striktere budgetten, hun activiteiten efficiënter in te
richten. Menig rekenkamerrapport heeft de doelmatigheid en efficiëntie van het
gemeentelijk

vastgoedbeleid

Rekenkamercommissie

onder

gemeente

de

loep genomen

Eindhoven,

2013;

(zie

bijvoorbeeld

Rekenkamercommissie

gemeente Hoorn, 2016). Volgens De Klerk en Veuger (2016) zijn deze onderzoeken
overwegend inventariserend van aard en wordt het strategisch vastgoedbeleid nog
nauwelijks getoetst. Dit terwijl de relevantie van een doordacht strategisch
vastgoedbeleid niet valt te ontkennen, gezien de omvang van de publieke
middelen die in maatschappelijk vastgoed is geïnvesteerd. Een benchmark voor
gemeentelijk vastgoed op gelijksoortige prestatievelden zoals gebruikt in de
corporatiesector (beheerlasten, duurzaamheidsinspanningen, onderhoud en
beschikbaarheid) kan van toegevoegde waarde zijn voor het toetsen en formuleren
van vastgoedbeleid. Het ontwikkelen van een benchmark is geen eenvoudige
opgave. Daar waar de corporatiesector een traditie heeft die teruggaat naar het
begin van de 20ste eeuw, is de centrale gemeentelijk vastgoedorganisatie of –
afdeling relatief nieuw. Ook het gemeentelijk vastgoed zelf komen we in velerlei
vormen tegen, anders dan een sociale huurwoning waarvoor een heldere definitie
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is op te stellen. Tenslotte dient het gemeentelijk vastgoed meerdere
maatschappelijke doelen. Kortom, we stuiten op een lastige definitiekwestie. Ook
kennen we in de gemeentelijke vastgoedsector geen politieke urgentie, centraal
orgaan

of

brancheorganisatie

vastgoedbenchmark

verplicht

die
stelt.

deelname
Deze

aan

een

belemmeringen

gemeentelijke
hebben

de

initiatiefnemers van de nieuwe gemeentelijke vastgoedbenchmark niet in de weg
gestaan om een benchmark te ontwikkelen. Een benchmark die een bottom-up
benadering kent en van toegevoegde waarde is voor keuzes op het niveau van de
gemeentelijke vastgoedportefeuille en –organisatie. In dit artikel laten we zien hoe
invulling is gegeven aan dit nieuwe benchmarkinitiatief.

Toegevoegde waarde op vier vlakken
Zonder draagvlak geen benchmark. Bij gebrek aan een “stok achter de deur” in de
vorm van een politieke noodzaak of een wettelijke verplichting om
vastgoedgegevens met elkaar te delen, moet de toegevoegde waarde van een
nieuwe benchmark voor gemeenten helder zijn. Alleen dan is een groot
commitment onder gemeentelijke vastgoedorganisaties haalbaar. Dat commitment
leidt uiteindelijk tot een benchmark met zeggingskracht.
De vier toegevoegde waarden van de benchmark gemeentelijk vastgoed zijn: 1)
legitimatie, 2) vastgoedsturing, 3) sturing vastgoedorganisatie, 4) kostenbesparing
en opbrengstenoptimalisatie.

Legitimatie
Maatschappelijk vastgoed wordt met publieke middelen en voor publieke doelen
ontwikkeld en in stand gehouden. De totale omvang van het maatschappelijk
vastgoed wordt volgens onderzoek van Kadaster in opdracht van Vitale Stad
(Vitale Stad, 2012) geschat op 85,5 mln BVO en €157 miljard euro. Omgerekend is
dit maarliefst (afgerond) €9.500,- euro per inwoner. Dit feit alleen al vraagt om
verantwoording van vastgoedkeuzes. De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
draagt bij aan legitimatie door de omvang, strategische keuzes en financiële- en
duurzaamheidsprestaties van het gemeentelijke vastgoed transparant te maken. In
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2016 leidde dit tot een eerste marktrapportage (TIAS School for Business and
Society & Republiq, 2016). In deze rapportage worden geen uitspraken gedaan
over individuele gemeenten. Wel wordt duidelijk op welke vlakken verbetering en
professionalisering van het gemeentelijk vastgoedmanagement mogelijk is.
Paragraaf 6 gaat hier verder op in.

Vastgoedsturing
Bij het sturen van de maatschappelijk vastgoedportefeuille speelt het financiële
rendement op de vastgoedinvestering een ondergeschikte rol. Of - beter gezegd een nevenrol. De prestaties van het maatschappelijk vastgoed kunnen niet los
gezien worden van de maatschappelijke doelen waarvoor het vastgoed
ondersteunend is. Dit gaat in ieder geval op voor het vastgoed dat de beleidsdoelen
sport, onderwijs, welzijn en cultuur faciliteert. Het beleidsdoel van een gemeente
kan bijvoorbeeld zijn; “het stimuleren van deelname van ouderen aan sociale
activiteiten om op deze wijze participatie te bevorderen en eenzaamheid te
beperken”. Door het exploiteren van wijkgebouwen kan in dit beleidsdoel worden
voorzien. Het uitgangspunt van denken is het maatschappelijk doel: participatie
van ouderen. De vraag is vervolgens in hoeverre de inzet van financiële middelen
in een wijkgebouw bijdraagt aan dit doel: participatie van ouderen.
Nu is het met een vastgoedbenchmark natuurlijk lastig de relatie tussen de het
vastgoed (in het voorbeeld de wijkgebouwen) en de ouderenparticipatie te leggen.
Maar op een slimme manier kan weldegelijk iets gezegd worden over de
beschikbaarheid en bezettingsgraad van wijkvoorzieningen voor deze doelgroep.
Door deze indicatoren op een eenduidige manier te definiëren en te meten, is
onderlinge vergelijking tussen gemeenten mogelijk. De benchmark geeft dan
antwoord op vragen als: Heb ik meer of minder vierkante meters aan
wijkvoorzieningen per oudere beschikbaar in mijn gemeenten vergeleken met mijn
referentiegemeenten?

Kan

ik

hiermee

extra

vastgoedinvesteringen

rechtvaardigen? En wat zijn de vastgoed gerelateerde kosten en inkomsten voor
wijkvoorzieningen? Hoe verhouden deze zich met referentiegemeenten?
Rechtvaardigen deze kasstromen het beleidsdoel? Antwoord op deze vragen helpt
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de vastgoedmanager aan de tafel bij beleidsmakers. Zo kan een weloverwogen
keuze worden gemaakt tussen vastgoed gerelateerde uitgaven (voor het
wijkgebouw) en andere beleidsuitgaven (zoals bijvoorbeeld extra wmomedewerkers).

Sturing vastgoedorganisatie
Steeds meer gemeentelijke vastgoedorganisaties gaan over op een regievorm
waarbij het beheer en soms het eigendom wordt uitbesteed of overgedragen aan
een aparte organisatie (Zwaal, 2013). Het gemeentelijk parkeerbedrijf is hier een
goed voorbeeld van. Of het sportbedrijf dat het beheer, onderhoud en exploitatie
van sportvoorzieningen organiseert. Een belangrijk argument voor uitbesteding is
het efficiënter inrichten van de vastgoedorganisatie en kostenbesparing. De vraag
is of deze organisatorische keuzes ook daadwerkelijk leiden tot een efficiëntere
bedrijfsvoering. De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed probeert antwoord te
geven op deze vraag door naast vastgoed gerelateerde gegevens ook enkele
gegevens over de vastgoedorganisatie te verzamelen. Door het stellen van enkele
eenvoudige vragen wordt de gemeentelijke vastgoedorganisatie getypeerd en
kunnen relaties worden gelegd tussen vastgoed, type regievoering en
bedrijfslasten of vastgoeduitgaven.

Kostenbesparing en opbrengstenoptimalisatie
Kostenbesparing en opbrengstenoptimalisatie zijn de “quick wins” uit het
benchmarkproject. De Benchmark Gemeentelijke Vastgoed verzamelt data op het
niveau van individuele panden in eigendom van gemeenten. Naast de kenmerken
van het vastgoed (omvang, conditiescore, bouwjaar, energielabel, soort, enz.)
wordt

de

benchmarkdatabase

gevuld

met

financiële

gegevens

zoals

onderhoudskosten, huurinkomsten, vastgoedwaarden, verzekeringskosten, enz.
Aan de hand van deze gegevens kunnen eenvoudig indicatoren worden opgesteld
waarmee, na vergelijking, inzichtelijk wordt op welke kosten kan worden
bespaard of waar inkomsten kunnen worden geoptimaliseerd. Voor verschillende
type maatschappelijk vastgoed (schoolgebouwen, sporthallen, wijkgebouwen,
overdekte zwembaden) kunnen kostenkengetallen worden opgesteld. Vergelijking
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van

de

eigen

uitgaven

met

de

benchmarkresultaten

geeft

zicht

op

besparingsmogelijkheden of waar juist extra uitgaven gerechtvaardigd zijn.

Data-gestuurde gemeentelijke vastgoedbeslissingen
Deelnemen aan de gemeentelijke vastgoedbenchmark dient voor de deelnemers
van hele concrete toegevoegde waarde zijn. De inspanning die het voor een
deelnemer kost om mee te doen, moet de toegevoegde waarde waard zijn. Daarom
heeft de nadruk in het eerste jaar gelegen op het creëren van toegevoegde waarde
voor de deelnemende gemeenten, en niet zozeer voor de sector in brede zin.
Daarbij is het benchmarken niet opgevat als het maken van ranglijstjes van goed
en slecht presterende gemeenten. Het motto is niet “beat the benchmark”. Stel je
voor dat je als gemeentelijke vastgoedorganisatie, midden in een proces van
professionalisering, onderaan een lijstje komt van benchmarkresultaten? Dan heb
je niet alleen aan een (ambtelijke) directie wat uit te leggen. Ook in de politieke
arena zal de vastgoedafdeling ter verantwoording worden geroepen. Samengevat,
ter bevordering van het draagvlak moet het benchmarkproject leuk zijn, van
toegevoegde waarde zijn, weinig inspanning kosten, passen bij de huidige fase van
professionaliteit en niet uitmonden in ranglijstjes.
Dit is de reden waarom elke deelnemer de beschikking krijgt over een digitaal
dashboard waarmee de eigen vastgoedprestaties op tal van onderwerpen kunnen
worden vergeleken met referentiegemeenten. Dit dashboard is een interactieve
business tool welke één keer per jaar met nieuwe data wordt bijgewerkt. Het
dashboard is eenvoudig in gebruik en geeft geen waardeoordeel. Het functioneert
als een business tool dat gemeentelijke vastgoedorganisatie in staat stelt dieper in
de benchmarkresultaten te duiken en de verschillen met referentiegemeenten te
verklaren. De gemeentelijke vastgoeddata worden door middel van de tool
transparant gemaakt. Dit maakt benchmarken niet alleen nuttig maar ook een
leuke bezigheid.
De gekozen datastrategie stelt de ontwikkelaars van de business tool in staat
andere open databronnen aan de benchmark te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan
CBS data voor het bepalen van de beschikbare sportvoorzieningen per
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leeftijdsgroep in een gemeente, of DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) gegevens
voor meer inzicht in de beschikbare onderwijsfaciliteiten naar onderwijssoort. Het
gebruik van open databronnen, naast de data die zelf door gemeenten worden
aangereikt, geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden om ook op andere
indicatoren te benchmarken. Om te beginnen door het koppelen van CBS data.
Maar ook voor het meten van de bezettingsgraad van gebouwen met een
maatschappelijke functie kan creatief van nieuwe open databronnen gebruik
worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van openbare bestanden
over het aantal leden van verenigingen die gebruik maken van deze panden.
De toegenomen mogelijkheden op het vlak van het koppelen van grote
databestanden, databewerking, en datavisualisatie dragen bij aan het vergroten
van de toegevoegde waarde van benchmarking. De benchmark levert op deze
wijze niet alleen interessante feiten op maar stelt de vastgoedmanager in staat zelf
op zoek te gaan naar verklaringen voor deze feiten. Tabel 2 vat de verschillen
tussen het oude en nieuwe benchmarken samen. Het benchmarken “nieuwe stijl”
is niet een jaarlijkse thermometer, maar een business tool voor evidence-based
besluitvorming voor de gemeentelijke vastgoedorganisatie.

Tabel 2: benchmarken anno 2017

Prestatievelden, kpi’s en datakwaliteit
Wat zijn nu de belangrijkste indicatoren (key performance indicators) voor
gemeentelijke vastgoedsturing? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven.
Voor het vaststellen van de belangrijkste indicatoren hebben de volgende bronnen
als uitgangspunt gediend:
- Eerdere studies (zie bijvoorbeeld Gijselaers, 2013; Koster en Arkesteijn, 2014)
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- Ervaringen met andere vastgoedbenchmarks zoals de Aedes Benchmark
(www.aedes.nl) en de VGM Benchmark (www.vgm-benchmark.nl);
- Gesprekken en workshops met vastgoedchefs uit Bouwstenen netwerk;
- Data die bij gemeenten eenvoudig digitaal beschikbaar zijn.
In vogelvlucht heeft dit geleid tot de vaststelling van zes prestatievelden: 1)
Beschikbaarheid, 2) Beleid, 3) Investeringen & exploitatie, 4) Organisatie &
bedrijfslasten, 5) Duurzaamheid en 6) Gebruikersoordeel. In figuur 1 zijn de
prestatievelden uiteengezet met bijbehorende kpi’s. In 2016 zijn voor de eerste drie
prestatievelden indicatoren opgenomen in een digitaal dashboard. De overige
prestatievelden zullen in de toekomst stapsgewijs verder worden ingevuld.

Figuur 1: prestatievelden en indicatoren Gemeentelijke Vastgoed Benchmark

Een benchmarkproject kan in theorie nog zo goed worden uitgewerkt, de
praktische uitvoerbaarheid wordt beperkt door de digitaal beschikbare
vastgoeddata bij gemeenten en de wijze waarop deze data bij gemeenten onderling
op elkaar zijn afgestemd. In de praktijk blijkt het niet goed op orde hebben van de
digitale data-huishouding een belangrijke reden om nog niet deel te nemen. Ook
tussen de deelnemende gemeenten wisselt de kwaliteit van de aangeleverde data
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sterk. Een reden om in het eerste jaar de datakwaliteit als extra indicator in het
dashboard op te nemen. Informatie over het energielabel, de verzekerde waarde
en gegevens gerelateerd aan huurcontracten werden in 2016 nog niet volledig
aangeleverd. Om voor volgende jaren de datakwaliteit te verhogen, is een
codeboek opgesteld met gehanteerde definities (TIAS School for Business and
Society & Republiq, 2017). Dit codeboek helpt gemeenten bij het inrichten van de
data-infrastructuur.

Een digitaal dashboard als business tool
De ontwikkeling van het dashboard is een voortdurend ontwerpproces. Het wordt
jaarlijks, aan de hand van nieuwe inzichten van experts en gebruikers, aangepast.
Het gebruik van digitale dashboards binnen gemeentelijke vastgoedorganisaties is
relatief nieuw. Actief gebruik van de tool vraagt ervaring en handigheid. Figuur 2
geeft een weergave van het dashboard “beschikbaarheid” uit de benchmarktool
voor een willekeurige gemeente. Welk vastgoed voor welke functie heeft deze
gemeente beschikbaar? De resultaten van de gemeente (groen) worden vergeleken
met de benchmark (grijs). Het betreft een jonge gemeente. Dit is te zien aan de wijze
waarop de vastgoedportefeuille over de bouwjaarklassen is verdeeld. Ook kent de
gemeente verhoudingsgewijs weinig monumenten. Vergeleken met de benchmark
heeft deze gemeente veel onderwijs- en sportvoorzieningen per 10.000 inwoners,
wat wellicht past bij deze jonge gemeente. Wat verder opvalt is het geringe aandeel
commercieel vastgoed in de portefeuille vergeleken met de benchmark. Woningen,
panden en een bedrijfsfunctie en parkeren behoort duidelijk niet (meer) tot de
kernportefeuille van deze gemeente. De tool is interactief. Het is mogelijk te filteren
op deelportefeuille (sport, welzijn, onderwijs, enz.) en het is mogelijk de resultaten
uit te drukken in vierkante meters Bruto Vloer Oppervlak (BVO) of in aantallen
panden.
De tool is geen “real time” dashboard. Hiermee wordt bedoeld dat de data niet
continu worden ververst. De data die op dit moment worden gebruikt, denk aan
de kenmerken van het gemeentelijk vastgoed en de jaarlijkse uitgaven voor
instandhouding, zijn redelijk statisch. Het volstaat om dit eens per jaar met elkaar
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te delen en dus de tool met die frequentie te verversen. Dit past bij de aard van de
besluiten die met de tool kunnen worden ondersteund. Op genomen strategische
besluiten komen we immers ook niet dagelijks terug.

Figuur 2: Voorbeeld digitaal dashboard "beschikbaarheid"

Ervaringen eerste benchmarkjaar
In het eerste jaar zijn van 14 grote gemeenten de vastgoeddata samengebracht in
de benchmark. De resultaten van het eerste benchmarkjaar (2016) zijn uitgewerkt
in een notitie (Janssen, 2016) en een infographic (Tias School for Business and
Society & Republiq, 2016). In dit artikel volstaan we met een toelichting op enkele
belangrijke resultaten en leerpunten na één jaar benchmarking:

Onderwijsvastgoed dominant in benchmark
Gemiddeld

bestaat 38%

van

de

gemeentelijke

vastgoedportefeuille

uit

onderwijsgebouwen. Onderwijs is daarmee het belangrijkste gemeentelijke
beleidsterrein dat met eigen vastgoed wordt ondersteund. De verschillen tussen de
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gemeenten zijn groot. Enkele gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor
onderwijshuisvesting volledig neergelegd bij de schoolbesturen. In andere
gemeenten bestaat meer dan 60% van de gemeentelijke gebouwen uit
onderwijsgebouwen. In 2017 wordt daarom een duidelijker onderscheid gemaakt
naar de wijze waarop de verdeling eigendom, beheer en lasten per gemeente is
verdeeld.

Commercieel vastgoed in de gemeentelijke vastgoedportefeuille aanzienlijk
Bijna een kwart van de gemeentelijke gebouwen kunnen worden aangemerkt als
commercieel. Dit lijkt erg veel. Het is belangrijk een goede definitie te geven van
het begrip “commercieel” binnen een gemeentelijke vastgoedportefeuille. In het
benchmarkonderzoek verstaan we onder commercieel vastgoed alle gebouwen die
worden gebruikt voor een functie waarbij geen sprake is van een subsidierelatie.
Zo is zorg en kinderopvang in het onderzoek aangemerkt als commercieel omdat
deze gebruikers in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting. De
benchmark liet ook zien dat veel commerciële panden kantoren betreffen die om
strategische redenen in de vastgoedportefeuilles terecht zijn gekomen.
Bijvoorbeeld een strategische aankoop met het oog op transformatie of
gebiedsontwikkeling. Ook parkeren valt onder de noemer commercieel vastgoed.
In een volgende uitgave van de benchmark zullen alle commerciële panden beter
worden geoormerkt zodat een goede interpretatie van de resultaten mogelijk is.

Leegstandpercentage opvallend laag
Opvallend resultaat uit het benchmarkonderzoek is het lage leegstandspercentage.
Slechts 4,4% van de panden staat leeg. 40% van dit leegstaande vastgoed is
aangemerkt als strategisch bezit. Nog eens 32% is genomineerd om af te stoten.
Leegstand lijkt binnen de bestuurde gemeentelijke portefeuilles geen probleem te
zijn. Wat in het benchmarkonderzoek niet is meegenomen is het tijdelijke gebruik
van gebouwen ter bestrijding van leegstand. Gemeenten lijken goed in staat te zijn
panden een tijdelijke functie te geven waardoor leegstand vergeleken met de
private vastgoedmarkt goed te beteugelen is en aan het zicht wordt onttrokken.
Verder onderzoek op dit punt is gewenst.
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Vastgoedwaarden geven inzicht in investeringspotentieel
Voor de verschillende gemeentelijke portefeuilles zijn de WOZ-waarde, de
boekwaarde en de verzekerde waarde per m2 BVO berekend. Deze kengetallen
geven een goed inzicht in het investeringspotentieel. De verschillen tussen de
WOZ-waarde en de boekwaarde zijn voor de portefeuilles “sport” en “welzijn” het
grootst. De verschillen tussen de WOZ-waarde en de verzekerde waarde is
eveneens groot maar kenmerkend voor maatschappelijk vastgoed dat doorgaans
als incourant kan worden aangemerkt. Vooral bij de portefeuille “cultuur” zien we
dat de verzekerde waarde per m2 BVO hoog is. Dit kan verklaard worden door
een aantal grote, zeer specifieke, culturele panden in de portefeuille waarvan de
specifieke inbouw is meeverzekerd.

Besparingspotentieel verzekeringskosten
Een quick win uit het benchmarkonderzoek is het besparingspotentieel dat
inzichtelijk is gemaakt door de verzekeringskosten te analyseren. Hiertoe is een
ratio berekend waarbij de verzekeringskosten (x 1.000) zijn gedeeld door de
verzekerde waarde. Deze analyse laat zien dat er een groot verschil is tussen
gemeenten. Kort samengevat betaalt de gemeente met de hoogste ratio relatief 2,5
keer zo veel dan de goedkoopste gemeente. Indien alle gemeenten hun vastgoed
tegen het goedkoopste tarief zouden verzekeren, is het besparingspotentieel circa
2,5 miljoen euro op jaarbasis. Natuurlijk moet daarbij goed gekeken worden naar
mogelijke verschillen tussen verzekeringscondities.

Strategische keuzes transparant
Om beter te begrijpen hoe de gemeentelijke vastgoedportefeuille is opgebouwd,
hebben we binnen het benchmarkproject gevraagd naar de strategie die de
gemeente met het pand voor ogen heeft. Zo kunnen we onderscheid maken naar
1) behouden voor beleidsdoel of eigen huisvesting, 2) strategisch bezit met oog op
herontwikkeling,

3)

verkopen,

4)

bijzonder

bezit

(bijvoorbeeld

een

brugwachtershuisje of kerktoren). Driekwart van het gemeentelijk vastgoed is
bedoeld om in gemeentelijke beleidsdoelen of eigen huisvesting te voorzien. Bijna
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7% van de panden staat op de nominatie om verkocht te worden. De overige
panden die niet tot de kernportefeuille behoren zijn bijzonder bezit of strategisch
verworven met het oog op bijvoorbeeld een herontwikkelingsopgave. Met het
oormerken van de vastgoedportefeuilles heeft de benchmark de vastgoedkeuzes
van de deelnemende gemeenten transparant gemaakt. Dit helpt resultaten beter te
duiden.

Conclusie en ambitie
De nieuwe benchmark gemeentelijk vastgoed is een benchmark die gepaard gaat
met een duidelijke datavisie. Deze visie is ambitieus en lastig tegelijkertijd. Bij
gemeenten staat digitalisering hoog op de agenda. Daarnaast is de roep om
legitimatie van vastgoedkeuzes en het streven naar een efficiëntere bedrijfsvering
groot. In de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed komen al deze doelen samen. Het
digitale dashboard maakt de benchmarkresultaten levendig en direct bruikbaar.
Dit vergroot de toegevoegde waarde voor gemeenten.
Tegelijkertijd is een uitgesproken datavisie lastig omdat in de praktijk blijkt dat
veel gemeenten nog lang niet “data-volwassen” zijn, zoals ook blijkt uit
(CentERdata & JADS, 2017). Indien de eigen datahuishouding nog niet op orde is,
is deelname lastig. Dan is de suggestie om benchmarkdata te verrijken met open
data bronnen nog minimaal één brug te ver. Terwijl juist voor een betrouwbare,
gezaghebbende, benchmark meer deelnemers nodig zijn. Zie hier een lastige
vicieuze cirkel. Hoe te doorbreken? Allereerst door te focussen op de kwaliteit en
toegevoegde waarde van de benchmarkresultaten. De resultaten van 2016 en het
bijbehorende dashboard hebben laten zien dat binnen het gemeentelijk vastgoed
weldegelijk appels met appels zijn te vergelijken. De durf om dieper in de data te
duiken door middel van een transparant dashboard tonen dit aan. De ervaringen
uit het eerste jaar vormen als het ware een routeboek voor digitalisering en
integrale vastgoedsturing. Daar kunnen nu ook de minder data-volwassen
gemeenten van profiteren.

90

Van vastgoedbenchmark naar business tool

Referenties
Aedes (2016a). Van inzicht en vergelijken naar verder verbeteren. Geraadpleegd
van
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/2757c7ba6d472480/original/Rapporta
ge-Aedes-benchmark-2016-Van-inzicht-en-vergelijken-naar-verderverbeteren.pdf
Aedes (2016b). Aedes-benchmark 2016 in feiten & cijfers [Infographic Resultaten].
Geraadpleegd van
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/42b12c7c736d2a2a/original/Aedesbenchmark-2016-in-feiten-en-cijfers-klein-.jpg
CentERdata & JADS (2017). Data science maturity van gemeenten [White paper].
Geraadpleegd van
http://kinggemeenten.nl/sites/king/files/CentERdata_JADS_Whitepaper%2520
data%2520maturity%2520van%2520gemeenten_final.pdf
Gijselaers, M. (2013). Strategische portefeuillesturing gemeente Maastricht
(Master’s thesis, TIAS School for Business and Society). Geraadpleegd van
http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/Scriptie%20Marjolein%20Gijselaers
%20def.pdf
IPD/MSCI stopt benchmark gemeentelijk vastgoed. (2015, 26 juni). Geraadpleegd
van http://www.vastgoedmarkt.nl/financieel/nieuws/2015/6/ipdmsci-stoptbenchmark-gemeentelijk-vastgoed-10188198
Janssen, I. (2016). Nieuwe benchmark gemeentelijk vastgoed: een digitaal
dashboard voor integrale vastgoedsturing. Geraadpleegd van
http://benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl/wpcontent/uploads/2017/03/Artikel-Nieuwe-Benchmark-GemeentelijkVastgoed.pdf
Klerk, E. de & Veuger, J. (2016). Rekenkameronderzoeken gemeentelijk
vastgoedbeleid. In: Veuger, J. et al., Barometer Maatschappelijk Vastgoed
2016: Onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en
gemeentelijk vastgoed (pp. 321-334). Groningen, Hanzehogeschool.
Konings, P. (2014). Marktpresentatie IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
[PowerPoint slides]. Geraadpleegd van http://docplayer.nl/21178704Marktpresentatie-ipd-benchmark-gemeentelijk-vastgoed.html
Koster, H. & Arkesteijn, M. (2015). Organisaties kunnen beter sturen op hun
vastgoedprestaties. Real Estate Research Quarterly, 14(2), 20-29.
MSCI (2016a). IPD Nederlandse Jaar Maatschappelijke Vastgoedindex
[Infographic Resultaten]. Geraadpleegd van
https://www.msci.com/www/ipd-factsheets/ipd-netherlands-annualsocial/0164837216.

91

Gemeentelijk Vastgoed

MSCI (2016b). IPD Nederlandse Jaar Corporatie Vastgoedindex [Infographic
Resultaten]. Geraadpleegd van https://www.msci.com/www/ipdfactsheets/ipd-netherlands-annual-social/0164836246.
Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven (2013). Vastgoed: Eigen huis op
orde? Onderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeleid. Geraadpleegd van
https://www.eindhoven.nl/artikelen/Vastgoed-Eigen-huis-op-orde.htm
Rekenkamercommissie gemeente Hoorn (2016). Vastgoedbeheer gemeente
Hoorn: Onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie Hoorn.
Geraadpleegd van https://www.hoorn.nl/Int/De-stadHoorn/Nieuwsarchief/Nieuwsarchief-2016/juni/Onderzoekvastgoedbeheer.html
TIAS School for Business and Society & Republiq (2016). Benchmark gemeentelijk
vastgoed-2016 [Infographic Resultaten]. Geraadpleegd van
http://benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl/resultaten-2016/
TIAS School for Business and Society & Republiq (2017). Benchmark
Gemeentelijk Vastgoed Codeboek 2017. Geraadpleegd van
http://www.benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl/downloads/
Vitale Stad (2012, januari). Hoeveel maatschappelijk vastgoed bezit u?
Geraadpleegd van
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/fileswijkplaats/1201%20Hoeveel%20m
aatschappelijk%20vastgoed%20bezit%20u.pdf?_ga=2.7873713.2062940340.149
7970667-1078203544.1493630637
Zwaal, G. (2013). Voorwaarden voor een succesvolle vastgoed-regiegemeente
(Master’s thesis, TIAS School for Business and Society). Geraadpleegd van
http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/Zwaal-scriptie%203.pdf

92

Op weg naar toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed

Op weg naar toekomstbestendig gemeentelijk
vastgoed
Van centralisatie en basis op orde naar strategische
portefeuillesturing
W. van den Wildenberg MSc
Circa 10 jaar geleden was de eerste grootse centralisatie een feit. Heel Nederland
keek toe hoe Rotterdam het over alle beleidsafdelingen verspreide
maatschappelijke

vastgoed

samenbracht

in

één

afdeling

binnen

het

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Vele gemeenten volgden daarna dit
voorbeeld, waarmee de professionalisering van het Nederlandse gemeentelijk
vastgoed werd ingezet. Door het integrale overzicht ontdekten veel gemeenten
dat de informatie van de objecten in de vastgoedportefeuille onvoldoende was
om op te kunnen sturen. ‘Basis op orde’ was vervolgens een veelgehoorde kreet
in menig gemeente. Inmiddels zien we in Nederland grote verschillen tussen
gemeenten in de manier waarop ze hun vastgoedsturing inrichten; Van een
aantal dat de basis nog steeds niet goed op orde heeft tot een paar koplopers die
inmiddels invulling geven aan strategische portefeuillesturing. In mijn ogen is
dit laatste een must voor alle gemeenten: er komen enorme uitdagingen op de
gemeentelijke vastgoedportefeuilles af en er gaan grote sommen belastinggeld
in om dat effectief besteed moet worden.

Strategische portefeuillesturing is een must voor gemeentelijk
vastgoed
Gemeentelijk vastgoed vraagt om strategische portefeuillesturing, waarvan
de belangrijkste twee redenen de volgende zijn:
Op de gemeentelijke vastgoedportefeuilles komen grote uitdagingen af, zoals:
-

het versneld verduurzamen van de gemeentelijke portefeuille

-

de impact van de technologische ontwikkelingen en
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-

de trend om terug te gaan naar de kerntaken en daarmee de steeds
strategischer rol die gemeenten in hun vastgoedsturing willen
innemen.

Uitdagingen die ook grote kansen in zich hebben. Deze uitdagingen vragen
wendbaarheid van de organisatie. Investeringsbeslissingen in vastgoed
kennen echter een lange tijdshorizon en gaan gemoeid met veel geld. Dit laat
het belang van strategische sturing van de vastgoedportefeuille zien. Deze
beweging is ook een natuurlijke in het huidige tijdsgewricht; Na ‘basis op
orde’ is strategische portefeuillesturing een logische volgende ontwikkelstap.
In het gemeentelijk vastgoed gaat veel publiek geld om; gemeenten in
Nederland hebben bij elkaar naar schatting zo’n 30 tot 40 miljoen m2
kapitaalkrachtig maatschappelijk vastgoed in bezit. Belastinggeld dus, dat
effectief besteed moet worden. De samenstelling van de portefeuilles is zeer
divers met scholen, sportfaciliteiten, welzijnsvoorzieningen, musea en
theaters, vaak aangevuld met objecten die in de loop der tijd strategisch
geworven

zijn,

zoals

woningen,

kantoorgebouwen,

winkels

en

bedrijfspanden. De diverse samenstelling vraagt een gestructureerde aanpak
waarbij de maatschappelijke of beleidsinvalshoek en vastgoed technische
invalshoek bij elkaar gebracht worden. Strategische portefeuillesturing
faciliteert dit.

Grote actuele uitdagingen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuilles
Op nummer één van urgente uitdagingen staat met stip het verduurzamen van de
gemeentelijke vastgoedportefeuille. De doelstellingen en ambities uit de
klimaattop in Parijs eind 2015 sijpelen langzaam door naar het vastgoed van de
overheid. Gemeenteraden zetten ambities neer wanneer zij klimaatneutraal,
energieneutraal en/of uitstootvrij willen zijn. Voor het realiseren van deze ambities
is meer dan ooit strategische sturing op de portefeuille nodig, want er komen veel
complexe vraagstukken op de gemeenten af: welke clustering van objecten is wijs
vanuit de verschillende invalshoeken techniek, functie, marktbenadering, omvang
en verduurzamingsmaatregelen? En hoe geef ik de huidige split incentive tussen
eigenaar en huurder een plek in deze opgave? En hoe maak ik de businesscase van
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deze opgave tot een haalbare? Transparant bijeenbrengen van de energetische en
financiële flows biedt het inzicht voor strategische keuzes. Slimme samenwerking
met de markt brengt haalbaarheid dichterbij en faciliteert een strategische
gemeentelijke rol.

Figuur 1: verduurzaming van de vastgoedportefeuille is de grootste actuele uitdaging voor gemeenten

Andere actualiteiten die strategische portefeuillesturing vragen, zijn het
implementeren van de kostprijsdekkende huur en outsourcing van enkele taken of
zelfs van de hele maatschappelijke portefeuille. Implementatie van de
kostprijsdekkende huur vraagt naast inzicht in het financiële effect voor de losse
objecten en de portefeuille als geheel, integraal draagvlak binnen de gemeente bij
de Beleidsafdelingen, Vastgoed en Control. Het vraagt een gemeentelijke visie op
de plek van het vastgoed in het gemeentelijke bedrijfsproces en de wijze waarop
kosten door te rekenen en de waarde van het vastgoed hierin al dan niet een rol te
geven.
Daarnaast is er nog de verkoop van het overtollige vastgoed. Vooral de vraag welk
vastgoed wel en niet te verkopen vraagt strategische sturing. Als die keuze
eenmaal is gemaakt, kan de verkoopstrategie worden ingericht, samengesteld
vanuit de verschillende verkoopkanalen: verkoop via makelaars, internetveiling,
‘verkoop in dialoog’ voor bijzondere of complexe objecten en verkopen waarbij de
maatschappelijke ontwikkeling van de wijk voorop staat.
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Specifieke uitdaging: oog voor technologische innovaties bij
investeringsbeslissingen
Investeringen in het vastgoed doe je met een lange tijdshorizon. De technologische
ontwikkelingen met impact op het vastgoed gaan razendsnel. Bij elke
investeringsbeslissing moet een vastgoedmanager zich daarom rekenschap
afleggen van de stand van deze ontwikkelingen op dat moment. 3D-printing,
autonome automobiliteit, ‘the era of unbuilding’, smart building solutions,
flexibele gebruiksvormen van vastgoed en de grootschalige toepassing van Big
Data zijn slechts enkele voorbeelden. Het zijn allemaal actuele thema’s met grote
impact op het vastgoedgebruik en daarmee de beslissingen die gemeenten over
hun vastgoed te nemen hebben. Het gaat er om op het moment van investeren
bewust de afweging te maken welke innovaties je een plek wilt geven en welke
nog onvoldoende ontwikkeld of simpelweg niet relevant zijn voor je eigen
vastgoedportefeuille. Daarbij vraagt de snelheid van de technologische innovatie
het incorporeren van het ‘van buiten naar binnen denken’ in de sturing van de
vastgoedportefeuille om op geëigende momenten periodiek de innovaties van dat
moment te beschouwen.

Figuur 2: connected buildings

De belangrijkste ontwikkelingen voor gemeentelijke vastgoedmanagers zijn de
verandering van bezit naar gebruik, de ontwikkeling naar SMART en connected
buildings (gebouwen worden computers met een dak erop) voor slimmere
onderhoudsprogramma’s en de toepassing van Big Data voor een analyse van
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vraag en aanbod naar maatschappelijke voorzieningen op wijkniveau. Daarbij gaat
de ontwikkeling van autonome voertuigen disruptief zijn voor steden.
Mobilteitspatronen gaan veranderen, kantoorgebruik gaat deels in de auto
plaatsvinden, er zijn minder opstoppingen en we kunnen af met minder
infrastructuur en parkeergarages.

Wat is strategische portefeuillesturing?
Strategische portefeuillesturing is niets meer en niets minder dan sturing op de
effectiviteit en de efficiency van de vastgoedportefeuille. Effectiviteit, ofwel in
hoeverre draagt het vastgoed bij aan de primaire doelen van de gemeente? En
efficiency ofwel in welke mate ‘doet de portefeuille die ik heb het goed’? De
effectiviteit zegt dus iets over het maatschappelijk rendement van de
vastgoedportefeuille; de efficiency over het financiële rendement. Beide zijn
belangrijk; deze moeten simpelweg met elkaar in evenwicht zijn. Het begint met
het stellen van doelen, deze door vertalen naar strategische uitgangspunten voor
de vastgoedportefeuille en deze vervolgens meetbaar maken met Kritische
Prestatie Indicatoren (KPI’s), zowel maatschappelijke als financiële.
Werken met KPI’s kent vele voordelen. Ze geven gemeenten veel meer stuur in
handen bij het beheren van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Transparant
wordt welke geldstromen rondgaan, verantwoording kan beter worden afgelegd,
ze geven inzicht in het verbeterpotentieel en KPI’s katalyseren de zuiverheid in de
inputdata. Daarbij zijn investeringsbeslissingen makkelijker te onderbouwen door
inzicht te geven in de effecten op de KPI’s.
Voorbeelden van maatschappelijke KPI’s zijn de mate waarin het vastgoed
bijdraagt aan een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld hoeveel mensen gebruik
maken van de voorziening en hoeveel beweging de voorziening genereert.
Daarnaast klanttevredenheid, leegstand, mate van duurzaamheid en de
vastgoedgrootheden (m2 Bruto Vloeroppervlak, aantal objecten, huurniveau per
functie, onderhoudskosten, beheerkosten, etc.) uitgedrukt per inwoner.
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Belangrijke financiële KPI’s zijn de volgende:
- De Internal Rate of Return (IRR). Dit is een paraplu-KPI omdat deze alle
parameters in zich heeft van de vastgoedexploitatie. Deze vormt daarmee een
goede eerste indicatie voor of er iets schort aan het object of anders mogelijk
aan de informatie van het object. Deze KPI heeft daarmee een zuiverende
werking voor de informatie. De IRR wordt in een gemeentelijke omgeving nog
wel eens als een te commerciële benadering gezien. Het is echter een feitelijk
rekenkundig resultaat van de kasstroom van een object die veel informatie
geeft.
- De bruto-netto verhouding (%). Deze geeft weer welk deel van
huurinkomsten uitgegeven wordt aan exploitatielasten.
- Het verschil tussen contracthuur en kostprijsdekkende huur (absoluut en %).
- Het verschil tussen de boekwaarde en marktwaarde van een object (absoluut
en %).
- Het verschil tussen de boekwaarde en WOZ-waarde (absoluut en %).
- De kengetallen per pand per m2 BVO (beheerkosten, onderhoud, WOZwaarde, herbouwwaarde, etc.).
- Het bruto aanvangsrendement (BAR), ofwel het quotiënt van de huur in het
eerste jaar en de aanvangsinvestering.
- Het netto aanvangsrendement (NAR), ofwel het quotiënt van de huur in het
eerste jaar minus de exploitatielasten en de aanvangsinvestering.

De weg naar strategische sturing: ontwikkeling inhoud en organisatie
hand in hand
Hoe nu te komen tot strategische portefeuillesturing? Hoewel dit maatwerk per
gemeente vraagt, is het groeitraject van een gemeente wel te schetsen. Elke
gemeente kan voor zichzelf bepalen waar zij staat en op basis daarvan de
vervolgstappen duiden. Een kapstok hiervoor is het groeimodel zoals
weergegeven in figuur 1 (Van den Wildenberg, 2013), voor gemeentelijk vastgoed
doorvertaald vanuit de vijf fasen van Joroff (Joroff, 1993). De belangrijkste
boodschap hiervan is dat groei in de vastgoedsturing een ontwikkeling van de
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vastgoedorganisatie als geheel vraagt, in figuur 3 weergegeven als de 7 S-en van
Mc Kinsey. Alle knoppen staan met elkaar in verbinding, dus draaien aan de één
doet wat met de ander. En bovenal: de effectiviteit en efficiency van de organisatie
wordt bepaald door de zwakste schakel.

Figuur 3: groeimodel rolinvulling gemeenten in gemeentelijk vastgoed (met 7 S-en model van Mc
Kinsey)

Voorbeeld uit de praktijk: Een veelvoorkomend organisatiedilemma van
gemeentelijke vastgoedorganisaties is op hoofdlijnen het volgende: De Strategie is
bepaald en vastgelegd in een Meerjaren Programma Vastgoed. Hierin zijn onder
meer afspraken opgenomen over de huurprijsmethodiek, welke objecten tot de
kernvoorraad behoren en welk onderhoudsniveau de gemeente hanteert. De
Structuur is ingevuld in een organisatieschema volgens het principe van een
matrix, een gebiedsgerichte benadering of een hiërarchische ‘hark’. De Systemen
zijn nog onvoldoende praktisch ingericht bij gebrek aan een voor de sturing van
gemeentelijk vastgoed passend systeem dat zowel goed communiceert met het
financiële systeem als met het vastgoeddatabasesysteem. Er is daardoor geen
adequate managementinformatie. Het management stuurt (Style) bij gebrek aan
informatie en door de veelheid aan politieke vragen vooral op urgent op te lossen
problemen en minder op lange termijn doelen en organisatieontwikkeling. De
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medewerkers hebben over het algemeen prima competenties (Skills) om hun
functie uit te voeren of kunnen deze in korte tijd naar het vereiste niveau trekken,
maar opereren bij gebrek aan gezamenlijke doelen, werkwijze, informatie en
targets, autonoom en in te weinig samenhang met de rest van de
vastgoedorganisatie. Men ervaart hierdoor een tekort aan Staff, personeel. In de
praktijk blijkt echter vaak dat bij het oplossen van de Systeemvraag (System), de
managementstijl (Style) en de competenties van de medewerkers (Skills), het
ervaren tekort in aantal medewerkers verdampt.
Nu volgt een beschrijving van de kenmerkende activiteiten van gemeenten in de
verschillende mogelijke rolnemingen zoals weergegeven in het groeimodel op de
vorige bladzijde. Deze beschrijving is een praktische weergave, gebaseerd op
waarnemingen uit de praktijk bij gemeenten.

1. Informatie op orde
De eerste stap is het verkrijgen van inzicht door de informatie van alle
vastgoedobjecten die benodigd is voor vastgoedsturing te verzamelen en
transparant toegankelijk te maken. Ook, of misschien zelfs juist wanneer het
eigendom van het vastgoed decentraal belegd is en dus verschillende afdelingen
zoals Sport, Onderwijs en Sociaal verantwoordelijk zijn voor de verschillende
typen vastgoed. Soms betekent dit dat er letterlijk schoenendozen worden
omgekeerd om informatie te verzamelen. Inzicht in vastgoed betekent ook dat men
weet wat de conditie van de verschillende objecten is. In deze fase stuurt een
gemeente over het algemeen op het verzamelen van de informatie en het op het
afgesproken niveau houden van de conditie.

2. Financieel manager
Met de informatie van de verschillende objecten zijn gemeenten in staat om
analyses maken. Dit leidt tot managementinformatie, zowel op object- als
portefeuilleniveau. Hoe presteert het gemeentelijk vastgoed, op welke panden
leidt de gemeente verliezen en welke huurovereenkomsten behoeven aanpassing?
Daar
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managementinformatie vergelijken met benchmarkgegevens uit de markt, zoals
voor huurprijzen of marktwaarden.
Hierbij kan de gemeente een keuze maken voor een uniforme huurprijsmethodiek,
vaak kostprijsdekkende huur, en kritieke prestatie-indicatoren (KPI) benoemen.
Het resultaat is een transparante koppeling tussen het gemeentelijk vastgoed en de
begroting en scherp inzicht in het feit of de vastgoedportefeuille als geheel
presteert conform de afgesproken norm, bijvoorbeeld kostprijsdekkend. Per object
is er inzicht in de bijdrage aan de portefeuilleprestaties, dus de analyse welke
objecten aandacht vragen is snel gemaakt.

3. Matchmaker
Wanneer het gemeentelijk vastgoed op object- en portefeuilleniveau inzichtelijk is,
kan de huisvestingsvraag van gebruikers en het aanbod van gemeentelijk vastgoed
gematcht worden op basis van kwalitatieve, ruimtelijke en financiële criteria. Het
in kaart brengen van de huisvestingsvraag van de verschillende gebruikers van
gemeentelijk vastgoed én de objecteigenschappen is hierbij de eerste stap. Dit
vraagt samenwerking tussen de afdeling Vastgoed en de beleidsafdelingen.

Figuur 4: matchmaking tussen vraag en aanbod van gemeentelijk vastgoed
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Het confronteren van de huisvestingsvraag met de objecteigenschappen faciliteert
portefeuilleoptimalisatie. Er kan sprake zijn van verschillende matches. Uit de
match kan naar voren komen dat een aantal panden overbodig is, onvoldoende
aansluit bij de huisvestingsvraag of beter van een derden gehuurd kan worden. De
overbodige panden kan de gemeente afstoten. Het beleid ten aanzien van
onderwijs, cultuur, welzijn en sport kan de gemeente in de match meenemen.
De juiste matchmaking leidt tot optimalisatie van zowel maatschappelijk als
financieel rendement op portefeuilleniveau.

Figuur 5: sturen op de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement

4. Regisseur
De gemeente is met alle informatie van de objecten en de match tussen vraag en
aanbod in staat om integraal te sturen op een optimum tussen goede
maatschappelijke huisvesting, exploitatieresultaat en incidentele opbrengsten uit
verkoop. Dit laatste is het geval wanneer de gemeente panden met bijvoorbeeld
een hoge marktwaarde of herontwikkelingspotentie afstoot. Dit sturen op een
optimum is in onderstaande afbeelding grafisch weergegeven.
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Optimalisatie van de
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Figuur 6: sturen op het optimum in match vraag-aanbod, exploitatie en verkoopopbrengst

Als regisseur benadert een gemeente haar vastgoed daarbij volledig integraal
vanuit alle belangen die zij heeft. Bovenop de afweging die zij als matchmaker
maakt tussen beleid en vastgoed, betrekt zij het vastgoed en de potentie hiervan
ook in de ruimtelijke, economische en politieke ontwikkelingen van de stad. Het
vastgoed kan een bepalende bijdrage leveren aan gebiedsontwikkelingen of
omgekeerd kan het vastgoed bepalend zijn in de keuze welke gebieden prioritair
tot ontwikkeling te brengen. Het kan daarmee een bijdrage leveren aan de
investeringsstrategie van de gemeente.

Resumé
Gemeentelijke vastgoedorganisaties hebben zich de afgelopen 10 jaar flink
ontwikkeld, maar er zijn grote verschillen zichtbaar tussen gemeenten. Voor
de meeste geldt dat ze ver gevorderd zijn met hun ‘informatie op orde’. Een
aantal koplopers heeft zich ontwikkeld tot matchmaker en op onderdelen
zelfs regisseur.
Gezien de grote uitdagingen die op de gemeentelijke vastgoedportefeuilles
afkomen en de omvang van publiek geld dat in de gemeentelijke
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vastgoedportefeuilles omgaat, is strategische portefeuillesturing een must
voor deze portefeuilles;
De

belangrijkste

vastgoedportefeuilles

actuele

uitdagingen

zijn verduurzaming

voor
van

de
de

gemeentelijke

gehele

vastgoed-

portefeuille, de impact van de razendsnelle technologische ontwikkelingen en
de steeds strategischer rolinvulling die gemeenten wensen vanuit het principe
‘terug naar de kerntaken’.
Strategische portefeuillesturing stelt de gemeente in staat tot doelmatige en
doeltreffende inzet van het vastgoed;
De weg naar strategische portefeuillesturing vraagt het bijeen brengen van
inhoud en organisatie. De gewenste manier van sturing op het vastgoed geeft
richting aan de organisatieontwikkeling; de zwakste schakel van de ‘7 S-en’
bepaalt niveau.
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Een vastgoedbeleidsplan
Dat wél werkt
mr. P. Smits
We worden de laatste jaren overspoeld met gemeentelijke beleidsplannen voor
vastgoed. Op zichzelf prima, want elke gemeente zou – zeker nu - een stevige
strategie moeten hebben voor het ontwikkelen en beheren van vastgoed.
Uitleggen dat gemeenten risico’s lopen met hun vastgoed hoeft allang niet meer.
Dat hebben ze na de speculaties met grondaankopen aan den lijve ondervonden.
Zes miljard verlies is niet niks. Dat valt niet te compenseren met halve
maatregelen. Een goed beleidsplan staat en valt met de vastgoedvisie en
strategie die de gemeente voor ogen staat. En daar zit nou net de crux. Veel
beleidsplannen blijven hangen in goede voornemens of komen niet verder dan
het benoemen van enkele veel voorkomende knelpunten in het vastgoed. Ze
werken niet of maar heel even. Of de uitvoering stokt na korte tijd omdat de fut
er uit gaat of omdat er “geen budget” is……..Hoe komt het dat beleidsplannen
vaak blijven steken in algemeenheden, of sneuvelen op de werkvloer? En wat
moet er dan in staan om wél tot een werkbare en uitvoerbare strategie te komen
in gemeentelijk vastgoed?

Belemmeringen voor vastgoedstrategieën in gemeenten
Hieronder de voornaamste struikelblokken voor werkbare beleidsplannen:
- de aanleiding voor het opstellen van een vastgoedbeleidsplan is niet altijd
eenduidig. Het ontwikkelen van een beleidsplan is doorgaans gelegen in de
organisatie brede ambitie om voor de langere termijn te voorzien in de
huisvestingsbehoefte van burgers, maatschappelijke en gemeentelijke
organisaties. Of het realiseren van ruimtelijke plannen. Het begint met visie:
dat wil ik, en dat bereik ik door die koers te varen. In gemeenten werkt dat
niet altijd zo, helaas. Soms is de drang tot bezuinigen de hoofdreden voor
bestuurders om een beleidsplan op te stellen. Er kan dan op korte termijn
vastgoed verkocht worden, of gesneden worden in het onderhoud van
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bestaande gebouwen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, behalve
wanneer er geen tijd wordt ingeruimd om eerst in gesprek te gaan over het
waarom van een eigen vastgoedportefeuille en de waarde – in meest brede
zin – van het vastgoed voor jouw gemeente. Het gebrek aan voldoende en
eenduidige gegevens over de objecten zorgt er bovendien voor dat er
onvoldoende zicht is op kasstromen, de omvang en de aard van de objecten.
In dat geval wordt er een grote kans gemist om een meerjarig, stabiel en
evenwichtig beleid te ontwikkelen. Het is dan niet denkbeeldig dat de
gemeente haar grip op de sturing van het vastgoed kwijtraakt, met alle risico’s
van dien;
- een ander probleem voor gemeenten is het onderscheiden van de rollen die
zij

in

het

vastgoed

innemen.

Ontwikkelaar,

bouwer,

belegger,

vergunningverlener, exploitant, huurder, gebruiker of beheerder? Of een
mengvorm van deze rollen? De vele petten die de gemeente op zet geeft
aanleiding tot veel verwarring. Zowel intern als extern is daarover veel
discussie en bestuurders moeten keer op keer komen vertellen “waar zij nou
precies van zijn”. Helaas leidt dit niet zelden tot teleurgestelde medewerkers
en gebruikers, alsmede tot onvoorziene exploitatietekorten van het
betreffende gebouw;
- een veel voorkomende belemmering is de organisatiestructuur van een
gemeente. Het bestaan van de traditionele afdelingsschotten binnen
gemeenten, trekken diepe sporen in de benadering van complexe
vastgoedvraagstukken. Er is dan nauwelijks sprake van integraal vastgoedén maatschappelijk denken, waarbij medewerkers van alle disciplines in
teamverband met elkaar vastgoedvraagstukken oplossen. En daarin gesteund
worden door het management. De enkeling die wel wil, en daadwerkelijk
actie neemt, loopt tegen muren op. De sterke afdelingscultuur blijft
hardnekkig voor versnippering zorgen in denken en handelen. Vastgoed kan
bovendien inzet worden van strijd en macht. Managers en bestuurders
hebben voor hun gevoel te weinig zeggenschap over wie de gebruiker van het
pand wordt. De cijfers regeren, zo lijkt het. In werkelijkheid is dat niet zo:
bestuurders vinden het lastig om op basis van feiten keuzes te maken om
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bepaalde voorzieningen al dan niet in stand te houden. Politieke moed tonen
kan je de kop kosten als wethouder. Echter, het zijn juist die maatschappelijke
overwegingen die een bestuurder kan inzetten om een voorziening wél te
behouden voor burgers. Maar dan is het wel noodzakelijk dat je weet wat de
kosten en de baten daarvan zijn. Met vastgoedkennis kun je dit fenomeen op
object- en portfolioniveau onderbouwen en uitleggen. Het college en de raad
moeten dan vervolgens gezamenlijk keuzes maken en de baten in de
portefeuille daadwerkelijk inzetten voor de langere termijn, en ten goede laten
komen aan – bijvoorbeeld – een sporthal. Dat lukt niet wanneer je een jaar
later de binnenkomende geldstroom plotseling weer weghaalt voor een ander
doel. Nog niet zo lang geleden verantwoordden politici die kosten achteraf,
of werden weggestreept tegen de hoge inkomsten uit grondverkopen. Die tijd
ligt al een poosje achter ons. We ontkomen er niet meer aan om
vastgoedexploitaties vooraf in beeld te brengen met behulp van vastgoed
rekenen. Deze berekeningen wegen we zorgvuldig af in samenhang met het
maatschappelijk nut van die sporthal of een andere sociale voorziening;
- tot slot verzuimen veel gemeenten om duidelijk aan te geven wat nou precies
de kernportefeuille is, en wat we er letterlijk voor over hebben om deze
portefeuille in stand te houden. Het antwoord dus op de vragen “waar zijn
we van?” en “wat levert het ons op/mag het kosten”? Zowel in
maatschappelijk als in financieel opzicht ontbreken heldere piketpalen,
waardoor het schip voortdurend een heel andere kant op moet koersen dan
was voorzien. Er wordt dan ad hoc op incidenten gereageerd in plaats van dat
gestuurd wordt op het realiseren van de algehele portefeuilledoelstellingen.
Dit kost medewerkers, bestuur en gebruikers veel energie, middelen en
ergernissen.

Hoe kunnen we wél tot een uitvoerbaar strategisch vastgoedbeleid
komen?

De voorwaarden voor deugdelijk vastgoedbeleid
In volgorde van belangrijkheid:
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Tijd & Geduld. Wanneer er van hogerhand opdracht komt om een
vastgoedbeleidsplan te maken, is de allereerste reactie dat hiervoor tijd nodig
is. Liefst een half jaar of meer om goede voorbereidingen te kunnen treffen.
Benoem een klein kernteam die verantwoordelijk is voor het te maken
beleidsplan. Dit team kijkt ook naar de relaties met het Grondbedrijf en de
eventuele ontwikkelingsportefeuille. Het beleidsplan is bij voorkeur een
document waarin het totale vastgoedbeleid wordt opgenomen;
het formuleren van het échte doel van vastgoedbeleid. Dat doe je vooral door
stil te staan bij het Waarom. Zonder eenduidig doel geen beleid. In gesprek
gaan met alle afdelingen die met vastgoed te maken hebben. Wat willen we
met vastgoed, welke objecten zijn in de gemeente belangrijk om de
gemeentelijke doelen te realiseren, hoe verhouden de maatschappelijke
doelen zich tot het financiële plaatje? En hoe zien we die prestaties van de
vastgoedportefeuille als aparte entiteit binnen de gemeente? Kunnen we wel
wat we willen? Hebben we voldoende inzicht en kennis om de benodigde
veranderingen in de organisatie door te voeren?
zijn alle vastgoedobjecten in beeld? Zo nee, dan is het niet mogelijk om een
verantwoorde strategische visie te formuleren en hierover een gedegen besluit
te nemen. Zorg ervoor dat alle objecten (eigendommen, grond, gebouwen,
erfpachtrechten, huurovereenkomsten etc.) in beeld zijn met de bijbehorende
kasstromen, WOZ-waarde, onderhoudsniveau etc. Deze zullen in een
Vastgoedinformatiesysteem (VIS) verzameld moeten worden. Idealiter
kunnen hierin ook objecten worden opgenomen die behoren tot het domein
van Grondzaken en Ontwikkeling. Die samenwerking tussen ontwikkeling en
beheer wordt zelden of nooit belicht. Het valt buiten het onderwerp van dit
artikel, maar de noodzaak van het verbinden van deze twee disciplines is
actueler dan ooit;
de voorbereidingen bestaan verder uit het benoemen van alle mogelijke
obstakels die een strategische vastgoedvisie in de weg kunnen staan. Dat kan
bijvoorbeeld met behulp van een Balanced Score Card of met een Mindmap.
Dit gaat verder dan alleen het vastgoedteam. Ook financiële aspecten
(bezuinigen, budget, boekwaarde versus vastgoedrekenen, onderhoudsstaat),
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organisatorische zaken (hoe zit het met de beschikbare mensen, hoe is hun
houding, is er voldoende potentie etc.), interne processen, risico’s en
bedreigingen komen aan de orde;
met het management van alle afdelingen wordt een kort overleg gevoerd over
de – in hun ogen bestaande - relevantie van vastgoedbeleid. Wat vinden zij
belangrijk hierin, wat willen ze bereiken, wat brengen ze mee? En wat vindt
het college hiervan? Alle expertise komt van de afdelingen zelf, zoals
financiële deskundigen, sociaal-maatschappelijke experts, administratieve en
juridische en andere medewerkers die op de een of andere wijze betrokken
zijn bij vastgoed;
ook met de mensen van de werkvloer wordt dit zelfde overleg gevoerd. Kijk
naar de uitkomsten en vergelijk dit met de resultaten van het overleg met het
management. Hoe vinden zij dat de portefeuille eruit zou moeten zien?
Komen hier knelpunten uit? Is wat men wil ook praktisch uitvoerbaar?
vastgoedmanagement gaat over de stenen en het aansturen van het technisch,
financieel en juridisch beheer, in combinatie met verduurzaming. De
beslissingen over de bestemming van het vastgoed ligt in beginsel niet bij
vastgoed. Dat is een zaak voor de beleidsmakers van het sociaal domein of de
ruimtelijke plannen. Uiteraard vindt wel overleg, advisering of raadpleging
plaats tussen vastgoedbeheerders en beleidsmakers onderling. Deze
scheiding van vastgoed en beleid is een belangrijke pijler van een
vastgoedbeleidsplan. Het moet duidelijk zijn dat vastgoed geen doel op
zichzelf is, maar ondersteunend is aan de gemeentelijke doelen;
het beschikbare budget is vaak een probleem. Daarom is het van belang om
eerst de doelen goed in kaart te brengen en te weten wat de organisatie wil
bereiken met strategisch vastgoedbeleid. Dan zien we beter wat het oplevert.
Het benodigde budget is vaak niet meer dan een paar promille van de totale
waarde van de vastgoedportefeuille, en zou jaarlijks – stapsgewijs - per
activiteit bij de begroting vrij gemaakt kunnen worden. Geen budget betekent
geen actie;
de financiering van een goed beleidsplan en uitvoeringsplan kan ook
ondergebracht worden in een aparte voorziening “professionaliseren
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vastgoedmanagement”. De raad stelt een dergelijke voorziening in, en ziet toe
op correcte uitvoering van de besteding van deze voorziening. De middelen
van de voorziening komen uit de opbrengsten van verkoop van objecten die
niet tot de kernportefeuille behoren;
tot slot: een beleidsplan kan vooraf gegaan worden door een Startnotitie
Vastgoed of een ander richtinggevend document. Daarin wordt de route
voorgesteld en wordt met argumenten onderbouwd wat het doel is van het te
formuleren beleid en welke aanpak wordt voorgestaan. Deze tussenstap is
soms noodzakelijk om een groter draagvlak te zoeken in de organisatie en
daarbuiten. Of om de handen op elkaar te krijgen voor de financiering van de
realisatie van de nieuwe vastgoedstrategie. - De rode draad in haar loopbaan
is maatschappelijk vastgoed. Eerst als bedrijfsjurist, accountmanager en
propertymanager in de corporatiewereld. Een aanzienlijke periode werkte
Paula als vastgoedadviseur en -manager bij een adviesbureau voor de
overheid.

Momenteel

is

Paula

betrokken

bij

diverse

professionaliseringstrajecten in gemeenten, waarbij voorop staat het
verbeteren van de prestaties van het vastgoed. Naast management en advies
verzorgt Smitsprojektbegeleiding lezingen en gastcolleges voor studenten aan
de Hogeschool van Rotterdam, Spryg Real Estate Academy en Scobe
Academy. In 2009 debuteerde Smits met succes als auteur van haar boek
Gemeentelijk Vastgoedmanagement. De tweede, herziene druk, kwam twee
jaar later uit. Inmiddels is de derde, geheel herziene, editie uitgekomen in
2014.

De uitvoering van het vastgoedbeleid
Het werd hiervoor al genoemd: een uitvoeringsplan is een (onmisbaar) onderdeel
van het vastgoedbeleid. Hierin geven we stap voor stap aan op welke wijze de
ontwikkeling van het vastgoedbeleid zich voltrekt. De planning in de tijd is hierin
slechts een globale richtlijn, omdat de praktijk leert dat geen enkele planning zich
handhaaft in een intensief veranderingsproces. Daarmee ligt het accent van een
vastgoedbeleidsplan minder op een projectmatige aanpak. Het is vooral een
organisch proces dat aan kracht en invloed wint naarmate betrokkenen langer op
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weg zijn naar hun doel. Het afleggen van deze reis in het vastgoedmanagement is
een essentieel onderdeel van het welslagen van het totale traject.
Het uitvoeren van een integraal vastgoedbeleid vraagt om voortdurende
afstemming met de betrokkenen. Het kernteam neemt daarin een centrale plek. Zij
kan een beroep doen op specialisten in de organisatie die zich bezighouden met
vastgoed. Dit zou het toekomstige team vastgoed kunnen zijn. Indien daar om
organisatorische of andere reden geen plaats voor is in de toekomst, kunnen
gelegenheidsteams worden geformeerd. Deze teams kunnen ook de complexere
vastgoedvraagstukken in behandeling nemen.
Uitdrukkelijk wordt hier herhaald, dat een deugdelijk Vastgoedinformatiesysteem
voorhanden moet zijn, waarin alle objecten, adressen, kadastrale gegevens,
oppervlakte, contracten, financiële en juridische gegevens zijn opgenomen. Te
vaak is de objectinformatie in onvoldoende mate aanwezig en georganiseerd, of
verdeeld tussen diverse naast elkaar draaiende systemen. Het is dan niet mogelijk
om betrouwbare prognoses te doen over de exploitatielasten of om andere
portefeuille-analyses te maken. Die zijn nodig om verantwoorde besluiten te
kunnen nemen over het afstoten of juist behouden van objecten in relatie tot de
maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft. Een ander, vaak over het hoofd
gezien, groot voordeel van een Vastgoedinformatiesysteem is dat het interne
vastgoedproces als het ware automatisch wordt vastgelegd. Door na te denken
over de plaats die gegevens krijgen in een informatie systeem, komt de gehele
afhandeling van de eerste contacten met de huurder tot en met de oplevering of de
sloop van een gebouw aan het einde van de vastgoedcyclus in beeld. Dat is een
pluspunt voor het opstellen en bewaken van de interne processen die daarna
moeiteloos uitwisselbaar zijn en passen in de reguliere planning- en controlfuncties
van de organisatie.
Een uitvoeringsplan bevat naar mijn mening tegelijkertijd een jaarschema waarin
voor elke afdeling een takenpakket is opgenomen. Deze taken worden minimaal
één keer per jaar afgestemd tussen de afdelingen, waarbij tevens onderdelen
kunnen worden bijgesteld. Het cyclisch karakter van een uitvoeringsplan vormt
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een centrale plek in het beleidsplan dat voor minimaal voor vijf tot zeven jaar
wordt vastgesteld. Door de werking van het beleidsplan jaarlijks te toetsen wordt
direct contact gehouden met de te bereiken doelen en wordt verantwoording
afgelegd aan het bestuur. Zo nodig kunnen doelen op en door hogerhand worden
bijgesteld.
Op deze manier wordt voorkomen dat een beleidsplan een soort “copy-paste” actie
wordt, waarbij gemeenten het beleid van andere gemeenten wat al te makkelijk
projecteren in hun eigen plannen. Anders wordt er immers geen recht gedaan aan
het eigenstandig karakter van de vastgoedportefeuille en de specifieke
uitvoeringsproblemen die in elke gemeente weer anders liggen. De kans op
“inzakken” ligt steeds op de loer.
Mijn ervaring is, dat veel kernteams en ook vastgoedteams een deskundig
klankbord nodig hebben gedurende kortere of langere tijd. Er komt veel bij kijken
om tegelijkertijd beleid te ontwikkelen én gebouwen en gronden aan te kopen, te
verkopen of te beheren volgens de hedendaagse eisen van professioneel
vastgoedmanagement. De regelgeving binnen en buiten de gemeentemuren
vragen steeds vaker om verantwoording en transparantie.
Niet alleen het Besluit Begroting en Verantwoording, de financiële bijbel van de
gemeenten, maar ook de Europese regelgeving vraagt om alertheid en duidelijke
afbakening tussen het publieke en het private domein. Alleen al daarom is
eenduidige registratie en het verwerken in de boekhouding/balans van
uitgevoerde vastgoedtransacties noodzakelijk (Wet Markt en Overheid, Wet
Vennootschapsbelasting, Wet Houdbare Overheidsfinanciën).
Dat geeft soms weerstand in eigen kring, van bestuurders maar ook van
gebruikers. Het is wennen om het gebruik van gebouwen en gronden te koppelen
aan

vooraf

gestelde

doelen

en

verwachtingen.

Het

vastgoed-

professionaliseringstraject is dan ook een zaak van lange adem, van geven en
nemen. Duidelijk is wel dat het managen van vastgoed vandaag de dag zich steeds
meer richt op het op transparante wijze sturen van meetbare resultaten van de
portefeuille als geheel. Het ad hoc verantwoorden van incidenten in de exploitatie
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willen en kunnen we vermijden. Voor deze omslag is in alle geledingen consensus
nodig. Vooral over de wijze waarop een ieder in de organisatie betrokken is. De
raad zal zich meer met de strategie en de grote lijnen bezig houden, het
management in de organisatie legt zich toe op het tactische aspect en de
operationele activiteiten liggen bij de werkeenheden. Als dit blijvend niet lukt is
het de vraag of deze gemeente haar vastgoed(beheer) niet beter geheel kan
afstoten. Het beleid is dan simpel: zo min mogelijk eigen bemoeienis met vastgoed,
en de markt op voor eventuele behoefte aan gebouwen voor maatschappelijke
doelgroepen. Dit is overigens een zeer valide argument om af te zien van het
exploiteren van vastgoed.
Bij het vaststellen van vastgoedbeleid wordt opvallend weinig gerept over
bovenstaande aspecten in veranderingsprocessen. Dat is dan ook de reden dat
beleidsplannen met alleen oneliners over populaire onderwerpen niet werken. Het
gaat er vooral om waarom en hoe je er mee aan de gang gaat.

Samenvatting
We zagen dat een strikte aanpak nodig is om tot een inhoudelijk goed
vastgoedbeleid te komen. Om daar te komen willen we vooraf de doelstellingen
benoemen van het te behalen maatschappelijke en financiële resultaat van de
portefeuille als geheel. Hoe die portefeuille eruit ziet is een keuze van elke
gemeente afzonderlijk. Belangrijk is om die keuze door de raad te laten
bekrachtigen, onderbouwd door de feitelijke en maatschappelijke bijdragen die de
objecten leveren aan de gemeentelijke kerndoelen. Die bijdragen kunnen we
zichtbaar maken aan de hand van een portefeuilleanalyse waarin niet alleen de
financiële parameters, maar ook de maatschappelijke componenten op waarde
worden ingeschat.
Eén toegankelijk Vastgoedinformatiesysteem (VIS) is niet alleen de basis voor maar
ook de absolute voorwaarde voor voldoende en betrouwbare gegevens op
administratief, juridisch, technisch en financieel terrein. De gegevens op dit
vastgoed-dashboard zijn onmisbaar voor management en bestuur om tot
verantwoorde afwegingen en keuzes te komen. Uiteindelijk is de raad
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verantwoordelijk voor de politieke keuze omtrent aard, omvang en doel van het
vastgoed. Deze discussie zal eerst organisatie breed voorbereid moeten worden.
Dit kost tijd, geduld en uithoudingsvermogen. Het vinden van budget is vaak
alleen mogelijk wanneer er brede consensus is over ambities, nut en noodzaak van
professioneel vastgoedmanagement. Het overslaan van deze belangrijke stappen
is de reden dat veel beleidsplannen te vaak stranden in de toch al volle
bureauladen.

Bron
Verdiepingscursus Gemeentelijk Vastgoedmanagement (Scobe Academy) © P.
Smits
De zeven stappen naar succesvol vastgoedmanagement
inventarisatiefase en reparatiefase
benoemen objecten: globaal aangeven van kernvastgoed
kernteam/vastgoedteam samenstellen met duidelijke taak
scheiden stenen en beleid
exploitatie en registratie op objectniveau
hoofdprocessen en VIS
portfoliobeleid
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Thema’s en trends in tien jaar zorgvastgoed
Een analyse van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 20082016
dr. ir. D.J.M. van der Voordt
Zorgvastgoed neemt in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed een steeds
prominentere plaats in. Waar de eerste Barometers nog volledig gefocust waren
op gemeentelijk vastgoed, wordt vanaf 2013 een groeiend deel aan zorgvastgoed
gewijd, met als kernboodschap: meer marktwerking, extramuralisering en
scheiden van wonen en zorg vragen om nieuwe combinaties van wonen, zorg en
welzijn, nieuwe financieringsvormen, en nieuwe vormen van samenwerking
tussen zorginstellingen, marktpartijen en de overheid. Deze bijdrage schets een
beeld van de thema’s en trends die in eerdere Barometers beschreven zijn. Het
artikel eindigt met enkele suggesties voor de Barometer 11.0.

Barometer Maatschappelijk Vastgoed / Zorgvastgoed
In de loop der jaren is de Barometer Maatschappelijk Vastgoed geëvalueerd van
beknopte

onderzoekrapportages

over

Gemeentelijk

Vastgoed

tot

brede

overzichten van thema’s en trends op het gebied van gemeentelijk vastgoed,
onderwijshuisvesting, zorgvastgoed, en corporatievastgoed, zie Tabel 1. De
Barometers uit 2008-2010 presenteerden de onderzoekresultaten van het
Expertisecentrum VastgoedBeter van de Hanzehogeschool Groningen (in opdracht
van

Platform

Maatschappelijk

Vastgoed)

en

van

het

Kenniscentrum

Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen (in opdracht
van Consortium Maatschappelijk Vastgoed). Vanaf 2011 wordt de Barometer
nadrukkelijker vanuit het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed gepresenteerd.
Sinds die tijd is de Barometer snel in omvang en diversiteit toegenomen en wordt
ook regelmatig een overzicht gegeven van lopend (afstudeer)onderzoek.
Tabel 1 laat zien dat het aandeel over zorgvastgoed eveneens sterk is gegroeid. In
2011 blijft de aandacht voor zorgvastgoed nog beperkt tot de vermelding van
toenemende interesse van marktpartijen. Ter illustratie noemt Schönau (2011) de
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lancering van het Dutch Health Care Property Fund door Syntrus Achmea, in 2008,
dat een ziekenhuis in Boxmeer had gekocht. Een ander voorbeeld is de Joint
Venture van OVG en Triodos voor de ontwikkeling van onderwijs-, cultuur- en
zorgvastgoed.

Verder

vermeldt

de

Barometer

2011

kort

enkele

afstudeeronderzoeken over wonen, zorg en dienstverlening, maar dat was het ook
wel.
In de Barometer 2012 is een bijdrage opgenomen over performancemeting van het
vastgoed van GGZ Drenthe (Goos, 2012). De noodzaak van prestatiemeting wordt
gerelateerd aan de transitie van aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking
en de gevolgen hiervan voor zorgvastgoed (zie ook Fritsche, Hoepel, Kaper, en Van
Ommeren, 2003). De auteur concludeert dat nog geen integraal gestandaardiseerd
meetsysteem beschikbaar is om alle terreinen van performance– functioneel,
financieel, technisch, esthetisch en duurzaamheid – op een adequate wijze te meten
en de prestaties van een zorgvastgoedportefeuille te benchmarken. In de
Barometer 2012 worden eveneens enkele lopende onderzoeken naar zorgvastgoed
genoemd.
De Barometer 2013 besteedt met vijf bijdragen al meer aandacht aan zorgvastgoed.
Er wordt ingegaan op de innovatiewerkplaatsen van het Centre of Expertise
Healthy Aging (Krakau-Mertens, 2013; zie ook Delies en Hendriksen, 2014), kansen
en bedreigingen van scheiding van wonen en zorg en intensieve extramuralisering
voor de cliënt, zorgorganisaties, gemeenten en corporaties (Olde Bijvanck, 2013),
een herbezinning op de opgave (Van Rooij, 2013), effecten van marktwerking op
zorg- en onderwijsvastgoed (De Zeeuw, 2013), en de samenwerking tussen
Woonzorg Nederland en Heijmans Woningbouw (Verduijn e.a., 2013).
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Nr.

Jaar

Aant.
pp.

Onderwerpen

Geen

Geen

1

2008

18

Onderzoek gemeentelijk vastgoed:
vastgoedportefeuille (soorten, kwantiteit,
kwaliteit); kerntaken en organisatie; visie en
beleid; samenwerking met marktpartijen;
toekomst.

2

2009

54

Onderzoek gemeentelijk vastgoed: follow-up
2008; uitbesteding van beheer en exploitatie.

3

2010

16

4

5

6

2011

2012

2013

Onderzoek Gemeentelijk vastgoed:
follow-up 2008-2009

Bijdragen
zorgvastgoed

Geen

77

Trends en ontwikkelingen in maatschappelijk
vastgoed 2011-2015. 9 bijdragen over: onderzoek
gemeentelijk vastgoed, follow-up 2008-2010;
onderwijsvastgoed; cultureel vastgoed; nieuwe
aanbieders; uitbesteding; duurzame exploitatie.

Geen
(m.u.v. korte
vermelding
beleggen in
zorgvastgoed)

161

Visie en onderzoeken. 14 bijdragen over:
lectoraat maatschappelijk vastgoed; gemeentelijk
vastgoed, follow-up 2008-2011; visie en doelen;
professionalisering; performancemeting;
benchmark gemeentelijk vastgoed;
veranderende markt; rol van verschillende
actoren; profiel vastgoedmanager.

1 / 7 pp.

358

Onderzoeken en perspectieven op
maatschappelijk en financieel rendement. 49
bijdragen over: lectoraat maatschappelijk
vastgoed; gemeentelijk vastgoed;
onderwijsvastgoed; corporaties; zorgvastgoed;
innovatie; technologie; kosten en opbrengsten;
investeringen; waarde, waardering en
waardenketens; duurzaamheid en energie;
actoren; samenwerking; kennisuitwisseling;
herbestemming; leefbare stad.

5 / 26 pp.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

7

120

2014

591

65 bijdragen over: gemeenten (o.a. follow-up
onderzoek 2008-2012); zorg; onderwijs;
woningcorporaties; maatschappelijk
verantwoord ondernemen; ruimte en
samenleving; financiële aspecten; duurzaamheid
en energie; vastgoedmanagement.

13 / 117 pp.
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Deel 1: Public real estate international.

8a

2015

301

32 bijdragen over: gemeentelijk vastgoed (o.a.
follow-up onderzoek 2008-2012, 2014); koplopers
gemeentelijke vastgoedbedrijven,
rijksvastgoedbedrijf; ontwikkelingen in
maatschappelijk vastgoed; internationaal
onderzoek.
Deel 2: Health care real estate international.

8b

2015

170

9

2016

514

19 bijdragen over ontwikkelingen in
zorgvastgoed; waardering en financiering van
zorgvastgoed; assetmanagement zorgvastgoed.

19 / 170 pp.

Onderzoeken, trends en ontwikkelingen in
zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed.
Deel 1. Zorgvastgoed.

282

26 bijdragen over: ontwikkelingen zorg en
zorgvastgoed; zorgvastgoed financieren en
beleggen; obligaties; taxeren en rekenen aan
zorgvastgoed; assetmanagement zorgvastgoed.

26 / 282 pp.

Deel 2: Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.
160

19 bijdragen over: barometer en
onderzoeksresultaten (follow-up onderzoek
2008-2014); ontwikkelingen in gemeentelijk
vastgoed.
Deel 3: Betrokkenheid lectoraat.

40

TOTAAL

3 bijdragen over: onderzoek aardbevingsgebied
Groningen; public sector assetmanagement o.a.
universitair vastgoed.
ZORGVASTGOED

64 / 602 pp.

Tabel 1: bijdragen over zorgvastgoed in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2008-2016

Vanaf 2014 neemt het aandeel zorgvastgoed met respectievelijk 13, 19 en 26
bijdragen snel toe. Tevens verschijnen meer bijdragen over de ontwikkelingen in
het buitenland. Net als voor de andere sectoren gaan de bijdragen over
zorgvastgoed vooral in op de veranderende context en de invloed hiervan op vraag
en aanbod en de aansturing van vastgoed. Figuur 1 geeft een overzicht van de
meest voorkomende thema’s in 64 bijdragen over zorgvastgoed. We vatten
hieronder enkele highlights uit meer dan 600 pagina’s over zorgvastgoed in
vogelvlucht thematisch samen, als een soort Wegwijzer naar de bijdragen over
deze thema’s in de diverse Barometers.
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Trends en ontwikkelingen
Vraag naar

Aanbod van

(Mis)match tussen

zorgvastgoed

zorgvastgoed

vraag en aanbod

Cijfers zorgvraag

Cijfers zorgaanbod

Aansturen van zorgvastgoed
Samenwerking tussen zorginstellingen, overheid en
marktpartijen
Nieuwe financieringsvormen (beleggen, obligaties,
crowdfunding)
Figuur 1: zorgvastgoedthema’s in de Barometer Maatsschappelijk vastgoed

Trends en ontwikkelingen
De belangrijkste veranderingen in de zorg van de laatste tien jaar zijn te typeren
als een stelselwijziging met als kernpunten: grote veranderingen in wet- en
regelgeving en financiering; toenemende marktwerking; meer regie op lokaal
niveau (verschuiving van de rijksoverheid naar gemeenten, verzekeraars en lokale
partners); scheiden van wonen en zorg; en extramuralisering (Van Montfort e.a.,
2016). De planning, bouw en beheer van zorgvoorzieningen wordt meer en meer
aan de markt overgelaten. De toetsing van bouwplanen door het College Bouw
Zorgvoorzieningen is afgeschaft (Bisschop e.a., 2016). De AWBZ is vervangen door
de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Lichtere vormen van zorg zijn via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) overgeheveld naar de gemeenten.
Mensen met een zorgindicatie op het niveau van Zorgzwaartepakket (ZZP) 1 en 2
en inmiddels ook 3 en een deel van ZZP 4 (bij elkaar ca 58.000 personen) kunnen
niet langer in een verzorgingshuis terecht, maar zijn aangewezen op thuiszorg en
mantelzorg. De kapitaallasten van intramurale zorginstellingen worden niet meer
volledig via de Wet Toegelaten Instellingen (WTZi) op basis van nacalculatie door
de overheid vergoed (Stijnenbosch en Wolf, 2014; Hermus en Veuger, 2015; Van
Triest, 2015). In plaats daarvan is de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC)
geïntroduceerd

(Meijdam

en

Nijhof,

2014).

Ongeacht

de

werkelijke

huisvestingskosten wordt een normatieve vergoeding verstrekt (jaarlijks
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geïndexeerd) voor de kosten van vervangende nieuwbouw en instandhouding,
uitgaande van 97% bezetting en een vastgestelde investeringsnorm (Hermus en
Veuger, 2015; Bisschop e.a., 2016). De hoogte van de NHC varieert per
zorgzwaartepakket

en

is

voor

iedere

zorgaanbieder

gelijk.

Na

een

overgangsperiode tot 2018 moeten de kapitaallasten die voortvloeien uit
investeringen in en huur van gebouwen en terreinen volledig worden bekostigd
via

de

integrale

tarieven

voor

de

zorgproductie,

de

zogenaamde

prestatiebekostiging. Het tarief dat de zorginstelling per cliënt ontvangt wordt dan
onderhandelbaar met het zorgkantoor.
Ook de zorgvrager verandert en neemt vaker zelf de regie in handen, samen met
anderen (Van Montfort, 2014). Dit is overigens niet nieuw en al sinds de jaren
zeventig van de vorige eeuw uitgangspunt van overheidsbeleid in de ouderenzorg
(Meijdam en Nijhof, 2014).
Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het zorgvastgoed (Van
Montfort e.a., 2016). Opbrengsten, kengetallen en traditionele verhoudingen
tussen partijen veranderen snel (Bollinger e.a., 2016). Door de invoering van
prestatiebekostiging betekent minder cliënten automatisch minder inkomsten,
terwijl de kapitaallasten gewoon doorgaan. Door scheiden van wonen en zorg
lopen de huurinkomsten in de care sector sterk terug. De huurprijs die een
voormalig verzorgingshuis als aanbieder van particuliere appartementen kan
vragen ligt fors lager dan de huisvestingsvergoeding die hij eerder ontving vanuit
de collectieve bekostiging. Dit kan een teruggang in inkomsten betekenen van een
vergoeding van circa 800 euro (vanuit de AWBZ) tot 300 à 500 euro per
wooneenheid per maand o.b.v. het woningwaarderingsstelsel (Economisch
Bureau ING Bank, 2016). Daardoor komen de oorspronkelijke businessmodellen
onder druk te staan (Olde Bijvank, 2012; Van den Berg en Van Dijk, 2014). Inzicht
in de kasstromen van vastgoed is essentieel. Van den Berg e.a. (2015) pleiten voor
integrale businesscases en goed overwogen beslissingen ten aanzien van
bijvoorbeeld de verrekening van het vastgoed (markthuur versus huur op basis
van de kapitaallasten of een kostprijs-dekkende huur).
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Vraag naar zorgvastgoed
De vraag naar zorgvastgoed is lastig precies te bepalen. Er is sprake van een
vergrijzende samenleving, waardoor de vraag naar verzorgd wonen toeneemt. Het
aantal 65+ers stijgt van 2,9 miljoen in2014 (16% van de bevolking) tot 3,4 miljoen in
2020 en 4,7 miljoen in 2040 (26% van de bevolking), een stijging van 62%. Daarna
zal dit aantal stabiliseren. Ouderen van nu zijn doorgaans hoger opgeleid,
welvarender en mobieler dan vroeger. De meeste zorgvraag is te verwachten van
de 75+ers; deze groep groeit de komende 25 jaar van 1,3 miljoen naar2,6 miljoen,
waarmee hun aandeel in de bevolking verdubbelt naar 14%. Het aantal 80–90jarigen groeit tussen 2020 en 2040 met 104 procent, het aantal 90+’ers zelfs met 170
procent (Kornegoor e.a., 2016). Ook de samenstelling van de oudere huishoudens
verandert. Het aantal alleenwonende 65+ers stijgt tot 1,4 miljoen in 2030. Het aantal
55+ers van niet-westerse herkomst groeit van 183.000 in 2010 tot 445.000 in 2025.
Ouderen met een beneden modaal inkomen zijn ook in 2025 in de meerderheid
(Economisch Bureau ING Bank, 2016).
Door deze demografische ontwikkelingen en het scheiden van wonen en zorg zal
de vraag naar diverse extramurale woonvormen met zorgmogelijkheden thuis of
zorg in de nabijheid sterk toenemen. Volgens cijfers van ABF Research (Van Galen,
Willems, en Poulus, 2013) groeit de vraag van circa 190.000 wooneenheden in 2015
tot 770.000 wooneenheden in 2040 (De Baaij, 2014). Daar staat tegenover dat het
CBS op basis van het regeerakkoord verwacht dat in 2030 nog maar 3,6% van de
65-plussers in een verpleging- of verzorgingshuis woont. Dat is een halvering ten
opzichte van 2014. Afhankelijk van het type zorg dat een zorginstelling verleent en
hoe de vastgoedportefeuille is opgebouwd, zijn de consequenties van deze
transitie per zorginstelling verschillend.
De invloed van medisch-technische ontwikkelingen zoals nanotechnologie en eHealth heeft een dubbel en tegengesteld effect. Veel ziekten zijn beter en vaak ook
sneller te genezen. Van de andere kant geldt dat wat medisch-technisch mogelijk
is ook meer zorgvraag creëert: mensen willen topzorg. daardoor nemen de
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zorgkosten toe, wat leidt tot bezuinigingen door de overheid en zwaar sturen op
kostenefficiency door zorginstellingen en zorgverzekeraars.
Een andere invloedfactor is de toenemende beschikbaarheid van apparatuur die
thuis door de cliënt en/of de zorgprofessional te gebruiken is. Deze nieuwe
technologie is gebruikersvriendelijk, goedkoop, zelfbevestigend, laagdrempelig en
op individuele schaal te gebruiken (Van Montfort, 2012). Domotica en
mobiliteitshulpmiddelen dragen er eveneens toe bij dat mensen thuis langer
zelfstandig kunnen blijven functioneren.
Betere informatie over de eigen invloed op gezondheid en digitale hulpmiddelen
om bijvoorbeeld de eigen bloeddruk of het aantal ingenomen calorieën te meten
dragen bij aan een groter gezondheidsbewustzijn en daarmee wellicht ook aan
preventie. Dat geldt ook voor programma’s die gericht zijn op bewustwording en
gedragsverandering ten aanzien van verantwoord en gezond eten en bewegen,
zoals “De Schijf van Vijf”, een expertisecentrum in Noord-Nederland (Bolster en
Lindeboom, 2016).

Aanbod van zorgvastgoed
Van het totaal aantal bruto vierkante meters maatschappelijk vastgoed (naar
schatting ergens tussen de 84 en 98 miljoen m2, afhankelijk van de definitie en de
bron die men hanteert) is het aandeel zorgvastgoed met een omvang van tussen de
20 en 50 miljoen m2 (eveneens afhankelijk van definities en gehanteerde bronnen)
fors. Zorgvastgoed is in verschillende categorieën onder te verdelen, zoals care en
cure, met hierbinnen bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen, wonen met
zorg, intramuraal zorgvastgoed, en vastgoed voor de eerste, tweede en derdelijns
zorg (Van der Gijp, 2014; Hermus en Veuger, 2015; Veuger, 2016; Scherrenberg,
2016). Anno 2015 telde Nederland ca. 94.000 wooneenheden in zorgcomplexen en
ca. 54.000 aanleunwoningen (Autoriteit Woningcorporaties, 2012). Volgens de
Zorgkaar Nederland waren in 2015 nog 2210 verpleeg- en verzorgingshuizen
geregistreerd (Goes, 2015). Dit aantal daalt snel.
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Mismatch tussen vraag en aanbod
Door de demografische en politieke ontwikkelingen sluiten vraag en aanbod
sluiten niet (meer) op elkaar aan, zowel kwantitatief als kwalitatief, al zijn er grote
regionale verschillen (Meijdam en Nijhof, 2014). Volgens de “Monitor investeren
voor de toekomst 2012” zal het tekort aan voorzieningen voor verzorgd wonen met
zorg-

en

hulpverlening

vanuit

een

nabijgelegen

steunpunt

door

de

extramuralisering in de sector verpleging en verzorging in de periode 2013-2021
oplopen tot 81 duizend woningen (Van Galen e.a., 2012). Ook is er een tekort van
ruim
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duizend

woningen

in

complexen

met

extra

diensten

zoals

maaltijdverzorging en gemeenschappelijke ruimten. Verder wordt een tekort aan
plaatsen verwacht in de zwaardere zorgcategorieën Beschermd Wonen (ZZP 5-8)
en Intramuraal Overig (ZZP 9-10) (De Baaij, 2014).
Anderzijds wordt in de care sector als gevolg van de extramuralisering een afname
van 70% van het aantal cliënten met een lichter zorgzwaartepakket verwacht (ZZP
1-3 en de helft van ZZP 4). Dit creëert leegstand in met name de verzorgingshuizen.
Alleen al door de extramuralisering van mensen met een zorgzwaartepakket 1-4
dreigt – uitgaande van gemiddeld 57 m2 per wooneenheid – 3 miljoen m2 aan
verzorgings- en verpleeghuizen leeg te komen staan (Brugman, 2014).
Brancheorganisatie Actiz schat dat voor 200 van de bijna 1.300 verzorgingshuizen
sluiting dreigt, omdat het scheiden van wonen en zorg op veel locaties financieel
niet rendabel is. Adviseurs van Berenschot schatten dit aantal zelfs op 600. De Raad
voor de Leefomgeving en Infrastructuur schat dat ruim 4 miljoen m2 zorgvastgoed
gerenoveerd of herbestemd moet worden.
Dit alles noopt tot een herbezinning op de opgave (Van Rooij, 2012). Er is behoefte
aan nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en buiten het eigen domein, nieuwe
woonvormen en woonzorgconcepten (Harkes en Witter, 2015; Wijnties, 2015;
Janssens, 2015; Peet, 2016), nieuwe zorgarrangementen (Olde Bijvank en Van
Oostveen, 2015), caring communities (Verweij en Idenburg, 2016; Van der Heijden
en Van Hoeve, 2016), anderhalve lijnszorg (Pop, 2015; Hermus en De Baaij, 2016),
een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn in levensloopbestendige
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woonwijken (Schmid, 2016), en nieuwe financieringsconstructies (zie hierna). Het
creëren van nieuwe vormen van wonen met zorg en dienstverlening is nodig op
verschillende schaalniveaus en moet worden afgestemd op een gedifferentieerde
doelgroep qua woonwensen, zorgbehoefte en besteedbaar inkomen (Meijdam en
Nijhof, 2014), met een betere benutting van de technologie.
Veel zorginstellingen maken momenteel een kwaliteitsslag. De benchmark van
AAG komt voor de sector verpleging en verzorging op een investeringsprognose
van € 665 per plaats per jaar en €1.030,-- per m² bruto vloeroppervlakte per jaar
(Bollinger e.a., 2016). Grote investeringen zijn hoofdzakelijk bestemd voor objecten
die voorheen intramuraal werden gebruikt. Dit betreft over het algemeen
renovatie, herontwikkeling en/of vervangende nieuwbouw.
Verschillende bijdragen in de Barometers reiken oplossingen aan voor de leegstand
in de care sector, zoals het huisvesten van mensen met een zwaarder zorgpakket,
verhuren aan andere doelgroepen, introduceren van andere woon/zorg/service
arrangementen, transformeren en herbestemmen voor andere functies (al dan niet
in combinatie met zorg), afstoten of slopen (Meijdam en Nijhof, 2014; Brugman,
2014; Olde Bijvank, 2014: Van Triest, 2015). Smelt (2016) wijst op het belang van
technische gebouwflexibiliteit om te kunnen anticiperen op toekomstige
(functie)wijzigingen.

Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen actoren uit verschillende
domeinen
Voor een integraal aanbod van wonen, zorg en welzijn zijn coalities nodig tussen
(potentiële) cliënten, burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen,
welzijnsinstellingen,

particuliere

projectontwikkelaars,

zorgverzekeraars,

ondernemers, en overheden. Marktpartijen begeven zich steeds vaker op de
zorgvastgoedmarkt, ook als eigenaar van zorgvastgoed. In vier jaar tijd steeg het
aandeel zorgvastgoed dat door marktpartijen is aangetrokken van 16% naar 40%.
Voor zorginstellingen is de beweging omgekeerd. In 2012 waren zorginstellingen
nog verantwoordelijk voor circa een derde van de aankopen; in 2015 daalde dit tot
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11%. Het aandeel zorgvastgoed dat door zorginstellingen werd verkocht steeg
tussen 2012 en 2015 van 23% naar 61% (Brugman, 2016).
Ook in de cure zien we andere vormen van samenwerking ontstaan. Dit heeft
onder meer geleid tot een andere zorgverdeling tussen ziekenhuizen en de
eerstelijnszorg in Noordoost-Groningen (Stijnenbosch en Wolf, 2014).

Nieuwe financieringsvormen
Vanwege het afschaffen van de automatische vergoeding van de kapitaallasten
door de overheid op basis van nacalculatie, de invoering van de normatieve
huisvestingscomponent en integrale prestatiegerichte tarieven, en de beperkte
bereidheid van (een klein aantal) banken om kredieten te verstrekken, zoeken
zorginstellingen naar nieuwe vormen van financiering van hun vastgoed
(Postema, 2015; Holtkamp, 2016; Witt, 2016). Dit thema krijgt dan ook veel
aandacht in de diverse Barometers. Opties zijn onder andere:
- financiering door een belegger;
- vastgoed verkopen en terug huren (sale en lease back; voor de voor- en
nadelen zie Hermus, 2014);
- Health Impact Bonds;
- obligaties (voor informatie over credit rating zie Witt, 2016; voor de NL
Zorgobligatie van de Vereniging NL Zorgobligatie (VNLZ) zie Reimerink,
2016);
- co-lending;
- crowdfunding (Witt, 2016);
- geïntegreerde contractvormen in de bouw zoals Design, Build, Finance,
Maintain and Operate (DBFMO).
Vooral de ontwikkelingen rond beleggen in zorgvastgoed krijgen sinds 2012 steeds
meer aandacht. Door de toenemende vergrijzing in combinatie met een
terugtredende overheid en scheiden van wonen en zorg liggen er volop kansen
voor beleggers om in zorgvastgoed te investeren (Van der Gijp, 2014; Van Schie,
2014; Hermus, 2015; De Baaij, 2015). Nationale en internationale (institutionele)
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beleggers spreken hun ambitie uit om een fonds op te richten voor zorgvastgoed
of onderzoek te doen op deze markt om de transparantie ervan te vergroten
(Veuger, 2016). In 2008 startte Syntrus Achmea Real Estate & Finance als een van
de eersten een op zorgvastgoed gericht beleggingsfonds, het Achmea Dutch
Healtcare Property Fund (De Baaij, 2014). Inmiddels zijn veel meer Nederlandse
partijen actief op de beleggingsmarkt van zorgvastgoed (Hermus en De Baaij,
2016). In de eerste helft van 2016 is voor circa € 241 miljoen aan transacties
geregistreerd

(CBRE

Healthcare,

2016).

De

investeringen

van

grote

beleggingsfondsen in Nederlands zorgvastgoed stegen van 100 miljoen euro in
2013 tot 338 miljoen euro in 2015 en ca 500 miljoen in 2016 (Veuger, 2016). Op een
totaal aan belegd vermogen in vastgoed in Nederland van circa 50 miljard euro is
dat slechts 1%, maar het aantal beleggingstransacties in zorgvastgoed groeit snel.
Hermus (2014) verwacht dat binnen enkele jaren circa € 750 miljoen per jaar aan
beleggingstransacties zullen plaatsvinden in Nederlands zorgvastgoed. Driekwart
van de beleggingen is care gerelateerd. Binnen het cure-segment zijn
eerstelijnsfuncties het meest populair (Hermus en De Baaij, 2016).
Ook in het buitenland wordt in toenemende mate in zorgvastgoed belegd, onder
meer in Zwitserland, Duitsland, België, de UK, de USA en Australië. Actieve
vastgoedfondsen in België zijn bijvoorbeeld Aedifica en Confinimmo (Berden en
Van de Velde, 2015; Veuger, 2016). Recent meldde het VastgoedJournaal van 2 Mei
2017 dat het Confinimmo 21 miljoen Euro investeert in Nederlands zorgvastgoed.
Verschillende bijdragen gaan in op de drivers van investeerders in vastgoed en
mogelijke voor- en nadelen en risico’s van beleggen in vastgoed (Van der Gijp,
2014; De Baaij, 2014; Hermus, 2014; Hermus en Veuger, 2015; Van Elp, 2015; Berden
en Van de Velde, 2015; Scheijgrond e.a., 2015; Reidsma, 2015; Veuger, 2016;
Bulthuis, 2016; Hermus en De Baaij, 2016; Holgkamp, 2016; Kornegoor e.a., 2016).
Als positieve drivers worden genoemd:
- Conjunctureel

economisch

herstel

en

daarmee

herstel

van

investeringsperspectieven in brede zin;
- Minder overheid, meer markt.
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- Scheiden van wonen en zorg.
- Minder concurrentie van woningcorporaties die zich op hun kerntaken
moeten concentreren.
- De vergrijzende samenleving. Dit zorgt voor continuïteit in de behoefte aan
zorgvastgoed, zowel extramuraal als intramuraal, en maakt de vraag naar
zorgvastgoed minder conjunctuurgevoelig.
- Duurzame en langjarige partnerships met zorgpartijen en lange termijn
contracten.
- Diversificatie van risico’s.
- Vergelijkbare performance en risicoprofiel als in andere asset klassen. Over
de periode 2003-2012 volgen de care- en cure vastgoedrendementen de
jaarlijkse IPD vastgoedindex.
- 70% van de voorraad zorgvastgoed is groter dan 2.000 vierkante meter, wat
als een ondergrens voor investeringen kan worden gezien.
- Het aandeel zorgvastgoed met extreem veel m2, bijvoorbeeld grootschalige
ziekenhuizen, vormt nog geen 9% van de totale voorraad.
- Ca. 34 miljoen m2 zorgvastgoed in Nederland valt binnen de 2.000 – 100.000
m2.
- Veel zorginstellingen (ca. de helft) zijn financieel gezond en hebben
voldoende solvabiliteit.
- Investeren in zorgvastgoed is maatschappelijk van groot belang.
Obstakels en risico’s zijn onder meer:
- De gebruikelijke risico’s van beleggen in vastgoed.
- Schommelingen in omvang van de bouwproductie.
- Zorgvastgoed is een relatief nieuwe beleggingscategorie
- De markt is nog niet erg transparant. Er is weinig referentiemateriaal
beschikbaar over behaalde rendementen. Dit inzicht groeit overigens snel.
- De

rendementseisen

van

beleggers

zijn

veelal

hoger

dan

van

woningcorporaties.
- Een deel van het zorgvastgoed is minder courant door het specialistische
karakter en de beperkte alternatieve aanwendbaarheid.
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- Veranderingen in het overheidsbeleid en wet- en regelgeving zorgen voor
onzekerheid.
- Een deel van de zorginstellingen heeft onvoldoende solvabiliteit.
- Het verhuurrisico van (zorg)woningen wordt bij de investeerder gelegd.

Waarderen van zorgvastgoed
Door de toenemende marktwerking in de zorg is het belang van een betrouwbare
taxatie van de waarde van (zorg)vastgoed toegenomen. Vanuit banken en
accountants worden strakkere eisen opgelegd aan taxateurs (Van den Berg en Van
Dijk, 2014). Vrijwel alle banken eisen dat een taxatie wordt uitgevoerd door een
RICS gereguleerde taxateur (RICS Regulated Valuer). De rapportages moeten in
veel gevallen voldoen aan de aanbevelingen die gedaan zijn door het Platform van
Taxateurs en Accountants (PTA).
Financieel waarderen van maatschappelijk vastgoed is niet eenvoudig. Niet
iedereen hanteert dezelfde uitgangspunten ten aanzien van bijvoorbeeld de
discontovoet, risico’s en duurzaamheid. Maatschappelijke waarden zoals een
hogere kwaliteit van leven en verbetering van de leefbaarheid van buurten en
steden worden verschillend meegewogen en niet altijd vertaald in een hogere
vastgoedwaarde. In diverse Barometers zijn voor het financieel waarderen van
(zorg)vastgoed relevante aandachtspunten en valkuilen geformuleerd en
rekenmethoden gepresenteerd (Van den Berg en Van Dijk, 2014; Hermus en
Veuger, 2015; Rötscheid en Willems, 2015; Scherrenberg, 2016; Den Boef e.a., 2016).
Om de financiële marktwaarde te bepalen kan gebruik worden gemaakt van:
- cijfers van transacties rond vergelijkbaar zorgvastgoed (comparatieve
methode);
- huurwaarde-kapitalisatie (huurwaardebenadering);
- contant maken van kasstromen uit de exploitatie en de restwaarde aan het
einde van de beschouwingsperiode (bedrijfswaardebenadering), door middel
van de Discounted Cash Flow (DFC) methode, de BAR-methode
(marktwaarde berekend als de bruto markthuur gedeeld door het Bruto
Aanvangsrendement) of de NAR-methode (Netto Aanvangsrendement,
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vergelijkbaar met de BAR-methode, waarbij ook de exploitatiekosten worden
bepaald en met de netto markthuur wordt gerekend);
- het vaststellen van de (gecorrigeerde) vervangingswaarde en herbouwwaarde
(kostenmethode).
De WOZ-waarde en boekwaarde worden eveneens als indicatoren gebruikt in een
financiële waardering (Den Boef e.a., 2016).
Naast financiële en maatschappelijk waarden zijn er ook waarden die gekoppeld
zijn aan de bedrijfsvoering. Denk aan de invloed van vastgoed op de productiviteit,
klanttevredenheid, identiteit en imago, en het creëren van een heling environment
(Bakker, 2016). Van Beukering en Kerperien (2016) geven enkele voorbeelden van
innovaties in de zorg en zorghuisvesting. Om de bestaande theoretische kennis
adequaat te implementeren, een weloverwogen selectie te maken uit alle mogelijke
waarden en deze op een gestandaardiseerde manier te kunnen meten en te
benchmarken, is nog een lange weg te gaan (Van der Voordt, 2014).

Assetmanagement zorgvastgoed
In de Barometer Maatschappelijk Vastgoed van 2013 definiëren Verbaan en De Koe
assetmanagement als het managen van de activiteiten waarmee een organisatie
uitvoering geeft aan het optimaal beheren van de ‘assets’ of eigendommen van een
organisatie en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen
gedurende de gehele levenscyclus, met als doel het realiseren van het strategische
bedrijfsplan en de doelstellingen van de organisatie (Verbaan en De Koe, 2013). In
de literatuur over Corporate Real Estate Management (CREM) wordt
vastgoedmanagement gerelateerd aan het afstemmen van de vastgoedportefeuille
op de behoeften van het primaire proces om daarmee toegevoegde waarde te
creëren voor de organisatie en optimaal bij te dragen aan het prestaties van de
organisatie (Dewulf, Krumm, en De Jonge, 2000). Vastgoed wordt in beide
definities gezien als een middel om de doelen van de organisatie te realiseren, en
niet als een doel op zich. Vertaald naar zorgvastgoed gaat het dus om het faciliteren
van zorg, of breder: wonen, zorg en welzijn. Dit strookt met de opvatting van Van
Montfort (2014) dat de preferenties van de cliënt en wat uit diens perspectief
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toekomstbestendig en duurzaam is voorop moet staan bij het bepalen van de
toegevoegde waarde van vastgoed. Staatssecretaris van Rijn pleit hier eveneens
voor (Schonewille, 2016). Er lijkt zich een mind-shift af te tekenen van het
beschouwen van vastgoed als een noodzakelijk kwaad tot het inzetten van
vastgoed als een strategisch bedrijfsmiddel (Bakker, 2016).
Door de vele veranderingen in de demografische, politieke en financiële context
zijn veel strategische vastgoedplannen aan een herijking toe. De bijdrage van De
Visser e.a. (2014) presenteert welke stappen en analyses zijn uitgevoerd voor een
strategische heroriëntatie van zorghuisvesting in de kop van Drenthe. Door
modellen uit de bedrijfskunde te koppelen aan modellen uit de CREM theorie laten
Van der Zwart en Van der Voordt (2015) zien hoe strategisch sturen op vastgoed
direct gerelateerd is (of zou moeten zijn) aan de doelen en waarden die de
organisatie nastreeft. Om bij de vastgoedstrategie beter rekening te kunnen
houden met mogelijke veranderingen in de toekomst is het opstellen van
omgevingsscenario’s een belangrijke stap (Verweij en Idenburg, 2016).
Ook de competenties die van vastgoedmanagers en facilitair managers gevraagd
worden veranderen. Naast kennis van de markt van vraag en aanbod, technische
kennis en financiële kennis is ook kennis en vaardigheid nodig in
relatiemanagement met een grote diversiteit aan actoren. Om effectief en efficiënt
te kunnen sturen op het creëren van toegevoegde waarde door vastgoed is een
professionele vastgoedorganisatie nodig, die de belangen weet te verbinden van
de gebruikers van zorgvastgoed, interne stakeholders, externe stakeholders, en
leveranciers (Van Wijk e.a., 2016).

Missing links en next steps
Hoewel de vele bijdragen over zorgvastgoed een breed terrein bestrijken, zijn
enkele thema’s nog wat onderbelicht gebleven. Dat geldt onder meer voor de
invloed van technologische ontwikkelingen zoals e-Health op de vraag naar zorg
en de impact op woningbouw, woonzorgvoorzieningen, verzorgings- en
verpleeghuizen, en ziekenhuizen. Ook domotica is tot nu toe slechts zijdelings aan
de orde gekomen. De architectuur van zorgvastgoed is eveneens onderbelicht.
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Alleen Westerveld en Christmas (2016) wagen zich aan een filosofische
bespiegeling over het belang en de betekenis van architectonische vormgeving
voor de organisatie, cliënten, patiënten, en de maatschappij als geheel. Wat ook
opvalt is dat zelden bij de gebouwen naar binnen wordt gekeken. Hoe zien de
gebouwen er van binnen uit, qua ruimtelijke indeling, oppervlakte (totaal en per
ruimte), inrichting, kleur en materiaalgebruik? Hoe ziet een optimale plattegrond
in de cure en care er uit en waar hangt dit van af: de doelgroep (zorgzwaarte,
samenstelling van het huishouden, leefstijl, besteedbaar inkomen, etnische
herkomst), de lokale context, andere voorzieningen in de buurt? Wat heeft
prioriteit: een groter deel van het budget besteden aan extra ruimte in de
individuele woonunits en minder geld investeren in de collectieve voorzieningen,
of juist andersom? Wat is de invloed van medisch-technische ontwikkelingen,
nieuwe samenwerkingsverbanden en andere concepten voor de patiënten logistiek
op het ontwerp van een ziekenhuisgebouw? Relevante vragen voor de hogere
schaalniveaus zijn bijvoorbeeld: hoe ziet een woonservice zone er in de toekomst
uit? Wat maakt een buurt of stad tot een vitale en gezonde leefomgeving? Maar
hier zijn wellicht andere boeken voor. Niettemin genoeg stof voor een volgende
Barometer Zorgvastgoed!

Barometer 11.0
Bij de uitgave van de tiende Barometer Maatschappelijk vastgoed past een
welgemeende felicitatie aan Jan Veuger en allen die in de loop der jaren een
bijdrage aan een of meer Barometers hebben geleverd. Door de jaarlijkse uitgaven
is maatschappelijk vastgoed goed op de kaart gezet en hoger op de agenda van
beleidsmakers en bestuurders komen te staan. Er is een beter inzicht verkregen in
de kwantiteit en kwaliteit van maatschappelijk vastgoed, de kosten die ermee
gemoeid zijn, de (mis) match tussen vraag en aanbod, en overwegingen bij het
managen van maatschappelijk vastgoed, waaronder zorgvastgoed.
Naast een felicitatie zijn ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Alle Barometers
doornemend valt op dat het niveau en de diepgang van de bijdragen en het
omgaan met voetnoten en referenties enorm verschilt. De artikelen variëren van
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persoonlijke

visies

en

ervaringen

tot

doorwrochte

“evidence-based”

beschouwingen, van beschrijvingen van afstudeeronderzoek, databases, projecten,
producten en cases tot brede analyses van de zorgvastgoedmarkt, nieuwe
manieren van financiering, performance meting en benchmarking, van updates
van eerder verschenen artikelen tot vernieuwende bijdragen. Door de variëteit in
auteurs doen zich herhalingen voor, bijvoorbeeld van (uiteenlopende!) definities
van maatschappelijk vastgoed, beschrijvingen van soorten (zorg)vastgoed, de
vraag naar en de omvang van maatschappelijk vastgoed, en de politieke en
bestuurlijke context. Cijfers over vraag en aanbod zijn gebaseerd op verschillende
bronnen en lopen in de diverse bijdragen sterk uiteen. Ook anno 2017 leveren
verschillende bronnen andere cijfers op.
Nu de hoofdthema’s zich steeds duidelijker aftekenen kan het een optie zijn om in
de Barometer Maatsschappelijk Vastgoed 2011 rond relevante thema’s enkele
auteurs uit te nodigen om een eigen bijdrage te schrijven, en voordat tot publicatie
wordt overgegaan deze auteurs uit te nodigen voor een rondetafelgesprek, om
elkaars ideeën te bespreken, de samenhang te versterken, en aanbevelingen te
formuleren voor de praktijk c.q. politici, bestuurders en eindgebruikers, en voor de
onderzoekagenda. Een overweging kan zijn om de volgende Barometer niet
opnieuw breed in te zetten op gemeentelijk vastgoed, corporaties, scholen en
zorgvastgoed, maar hiervoor aparte delen te reserveren of aparte Barometers uit te
geven. Enerzijds kunnen de verschillende sectoren veel van elkaar leren,
bijvoorbeeld over professioneel vastgoedmanagement, voorwaarden voor
succesvol uitbesteden, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe vormen van
financiering. Dat vraag dan wel om meer reflectie op overeenkomsten, verschillen
en

gemeenschappelijke

leerpunten.

Anderzijds

zijn

veel

onderwerpen

voornamelijk sectorspecifiek relevant. Het onderscheid in sectorspecifieke en meer
generieke kennis, data en leerpunten is een belangrijk aandachtspunt. Maar nu
eerst genieten van de tiende Barometer, en dan met nieuw elan óp naar de
Barometer 11.0.

135

Zorgvastgoed

Appendix
Artikelen over zorgvastgoed in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 20082016
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Lastige opgaven en nieuwe kansen
Over de verbinding tussen zorg en wonen
dr. I. Doorten
Om iets te kunnen zeggen over maatschappelijk vastgoed en zorg is het
verstandig om eerst te kijken welke opgaven er nu en in de toekomst spelen in
zorg en hulp. Daarover gaat dit hoofdstuk. Dus niet over het vastgoed, maar over
ontwikkelingen die gaande zijn en nog op ons afkomen. Deze zorg- en sociale
vraagstukken raken aan het wonen en de leefomgeving.

Opgaven voor wonen en zorg
Opgaven die voor de hand liggen zijn natuurlijk demografische ontwikkelingen
zoals de (dubbele) vergrijzing en toenemende aantallen eenpersoonshuishoudens
(van alle leeftijden) en wat deze betekenen voor het wonen en de woonwijken.
Meer mensen in Nederland worden steeds ouder. Dit is een positieve
verworvenheid van de Nederlandse verzorgingsstaat, mooi, maar het betekent wel
iets voor de zorg en de gebouwde omgeving. Steeds meer ouderen wonen met een
partner, maar ook meer ouderen wonen alleen. 95% van de ouderen woont
zelfstandig, ook als aandoeningen en beperkingen zich hebben aangediend en er
zorg en ondersteuning nodig is. Anders kijken naar gezondheid – namelijk vaker
als ‘omgaan met gebreken’ – lijkt logisch naarmate mensen steeds ouder worden.
Deze noties werken ook door in opgaven voor de zorg. In zijn Zorgagenda voor
een gezonde samenleving (2017) presenteert de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving (RVS) zes kernopgaven, waar we in het zorgbeleid van de komende
jaren mee te maken krijgen. En hoewel veel goed gaat in de Nederlandse
verzorgingsstaat proefde de RVS in de gesprekken, werkbezoeken en debatten die
de raad hiertoe organiseerde ook fundamentele zorgen en onzekerheden onder
mensen over waar het met die verzorgingsstaat naartoe gaat. Het zijn zes taaie
vraagstukken, waarvoor geen snelle en simpele beleidsoplossingen te vinden zijn.
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In dit hoofdstuk ga ik graag nader in op een aantal kernopgaven die de RVS heeft
geagendeerd. Steeds zal ik de verbinding proberen te leggen tussen deze opgaven,
de leefomgeving en hoe mensen wonen. En wat het wonen en de leefomgeving
kunnen bijdragen om de taaie kwesties wat minder ‘taai’ te maken. De RVS
agendeerde de volgende zes opgaven.

Investeren in onderling
vertrouwen

Meer aandacht voor
verschillen tussen
mensen

Inzetten op blijvende
solidariteit

1. Verantwoording in dienst

3. Diversiteit in

van verantwoordelijkheid

dienstverlening

2. Investeren in een gezonde

4. Ruimte voor

6. Participeren naar eigen

samenleving

kwaliteiten van leven

maatstaven

5. Toegangsdrempels op maat

Tabel 1: zes kernopgaven

Aan deze zes kernopgaven gaan drie uitgangspunten vooraf, investeren in
onderling vertrouwen, meer aandacht voor verschillen tussen mensen en inzetten
op blijvende solidariteit. Vertrouwen gaat onder andere over de concrete
vertrouwensrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener, maar ook over het abstracte
vertrouwen dat burgers hebben in ‘de verzorgingsstaat’ en de manier waarop zij
van voorzieningen gebruik kunnen maken. Meer aandacht voor verschillen tussen
mensen gaat erover dat mensen heel verschillende zorg- en hulpvragen kunnen
hebben en ook verschillend waarderen, omdat zij nu eenmaal verschillen in
persoonlijk, economische, sociaal en cultureel kapitaal. Inzetten op blijvende
solidariteit heeft er alles mee te maken dat steeds meer mensen ouder worden,
aandoeningen vaker chronisch zijn en het aantal werkende mensen dat financieel
bijdraagt aan een sociaal vangnet afneemt, maar ook met hoe bestuurlijke
veranderingen uitpakken voor mensen die op één of meerdere fronten kwetsbaar
zijn.
‘Een gezond leven’ betekent voor ieder mens iets anders, en niet iedereen is even
gezond. Hieruit volgen heel verschillende ideeën over hoe mensen in een
veranderend en vergrijzend Nederland voor elkaar willen en kunnen zorgen. En
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dat het tot lastige politieke en bestuurlijke afwegingen kan leiden. Afwegingen
over de gebouwde omgeving incluis, en misschien zelfs nog meer dan op andere
vlakken, want stenen en gebouwen gaan lang mee en wat eenmaal gebouwd is, is
niet zomaar te veranderen.
Met het oog op het thema van het boek, licht ik er vier kernopgaven uit:
- Investeren in een gezonde samenleving
- Ruimte voor kwaliteiten van leven
- Diversiteit in dienstverlening
- Participeren naar eigen maatstaven

Kansen voor wonen en zorg

Investeren in een gezonde samenleving
De vraag bij deze opgave is: hoe worden maatschappelijke opbrengsten van
investeringen in zorg, hulp, wonen, werken en leren beter zichtbaar en voelbaar?
Investeren in een gezonde samenleving gaat verder dan zorg- en hulpvragen. Ook
de investeringen in wonen, werken en leren moeten we daarbij meenemen, omdat
ook deze facetten van het leven bijdragen aan gezondheid en welzijn.
De kansen
Een juiste inrichting van de leefomgeving bijvoorbeeld kan (oudere) mensen met
lichamelijke of mentale beperkingen helpen zelfstandig te blijven wonen. Kijken
naar een betere bewandelbaarheid van buurten of functiemenging van openbare
ruimten

kan

hun

mobiliteit

vergroten

en

ontmoeting

stimuleren.

De

zelfstandigheid van ouderen heeft, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, veel te
maken met de mate waarin zij mobiel kunnen blijven, met voorzieningen dichtbij,
en met de sociale binding in de wijk. Dan gaat het niet alleen om de daadwerkelijke
inrichting van wijken. Ook het betrekken van (oudere) mensen bij de inrichting en
bij het gebruik van de openbare ruimte kan daar aan bijdragen. Hen in staat stellen
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verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen buurt houdt hen actief en in
beweging en levert sociale contacten en netwerken op.
Met relatief makkelijke en niet zo heel kostbare aanpassingen in de openbare
ruimte en goede zorg en techniek in huis kunnen bijvoorbeeld ouderen zich langer
zelf redden. In deze optiek behouden zij langer de regie over hun leven, en hebben
zij ook meer keuze. De oude dag ziet er immers voor iedereen anders uit en wordt
door iedereen anders beleefd. Het schept tegelijkertijd financiële ruimte om voor
zeer kwetsbare ouderen goede intramurale zorg te bieden. Het betekent ook dat er
nagedacht moet worden over de wijze waarop deze nieuwe, moderne
zorginfrastructuur in de wijk, waar meerdere partijen gebruik van maken, kan
worden gefinancierd. Ook hier zullen nieuwe modellen en zorgarrangementen
nodig zijn.
Wat moet er gebeuren?
De schotten in de zorg zijn verlegd. Sinds 1 januari 2015 zijn de wetten in de zorg
ingrijpend veranderd. Veel zorg vindt plaats op het niveau van gemeenten en de
wijk. Daarbij is de wijkverpleging onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw)
geworden en zijn in veel gemeenten sociale wijkteams aan het werk in het kader
van de ondersteuning van haar burgers die het zelf of met hun eigen sociale
netwerk niet redden (Wmo). Voordat mensen een beroep kunnen doen op
individuele ondersteuning wordt gekeken of de algemene en groepsvoorzieningen
soelaas kunnen bieden. Verder geldt dat in het kader van de Wet Langdurige Zorg
(Wlz) ook 24-uurszorg in de thuissituatie kan worden geboden. Deze
veranderingen brengen volgens de RVS nieuwe verhoudingen met zich mee en
nieuwe vragen. Hoe kunnen verschillende partijen – rijk, zorgverzekeraars,
gemeenten, zorgorganisaties en zorgcoöperaties, burgerinitiatieven en bedrijven –
met elkaar samenwerken en een link leggen tussen zorg, welzijn, werken en
wonen? De RVS verwacht dat meer kijken naar opbrengsten, in plaats van naar
kosten, helpt om financiële schotten tussen domeinen te overstijgen. Het betekent
dat er veel meer dan nu gebeurt aandacht is voor de bijdragen die andere sectoren
van de samenleving aan de volksgezondheid leveren.
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Ruimte voor kwaliteiten van leven en diversiteit in dienstverlening
Bij deze opgaven gaat het om de vraag: hoe kan het toepassen van steeds meer
medische en technologische kennis in de praktijk voldoende ruimte laten aan
persoonlijke opvattingen over kwaliteit van leven in perioden van ziek zijn, ouder
worden en sterven? En hoe kunnen professionals in hun dagelijks werk recht doen
aan verschillende opvattingen over wat goede zorg en hulp is? Soms wordt het
abstracte ‘kwaliteit van leven heel concreet: hoe leer ik leven met mijn beperking?
Wil ik wel (door) behandeld worden? Wat is de kwaliteit van leven die ik na een
behandeling overhoud? Hoe wil ik mijn laatste levensfase inrichten en wat heb ik
daarvoor nodig? Het gaat in deze kernopgave om de balans tussen ‘alles doen wat
mogelijk is’ en voldoende ruimte laten aan persoonlijke keuzes die misschien
afwijken van wat vanuit medisch perspectief ‘logisch’ of ‘gezond’ beschouwd
wordt.
De kansen
Veroudering als zodanig kan worden beschouwd als het proces van toenemende
kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Dan gaat het niet alleen om medische of fysieke
aspecten. Ook mentale en sociale aspecten spelen een rol. Kwetsbare ouderen zijn
dus niet per se zieke ouderen, al kan ziekte ook kwetsbaar maken. Andersom zijn
niet alle ouderen met aandoeningen en beperkingen kwetsbaar. Ouderen zien
zichzelf vaak ook niet zo. We kunnen niet spreken over ouderen als ‘groep’, de
diversiteit binnen die groep is groter dan die tussen sommige ouderen en sommige
jongeren. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen is de verwachting. Oud
worden gaat voor iedereen anders en mensen gaan er verschillend mee om.
Medische problemen spelen dus lang niet altijd een hoofdrol bij de vraag of
ouderen zich goed voelen. Het welbevinden van ouderen - gemeten aan de hand
van een te geven cijfer voor de kwaliteit van het leven - heeft veel te maken met de
mate waarin ouderen zich succesvol voelen of controle kunnen houden over hun
leven. Omgaan met verlies en beperkingen draagt bij aan dat gevoel. Daar komt
ook de leefomgeving om de hoek kijken. Onafhankelijk of redzaam zijn - het zelf
kunnen regelen van allerlei zaken, al dan niet met moeite of betaalde hulp van
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anderen - is daarbij van belang, alsook de aanwezigheid van voorzieningen in de
nabije leefomgeving en het hebben van sociale contacten. Het gaat dan ook om een
veilige omgeving, om feitelijke, ervaren en sociale veiligheid.
Technologische en medische ondersteuning maken het mogelijk dat mensen langer
thuis kunnen blijven wonen. Dat is een waardevolle trend, tenminste, als er
voldoende aandacht blijft voor iemands persoonlijke opvattingen over wat ‘thuis’
uitmaakt. Op het moment dat de toegevoegde waarde van ‘thuis’ verloren gaat
omdat het huis tot ziekenhuis is omgetoverd raakt kwaliteit van leven in het
geding. Andersom geldt dat evengoed: als mensen in het ziekenhuis moeten
blijven omdat de thuissituatie (n0g) niet voldoende is aangepast aan hun situatie.
De eenzijdige mythe van zo lang mogelijk thuis wonen, helpt er niet bij. Er zijn ook
andere vormen van intensieve hulp en zorg nodig voor mensen die het thuis (even)
niet redden.
Mensen worden steeds ouder en aandoeningen worden steeds vaker chronisch.
Beide zaken zorgen voor meer complexe en langdurige zorg- en hulpvragen.
Afwegingen over passende zorg en hulp worden ingewikkelder. Ondertussen
raken burgers steeds meer gewend aan de ultrasnelle, scherp geprijsde en
persoonlijke service van de 24-uurs-economie. En dat vertaalt zich ook in andere
opvattingen over kwaliteit van zorg en hulp: hoe meer zorgkosten mensen maken,
hoe hoger de eisen die ze stellen aan het service- en kwaliteitsniveau van zorg en
hulp. Dienstverlening gaat meer dan ooit om het kunnen inschatten waar iemand
op dit moment behoefte aan heeft. Het vraagt, anders gezegd, om situationele
gelijkheid: niet iedereen hetzelfde bieden maar aansluiten bij wat mensen in een
bepaalde context nodig hebben.
Ouderen verschillen en dat vraagt ook om variatie in zorgarrangementen. Idealiter
zal er – in de plaats van het verzorgingshuis zoals we dat lange tijd gekend hebben
en afhankelijk van de vraag – een gevarieerd aanbod ontstaan van woningen /
wooncomplexen

met

een

flexibel

aanbod

van

diensten,

zoals

boodschappenservices, tuinonderhoud en allerlei activiteiten, die naar behoefte
kunnen worden afgenomen, mogelijk als virtueel verzorgingshuis. Op dit moment
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is echter niet goed in te schatten in hoeverre de nieuwe woonvormen ook de
behoefte aan verpleeghuiscapaciteit zal verminderen.
Dat langer zelfstandig wonen voor mensen met somatische aandoeningen opgaat
is zeer wel denkbaar, vooral ook wanneer ICT-toepassingen en domotica op
grotere schaal worden toegepast. Ook nieuwe financieringsvormen en (sociale)
initiatieven in de buurt die mensen mogelijkheden bieden om aanpassingen te
doen aan hun woonomgeving zodat zij er langer kunnen blijven wonen, zullen
impact hebben. Voor mensen met een psychogeriatrische aandoening ligt dat
anders. Toch ontstaan ook voor mensen met dementie (en hun partner)
woonvormen. En ontstaat er in toenemende mate kennis wat ervoor nodig is om
mensen ook zo lang mogelijk zelfstandig thuis te houden, ook als zij dementeren.
De vraag is of dit allemaal vanzelf gaat, of dat de overheid deze veranderingen
ruimte geeft en ondersteunt.
Wat moet er gebeuren?
Mensen willen in de toekomst meer keus hebben bij de inrichting van hun laatste
levensfase. Zelf meer bepalen hoe die zorg en ondersteuning eruit zien. Dat vraagt
volgens de RVS om meer differentiatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
En dat het mogelijk is zorg en ondersteuning meer privaat te organiseren, naar
eigen vermogen. Juist door verschil te maken tussen mensen en maatschappelijke
keuzes te durven maken, kan de inzet van collectieve middelen beter worden
afgestemd op wensen en behoeften van mensen. Dat kan de tevredenheid over en
kwaliteit van de ouderenzorg alleen maar ten goede komen. Het vraagt ook om
een overheid (rijk en gemeenten) die burgers en organisaties de ruimte geeft om
zelf maatschappelijke initiatieven te ontplooien en deze ook stimuleert. Dat kan
alleen door het loslaten van een deel van de inhoudelijke en financiële
zeggenschap. En het vraagt van mensen dat zij eerder in hun leven nadenken over
hoe zij willen dat hun oude dag eruit ziet en hoe zij de zorg in de laatste levensfase
willen

organiseren.

De

overheid

kan

daarbij

helpen

door

financieringsarrangementen mogelijk te maken waarbij pensioen, wonen en zorg
meer op elkaar zijn afgestemd en waarbij meer maatwerk mogelijk is.
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Participeren naar eigen maatstaven
Hier speelt de vraag: hoe kan de overheid, in haar ambitie om mensen naar
vermogen te laten participeren, voldoende ruimte laten aan ieders kijk op meedoen
en meebeslissen?
De kansen
Omdat we langer leven en vaak ook langer zelfstandig wonen is het wel van belang
dat wanneer dat nodig mocht zijn familie, vrienden, buren en vrijwilligers kunnen
bijspringen, bijvoorbeeld door het doen van boodschappen, huishoudelijke of
andere klusjes. Het zorgen voor elkaar in familieverband is in Nederland heel
stabiel, met veel contact en onderlinge steun. Wel is een herijking van sociale en
familie-steun nodig. Wat verandert is dat het vaker gaat om zelfgekozen
afhankelijkheid: de kwaliteit van de relatie en gevoelens van genegenheid nemen
de bovenhand boven gevoelens van verplichting. Volwassen kinderen zorgen
graag voor hun ouders als de relatie goed is (maar soms is dat niet zo). Van de
andere kant vinden ouders met een zorgvraag het niet altijd gemakkelijk om een
beroep te doen op hun kinderen, bijvoorbeeld omdat de kinderen een gezin hebben
en ouders hen niet extra willen belasten. De bereidheid onder oudere
leeftijdsgroepen om informele zorg te ontvangen is geringer dan de bereidheid
onder jongere leeftijdsgroepen om die te geven. Met kinderen en vrienden willen
ouderen vooral een gezelligheidsband. De term mantelzorg is – mede in het licht
van de recente stelselherziening in de zorg – misschien niet zo goed gekozen, het
gaat meer om mantelsteun. Bij de recente stelselherziening is er namelijk in
voorzien

dat mensen

zo nodig

kunnen

terugvallen

op medische

en

verpleegkundige zorg aan huis. Ook als het gaat om complexe zorg.
Dat laat onverlet dat er – ook, of misschien juist, als zorg in de thuissituatie
aanwezig is – veel te doen en te regelen valt. Door een afnemend kindertal is er
minder potentiële mantelsteun van kinderen te verwachten. Daarnaast zorgen
ouderen ook in toenemende mate voor elkaar. Zo zijn er steeds meer (echt)paren
waarvan de een voor de ander zorgt. In de toekomst zullen er echter ook meer
alleenstaande ouderen zijn. Het verdient de voorkeur mantelsteun wat meer te
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organiseren vanuit een steun-netwerk, in plaats van deze op de schouders van een
familielid of (eveneens kwetsbare) partner te laten rusten. Tot nog toe zijn het
namelijk vooral (schoon)dochters tussen plusminus 55 en 65 jaar – die het
afgelopen decennium gemiddeld ook meer uren zijn gaan werken op de
arbeidsmarkt – die betaald werk combineren met mantelzorg. Door het stijgende
aandeel (alleenstaande) ouderen zal de druk op vrouwen in deze leeftijdsgroep in
de toekomst verder toenemen, zeker als zij ook meer uren gaan werken.
ICT-voorzieningen, zoals een agenda waarin familieleden, vrienden en buren
kunnen aangeven wanneer zij een stukje mantelsteun op zich nemen, kunnen
eenzijdige (over)belasting voorkomen. Ook ontstaan er online platforms waarmee
steun kan worden uitgewisseld, waarmee op een nieuwe manier gebruik gemaakt
wordt van de inzet van vrijwilligers. Mantelsteun hoeft ook niet perse een
familieaangelegenheid

te

zijn,

waarbij

vooral

kinderen

inspringen

(intergenerationeel), maar met nieuwe woon-zorgarrangementen zouden ouderen
ook elkaar kunnen ondersteunen (intra-generationeel).
Wat moet er gebeuren?
Verpleegprofessionals, in samenwerking met mantelsteuners, kunnen volgens de
RVS de zorg thuis en in het verpleeghuis meer toesnijden op wat ieders
mogelijkheden zijn. Het is thuis langer goed vol te houden als er professionele
hulpverleners beschikbaar zijn die het kunnen overnemen als het (even) niet meer
gaat. Deze combizorg vraagt om een herijking van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van alle betrokkenen. Daar zijn geen algemeen geldende regels
voor nodig. Juist door de taakverdeling steeds opnieuw te bepalen tegemoet
gekomen worden aan de specifieke situatie van ouderen die meer of minder
intensieve zorg nodig hebben. Ook deze opgave laat zien dat mensen verschillen
in de keuzes die ze willen of kunnen maken. Participeren vanuit eigen waarden in
plaats van één collectieve norm betekent ook dat er ruimte komt voor het
waarderen van nieuwe solidariteitsverbanden tussen burgers in stad, dorp of wijk.
Deze tussenvormen verleggen de focus van de tweedeling tussen of
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zelfredzaamheid of overheidssteun naar wat burgers direct en op kleine schaal
voor elkaar kunnen betekenen.

Een aangename leefomgeving
De vergrijzing zorgt voor een andere dynamiek in woonwijken. Het is belangrijk
dat verschillende partijen zich deze veranderende dynamiek aantrekken en al dan
niet samenwerken de mogelijkheden in het wonen en de publieke ruimte gestalte
te geven. 95% van alle ouderen in Nederland woont zelfstandig. Oók ouderen met,
soms ernstige, beperkingen. Met relatief makkelijke aanpassingen in de openbare
ruimte en goede zorg en techniek in huis kunnen zij zich langer zelf redden. Een
aangename leefomgeving kan veel betekenen voor een gezonde en goede oude
dag. Gemeenten komen het eerst in beeld. Zij zullen, nog meer dan nu al gebeurt,
moeten nadenken over de effecten van de vergrijzing.
Op dit onderwerp participeert de RVS in een samenwerking met de
Rijksbouwmeester op de ontwerp-prijsvraag WHO CARES, over nieuwe vormen
van wonen, zorg en ondersteuning. Het is een open oproep aan ontwerpers en
innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor
toekomstbestendige wijken te verbeelden in vier gemeenten: Almere, Groningen,
Rotterdam en Sittard-Geleen.
Het voorgaande laat zien dat opgaven in zorg en hulp enerzijds ook zorgen voor
opgaven in de gebouwde omgeving, en anderzijds, dat deze gebouwde omgeving
ook kansen biedt taaie opgaven in zorg en hulp het hoofd te bieden.
Met dank aan RVS-collega Willemijn van der Zwaard voor het becommentariëren van een
conceptversie van dit hoofdstuk.
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Succesbepalende factoren voor investeren in Wonen &
Zorg
Rondetafelgesprek WHO CARES
A. van den Beemt – Tjeerdsma MSc & dr. ing. J. Veuger MRE FRICS
WHO CARES is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en
denkers om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.
Er wordt geen uitgewerkt plan gevraagd, maar een heldere schets van een krachtig
idee. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg,
wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties
van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms,
culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van)
bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste één professioneel
ontwerper opgenomen. De prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de
Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de
gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de
provincie Limburg.
Op initiatief van de Rijksbouwmeester en het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed
heeft in maart 2017 een expertmeeting ‘Investeren in Wonen en Zorg’
plaatsgevonden. Het samenbrengen van de financierings-, ontwerp- en
zorgwereld is belangrijk om de ontwerpprijsvraag Who Cares verder te brengen
naar de uitvoering daarvan. Op deze manier kunnen de initiatiefnemers de
condities laten zien waarbinnen de projecten succesvol kunnen zijn. Haalbare
financieringsplannen spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. Tijdens de
bijeenkomst is met de deelnemers daarover gesproken. Dit artikel is een verslag
van deze bijeenkomst.
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Verslag expertmeeting ‘Investeren in Wonen & Zorg’, maart 2017
Floris Alkemade licht kort de achtergrond toe van de prijsvraag WHO CARES:
‘Welzijn en woningbouw zijn de afgelopen jaren erg veranderd. Eén van de
grootste veranderingen werd teweeggebracht door de invoering van de
Woningwet (1901). Deze zorgde voor een cultuur van zorgvuldige huisvesting die
exemplarisch is voor Nederland. Echter, ondertussen is er een andere tijd
aangebroken met een veranderde maatschappij. Deze grote veranderingen
gecombineerd met een woningvoorraad die gebaseerd is op vooroorlogse
principes met bijbehorende kenmerken gaat verstrekkende gevolgen hebben. Er
ontstaan andere mechanismen.
Alles verandert, behalve de gebouwen. Die hebben een langer geheugen. Zo is ook
het zorgvastgoed nog van een ander zorgtijdperk en is onze woonomgeving niet
mee veranderd. Woonwijken zijn niet geënt op alleenstaande mensen, niet op de
vergrijzing en niet op de extra functies die woningen krijgen. Dat heeft een groot
sociaal effect: het meest schrijnende bijproduct van alle veranderingen is de sociale
tweedeling. Mensen vereenzamen. Dit alles vraagt om een andere programmering
en om transformatie.
Wij stelden ons de vraag hoe het kan, dat de geboortegolf met veel enthousiasme
en ontwerpkracht werd opgepakt en de vergrijzing niet? Daar zien we dan ook
onze uitdaging: om de ontwerpkracht te koppelen aan de nodige verandering in
de zorg en op deze manier concreet te tonen wat er mogelijk is. Deze concreetheid
van realisatie willen we graag gekoppeld zien aan concrete samenwerkingen
tussen diverse disciplines, zodat de verschillende beroepsgroepen elkaars taal
gaan spreken. We werken aan een nieuwe cultuur. Een cultuur waarin het
vanzelfsprekend is dat disciplines integraal samenwerken en zo andere keuzes en
mogelijkheden kunnen bieden in het nieuwe zorgtijdperk. Wat ons betreft houdt
dat meer in dan het repareren van de huidige situatie: we zoeken naar
toevoegingen.’
Daarna gaan de deelnemers onder leiding van Jan Veuger met elkaar in gesprek.
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De verwachting was dat het aantal investeringen in zorgvastgoed vanaf 2012
langzaam maar zeker zou toenemen. Dat is anders gebleken. Toch lijkt het niet heel
spannend: de vraag naar zorg blijft immers altijd bestaan, en zal in Nederland de
komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen.
Die mening wordt niet door iedereen gedeeld. Eén van de deelnemers geeft aan
dat het scheiden van wonen en zorg verstrekkende consequenties heeft voor de
corporaties op het moment dat zorginstellingen besluiten zaken anders te gaan
organiseren. Nieuw beleid biedt nieuwe kansen, maar corporaties gaan failliet.
Eén van de aanwezige investeerders geeft aan dat zij in 2008 zelf een zorgfonds
hebben opgericht dat zij langzaam aan het invullen zijn en met name gericht is op
nieuwbouw. De laatste jaren is dat succesvol. Het is echter wel een kwestie van
(hele) lange adem: veel gesprekken voeren met zorginstellingen die willen
verkopen en terug huren, wat ze willen, hoeveel plekken, en soms komt daar nog
een bestuurswissel bij. Zij hebben die lange adem, want zij zijn wel erg
geïnteresseerd in zorgvastgoed. Met name het vastgoed voor intramurale zorg met
langjarige huurcontracten. Over de duur van het huurcontract voeren zij overigens
wel steeds meer de discussie. Instellingen willen het graag verkorten, omdat hun
toekomst onduidelijk is. Om deze discussie te voeden kijken zij ook naar concepten
van de lichte zorg, zodat ze dat – of delen ervan – mogelijk kunnen doorvoeren in
de zware zorg. Voor deze investeerder is het belangrijkste gegeven dat de meesten
van ons oud worden en zorg nodig hebben. Ze zien de demografische
ontwikkelingen en willen het leven van de mensen veraangenamen. Dat kan ook
verder gaan dan vastgoed, bijvoorbeeld met service en dienstverlening. De
doelgroep is er. Ze maken wel de kanttekening dat het in groeiregio’s wel het meest
succesvol en het best financieel haalbaar is.
Een andere investeerder aan tafel geeft ook aan dat zij veel naar de zorg kijken en
daar ook graag meer in willen investeren. De krachtige maatschappelijke trend
maakt het een belangrijk item. De meeste moeite hebben zij met de rol van de
overheid. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal zien zij een steeds
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veranderende wetgeving en wijzigende koersen. Dat maakt investeren op lange
termijn lastig.
Ook kijkt deze investeerder naar de data die gegenereerd wordt. Hoe kunnen ze
daar mee om gaan? En waar ligt het eigenaarschap? Dat laat soms vreemde
situaties zien waarbij het eigendom van de data niet daar ligt waar het gegenereerd
word, en juist daar van belang zou zijn om te kunnen optimaliseren. Privacy speelt
hierin ook een belangrijke rol. Zij kijken hiervoor ook naar andere landen als
Singapore waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe concepten rond data en
privacy. Hier bleek dat privacy beperkend werkt tot het moment dat het niet meer
gekoppeld is aan individuen maar aan een maatschappelijk nut en noodzaak. Dan
zijn mensen best bereid om informatie te delen.
Een derde investeerder ziet dat zorginstellingen transformeren naar het voorzien
in zware zorg. Deze instellingen willen de slag wel maken met hun vastgoed, zodat
ze kunnen inspelen op het scheiden van wonen en zorg, maar het vastgoed voldoet
niet altijd. Bovendien vraagt deze investeerder zich af, wat doen we met de
extramuralisatie? Wanneer het gaat over zorgvastgoed, gaat het vaak over
intramurale zorg. Op de extramurale zorg en hetgeen dat vraagt van het vastgoed
hebben we vaak nog geen antwoord. En dat terwijl de intramurale en extramurale
zorg dicht tegen elkaar aan liggen. Langer zelfstandig wonen wordt nu vaak als
wonen benaderd, maar is dat niet eigenlijk zorg? Wanneer spreken we over
zorgvastgoed? Deze investeerder ziet het als een uitdaging het gat tussen de
extramurale en intramurale zorg te dichten. Een andere investeerder haakt hier op
aan en geeft aan dat zij inderdaad ook kijken naar combinaties van zware en
lichtere zorg. Zij benaderen het wel heel erg vanuit wonen, maar met oog voor de
doelgroep. Vanuit hun behoefte wordt er samenwerking gezocht met
zorginstellingen. Op deze manier creëren ze een woonruimte waar je naar behoefte
goed kunt (blijven) wonen.
Vanuit de zorgpraktijk wordt beaamd dat het perspectief van degene die er gaat
wonen van groot belang is: de oudere van nu is niet de oudere van de toekomst.
Uiteindelijk is de woonomgeving de trigger om ergens wel of niet te gaan leven.
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Vaak zullen het daarom maatwerkoplossingen zijn. Het is een grote groep waar
wat gebeurt, dus er is een marktvraag. En er zijn ouderen. Wanneer je hier goed op
in kunt spelen met nieuwe concepten, dan moet het een makkelijke business case
op kunnen leveren. Het wordt lastig wanneer dat in bestaand vastgoed moet dat
niet voldoet. Daar komt bij dat wanneer je het weg zou doen dat
kapitaalvernietiging is en renovatie erg prijzig is.
Waarschijnlijk heeft het met name meer tijd nodig: de verwachting is dat over 10
jaar mensen meer bewust zijn en makkelijker en eerder beslissingen nemen om
elders te gaan wonen op een plek die ‘zorg voorbereid’ is. Niet pas op het moment
dat je daadwerkelijk afhankelijk bent van zorg. De markt gaat echt wel een deel
oppakken, want de vraag is er gewoon, verwacht één van de deelnemers.
De ervaring laat op dit moment nog zien dat wanneer de zorginstelling het risico
voor de verhuur draagt, een investering ineens interessant wordt. Ook ontstaan er
allianties die spreken over ‘het neerzetten van een complex’. Als onderdeel van een
aantal interventies kan dat prima zijn, maar niet als dé oplossing. De bestaande
voorraad is hier niet mee geholpen. Dat is voor wat betreft de financiering
natuurlijk ook veel spannender, hoe je daar mee om gaat.
Peter Prak van Stichting Knarrenhof (www.knarrenhof.nl) neemt ons mee in hun
succesverhaal en de uitdagingen die de totstandkoming heeft gekend. In het
ontwikkelen van het concept hebben zij nooit de zorg als zodanig benoemd. Voor
hen waren het ontwerpcriteria, maar voor de mensen waren het ‘ruime
woonkamers’ en ‘royale badkamers’. Dat is wat mensen graag willen. Vanuit de
gedachte om bij te dragen aan een preventief maatschappelijk zorgsysteem is bij
het selecteren van bewoners met name gezocht naar – en geselecteerd op! – aardige
buurmannen en –vrouwen.
De financiering was lastig, het grootste deel van de banken (18 van de 20)
financieren geen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De stichting
koos ervoor om een zakelijk CPO in te richten, dat wil zeggen dat tot en met het
schetsontwerp het daadwerkelijk als een CPO is ingericht, en dat het daarna een
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BV wordt met grote bouw partijen die bouwen onder woningborg. Op deze manier
lopen mensen en dus banken geen risico’s.
Ook de beleggers stonden niet in de rij: van de 14 wilde niet een de investering
aangaan. Eén van de beleggers had drie duidelijke bezwaren: 1) ze gaven de
mensen te veel keuzevrijheid, 2) deze mensen hebben ook te veel invloed en 3) de
woningen zijn te goed. Dit laatste betekent dat mensen er kunnen blijven wonen
tot ze sterven. Dat is commercieel gezien niet handig omdat dat de mutatieraad
laag houdt waardoor je de huren niet kunt verhogen. Daarnaast ervoeren ze een
soort van kapitaalverzuiling: iedere tak (vastgoed, zorg, pensioen, energie,
verzekering) heeft zichzelf georganiseerd en denkt ook alleen binnen die kolom.
“Het zou ons verder kunnen brengen als er meer in rijen zou worden gedacht.”
De stichting kijkt nu naar andere mogelijkheden: een eigen investeringsfonds en
zorgverzekering aanbesteden.
Eén van de investeerders geeft aan dat het denken in rijen erg ingewikkeld is,
omdat het denken in kolommen erg sterk verankerd is en bepalend voor de
verdienmodellen. Het is moeilijk om daar doorheen te komen, en tot nu toe lukt
dat dus ook niet bij beleggers en verzekeraars.
Vervolgens vertelt Anyta Brouwer (Humanitas) over hun goede voorbeelden in
Deventer (http://www.humanitasdeventer.nl/). Eigenlijk is het hier begonnen met
een bestuurswissel. Er kwam een bestuurder die zeer innovatief is en zich niet
makkelijk laat beperken: ‘Wat zou bij ons niet kunnen?’. De gedachte die ten
grondslag lag aan de ontwikkelingen is dat Humanitas los wilde komen van de
intramurale zorg en meer een sociale ruggengraad wilde zijn voor de wijk met wat
ze doet. Voor elk van deze concepten geldt dat ze dat er daadwerkelijk mee aan de
slag zijn gegaan. Wanneer de pilots succesvol waren, werden de verdere
mogelijkheden om (anders) te financieren verkend. Binnen de concepten wordt er
niet in doelgroepen gedacht en er worden dus ook geen kaders gesteld op basis
van doelgroepen. Daarentegen wordt er gewerkt vanuit groepsdoelen: wat willen
de mensen met elkaar bereiken? Ook mensen uit de wijk zijn welkom om een
bijdrage te leveren. Iedereen heeft iets te bieden en draagt op zijn of haar manier
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een steentje bij aan het prettige woonklimaat. Het eigenaarschap ligt op die manier
bij de gebruiker en voor de bewoners geldt dat zij midden in de maatschappij staan
op het moment dat zij alleen al hun voordeur open doen.
In de projecten zijn dus zowel ouderen als jongeren betrokken: dat zorgt voor een
leuke wisselwerking die voor beide partijen positief uitpakt. En behalve dat dit op
zichzelf al een mooi resultaat is, vermindert het het aantal klachten en de
benodigde zorg (zwaarte). Vanuit de rest van het land en ook vanuit het buitenland
is hier veel interesse voor. Aanhakend op dit verhaal wordt door één van de
deelnemers geconcludeerd dat het erop lijkt dat we eigenlijk zingeving opnieuw
aan het uitvinden zijn. Geconstateerd wordt wel dat steun van de gemeente door
middel van aanwending van de WMO-gelden moeilijk van de grond komt.
Tot slot worden de deelnemers gevraagd om naar aanleiding van de discussies en
de goede voorbeelden aan te geven welke succesbepalende factoren hieruit kunnen
worden afgeleid. Dat zijn kort samengevat de volgende:
- Wat je echt nodig hebt is steun, en dan maakt het niet heel veel uit of dat in
eerste instanatie van 1 of 10 mensen of organisaties is. Beleidsmatig is er wel
veel geregeld, maar wanneer we mensen met geld proberen aan te spreken
blijft dat lastig.
- Het is vaak maatwerk. Gelukkig zijn er veel kleine succesjes. Het zou mooi
zijn als we met de prijsvraag kunnen komen tot een model en daarvoor
podium krijgen.
- Mensen hebben altijd iets te bieden. Als we uitgaan van de kracht van mensen
dan benaderen we vraagstukken vanuit wat ze te bieden hebben in plaats van
wat ze kosten door de zorg die ze vragen.
- Dingen uitproberen. Door je niet te laten stoppen maar te zoeken tussen de
systemen door. Wanneer je je laat beperken dan kom je er niet.
- Misschien moeten we niet naar regels maar naar voorwaarden. Op die manier
kan er ruimte ontstaan voor lokaal georganiseerde zorg, want daar zijn we nu
nog niet aan gewend.
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- De vraag die blijft liggen is hoe we een maatschappelijke besparingen en
opbrengsten investeerbaar kunnen maken. Daarvoor moeten we op zoek naar
een model dat het mogelijk maakt deze opbrengsten inzichtelijk te maken. We
zouden naar een value-based benadering toe moeten, en dat is een hele
opgave.
- Het gaat over verantwoordelijkheid. Op dit moment pakt ieder nog zijn deel
op, waardoor we allemaal in onze eigen ‘kolom’ of binnen onze eigen schotten
blijven. Maar weinig partijen nemen de verantwoordelijkheid voor het hele
maatschappelijke probleem. En dan gaat het niet alleen over beleid, maar ook
over mensen die het echt willen doen en/of het willen financieren.
- Het zou niet zo moeten zijn dat we door alle regels niet het beste kunnen doen
voor onze medemensen. In de huidige maatschappij hebben we echter wel
met veel regelgeving te maken en dat maakt afwijken van de paden lastig.
Daarom hebben we veel ambassadeurs nodig, en mensen die blijven
doorgaan. Er moet een dag komen dat anderen het ook in gaan zien.
- De mens centraal. Echte verandering komt vaak van lokaal en onderop. Het
zijn de mensen met doorzettingsvermogen, passie en bevlogenheid die er
voor willen gaan. Niet (alleen) door regelgeving aan te passen. Alle transities
zijn moeilijk, ook deze.
- Het afstemmen van belangen is pittig. Maar misschien zijn die ook nooit
volledig af te stemmen. Onze belangrijkste asset blijven de bewoners, daar
moeten we iets mee doen. Dat zijn de mensen die ergens graag wonen, dus
hen zou je willen mobiliseren.
- Je moet er voor willen gaan, lef en durf tonen, passie hebben en buiten de
kaders kijken wat mogelijk is. Het belangrijkste daarbij is de vraag wat het de
mens oplevert.
- Laat het zien, ga het doen! En dan volgt de regelgeving uiteindelijk de
werkelijkheid.
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Het zwijgen in de steen
Woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed, trends en
agenda-onderzoek
dr.ir. H.M. Koolma
De titel komt van de Oostenrijkse dichter Georg Trakl, en verwijst hier naar het
gegeven dat maatschappelijk vastgoed zelf ons niets vertelt. Maatschappelijk
vastgoed is omgeven met verwachtingen en afwegingen bij de ontwikkeling en
aankoop, de feitelijke betekenis ontstaat in het dagelijks gebruik. Tien
jaargangen Barometer Maatschappelijk Vastgoed bieden ons een rijke
verzameling van beschouwingen, bespiegelingen en resultaten van onderzoek.
In dit artikel bekijk ik wat we te weten gekomen zijn over de vraag hoe
woningcorporaties omgaan met maatschappelijk vastgoed. Hier zijn trends uit
te halen. Lezing van een berg aan artikelen werpt ook nieuwe vragen op.
Daarmee zal ik het artikel besluiten.

Definitie en afbakening maatschappelijk vastgoed
De barometers zijn geschreven vanuit het perspectief van gemeenten. Wat
maatschappelijk vastgoed is voor woningcorporaties vastgelegd bij de regeling
van de vennootschapsbelasting voor deze instellingen (van der Heijden & Overes,
2014): “gebouwen met een maatschappelijke functie”, beperkt tot een lokale functie
en onderscheiden van bedrijfsmatig vastgoed. Voor woningcorporaties is tegen
een vergoeding ter beschikking stellen van woongebouwen aan gebruikers hun
hoofdtaak. Bij gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen is het gebouw een plek
waar de hoofdtaak geleverd wordt aan burgers, cliënten en leerlingen. Bij die
instellingen is vastgoed zowel noodzaak als bijzaak. Bij woningcorporaties is dat
anders. Daar hebben de handelingen met vastgoed een duidelijke positie in de
organisatie. Maatschappelijk vastgoed is echter een nevenactiviteit voor
corporaties, en om die reden iets wat extra aandacht nodig heeft. De woningen van
corporaties merk ik anders dan Veuger (2014a) en Hooftman (2013) niet aan als
maatschappelijk vastgoed, dit om verwarring te voorkomen.
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Woningcorporaties rukken op in het maatschappelijk vastgoed (20082009)
In de eerste versie van de barometers kunnen we lezen dat de woningcorporaties
een belangrijke partij voor gemeenten geworden zijn als het gaat om
maatschappelijk vastgoed. Hun bijdrage aan de leefbaarheid van buurten neemt in
het eerste decennium van deze eeuw een grote vlucht (Platform Maatschappelijk
Vastgoed, 2008; Catau, 2014; Goorden, 2014). De Nederlandse regering jaagt deze
ontwikkeling aan door middel van de prioriteitswijken (minister Dekker) en de
kachtwijken (minister Vogelaar). De gretigheid van de corporaties wordt
welwillend tegemoet getreden door gemeenten. Ze zien in woningcorporaties een
partij die raad weten met herbestemming van leegstaande gebouwen (Schönau,
2011), expertise hebben op het gebied van vastgoed, maatschappelijk betrokken
zijn, binding hebben met de gebieden en zijn partijen waar op een open manier
imee is samen te werken (Platform Maatschappelijk Vastgoed, 2009; Veuger,
2015a). Men omschrijft dit in de enquête van de barometer als ‘zachter’ in
vergelijking met commerële partijen minder vasthoudend aan harde afspraken en
gemeenten de ruimte gevend om betrokken te blijven bij het maatschappelijk
vastgoed. Woningcorporaties worden zozeer als partner in het maatschappelijk
vastgoed gezien, dat auteurs gemeenten aanraden om uitbesteding en overdracht
aan commerciële te overwegen (Bakker, 2011; Zweers, 2012).

Waarin wijkt de exploitatie van maatschappelijk vastgoed af voor
woningcorporaties
Woningcorporaties hebben weliswaar ervaring met gebouwen en gebruikers, maar
dan vooral in de woonsfeer. Om te beginnen is een deel van gebouwen met een
maatschappelijk functie niet gemakkelijk voor een andere functie geschikt te
maken. Men spreekt op veel plekken in de barometers over incourantheid van
bestaand maatschappelijk vastgoed (Zweers, 2012; Brugman, 2014; Straub, 2014).
Als de gebruiker er niet meer is, dan is er vaak niet een nieuwe gebruiker te vinden.
Het leegstandsrisico is groter dan bij de meeste corporatiewoningen (Catau, 2014).
De onzekerheid is ook het gevolg van kortlopende huurcontracten en
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veranderingen in de subsidiëring en financiering van instellingen die
gebruikersgroepen ‘leveren’ (Zweers, 2012; Brugman, 2014; Goorden, 2014; de
Jong, 2015; Autoriteit Woningcorporaties, 2015; Bisschop et al., 2016; van Montfort
et al., 2016). Bij de woningverhuur zijn contracten voor onbepaalde tijd
gebruikelijk. Bekend zijn corporaties wel met gebruikers die niet voldoende
financiële armslag hebben om in hun huisvestingsbehoefte te voorzien. Dit geldt
ook voor een behoorlijk deel van de gebruikers van maatschappelijk vastgoed. Er
wordt geld toegelegd op de exploitatie (Kappers, 2012; Post, 2012; Zweers, 2012; de
Jong, 2013). De auteurs zijn er geen voorstander van dat woningcorporaties
economisch marginale gebruikers van maatschappelijk vastgoed verkapt
subsidiëren. Als een functie maatschappelijk van belang is, dan is de gemeente de
partij om die functie te ondersteunen. Alles lezend rijst de vraag of het duidelijk is
waar voor corporaties de grens ligt tussen ‘zacht zijn’ en geld toeleggen.

De crisis in de corporatiesector en de weerslag op hun rol in
maatschappelijk vastgoed
In de barometer van 2013 verschijnen artikelen die kort ingaan op fiasco’s in de
corporatiesector (Catau, 2014; Hooftman, 2013; Schuyt & Brans, 2013; Verbaan &
de Koe, 2013; Verschoor, 2013). Een algemene opvatting is dat de fiasco’s de rol
voor woningcorporaties bij maatschappelijk vastgoed drastisch hebben gewijzigd.
Naar de mening van de auteurs zijn als gevolg van tekortschietende governance,
de luxe van te veel geld op de plank en door overschatting onverantwoorde
beslissingen genomen. De integriteit en de dominantie van eigen belangen van
bestuurders worden genoemd. Een deel van de fiasco’s voltrok zich in de sfeer van
maatschappelijk vastgoed. De fiasco’s hebben hun weerslag op het draagvlak van
de buitenwereld voor activiteiten in het maatschappelijk vastgoed (de Jong, 2015).
Catau verwoordt dit als volgt: “Een boot in Rotterdam, maakt de renovatie van een
watertoren in een woonwijk in Enschede en de exploitatie van een gebouw voor
een Werk Innovatie Centrum in Winterswijk ongewenst.“ Sinke beschrijft dit fiasco
(Sinke, 2015). In aanleg was het een voorbeeld van maatschappelijk vastgoed, een
stuk cultureel erfgoed dat, met een bij het Kadaster geregistreerde akte van de
gemeente Rotterdam in eigendom is overgegaan is naar woningcorporatie
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Woonbron. In de uitwerking bleek de ontwikkeling uit te draaien op bedrijfsmatig
vastgoed dat met een kwart miljard euro verlies uiteindelijk afgestoten is naar de
horecasector. Gegeven deze afloop kan het niet als afschrikwekkend voorbeeld van
maatschappelijk vastgoed gelden. Toch is de beeldvorming in de politiek anders
geweest. Maatschappelijk vastgoed wordt causaal geassocieerd met weglek van
maatschappelijk vermogen (van der Heijden & Overes, 2014). Woningcorporaties
moeten volgens voormalig minister Blok zich beperken tot hun kerntaak, de bouw
en verhuur van sociale huurwoningen. In de herziening van de woningwet staat
een limitatieve lijst van toegestaan maatschappelijk vastgoed onder de noemer van
diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Op het moment van het
schrijven van dit artikel zijn woningcorporaties in dubio over het oordeel van de
Autoriteit wonen welk vastgoed binnen hun eigen domein mag blijven (Aedes,
2017). De Europese Unie heeft via nationale wetgeving in 2009 en 2015 ingegrepen
in het werkdomein van de woningcorpoaties (Verbaan & de Koe, 2013; Catau, 2014;
de Jong, 2014). De achtergrond van de EU-interventie lag niet in het
maatschappelijk vastgoed maar in de commerciële projectontwikkelingsactiviteiten, zoals speculatieve aankoop van bouwgronden met het oog op de bouw
van

koopwoningen.

Op

dat

speelveld

concurreerden

corporaties

met

marktpartijen. In veel situaties van het maatschappelijk vastgoed speelt
commerciële partijen gewoonweg afwezig. Er valt dus wel wat te zeggen voor de
kanttekeningen die auteurs plaatsen bij de manier waarop de EU-kwestie
aangegrepen is door de Nederlandse regering om de rol van corporaties in het
maatschappelijk vastgoed te beperken (Goorden, 2014; Goorden & Elderhorst,
2015; van der Heijden & Overes, 2014; de Jong, 2015). Gemeente krijgen de
verplichting een markttoets uit te voeren. Als commerciële investeerders niet thuis
geven, dan mogen corporaties de activiteit uitvoeren onder marktconforme
condities. Deze tegenstrijdigheid zal voor extra bureaucratie zorgen en zal op de
langere termijn waarschijnlijk niet houdbaar zijn (Goorden & Elderhorst, 2015; de
Jong, 2015).
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Samenwerking en positieve verwachting bepalen het beeld in de
barometer
De barometer omvat een jaarlijkse enquête bij gemeenten. De deelname van
gemeente is ondanks meldingen van onderzoek moeheid opgelopen van 13% in
2008 tot 27% in 2016. Er zitten telkens andere gemeenten in de steekproef,
waardoor eigenlijk geen trends vastgesteld kunnen worden. Ook de verdeling over
kleine, middelgrote en grote gemeenten varieert door de jaren heen. Gegeven deze
beperkingen wil ik de gegevens toch gebruiken voor een indruk hoe gemeenten
aankijken tegen de rol van corporaties in het maatschappelijk vastgoed. Gevraagd
naar de partij waarmee gemeente samenwerken eindigen corporaties achter de
verzamelgroep stichtingen en instellingen. Ten tweede zijn de gemeenten jaarlijks
gevraagd naar hun toekomstverwachting, onder andere aan de hand van de
stelling “Woningcorporaties hebben gemeenten ten aanzien van maatschappelijk
vastgoed meer te bieden dan commerciële bedrijven”. De scores op de vraag en

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

36%

32%

50%

33%

-

26%

64%

58%

54%

69%

40%

43%

63%

-

29%

27%

28%

Vestia aanslag

Verhuurderheffing

Samenwerking

2008

Fiascos corporaties

Barometer

Financiële crisis

stelling zijn opgenomen in tabel 1.

Stelling
meerwaarde

Gebeurtenissen

Nieuwe woningwet

corporaties

Tabel 1: oordeel gemeenten over woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed (bron: Barometers)

Corporaties hebben in hun contacten met wethouders, ambtenaren en de lokale
pers invloed op de verwachtingen ten aanzien van meerwaarde. Ook kunnen
corporaties ten gevolge van omstandigheden en interne mogelijkheden hun
medewerking aan lopende projecten verminderen. De verwachtingen schommelen
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sterker dan de feitelijke samenwerking. Er is twee maal een terugval na een
oplopende trend, de eerste in 2010 en de tweede in 2014. Aan de tabel zijn door mij
gebeurtenissen in de corporatiesector toegevoegd. Deze lijken synchroon te lopen
met de schommelingen in verwachtingen bij gemeenten ten aanzien van de rol van
woningcorporaties in het maatschappelijk vastgoed. Het oplopende van het
aandeel gemeenten dat met woningcorporaties samenwerkt in het vastgoed in 201
en 2016 is anders dan te verwachten zou zijn op grond van de politieke en
juridische ontwikkelingen. Er is mogelijk een verband met het aandeel grote
gemeenten in de steekproeven in die jaren.

Trends uit verantwoordingsdata van woningcorporaties
Sinds 2001 leveren corporaties jaarlijks verantwoordingsdata in bij het Centraal
Fonds Volkshuisvesting en de Autoriteit Wonen. Deze cijfers zijn vanaf 2011
openbaar en online beschikbaar. De gegevens zijn beschikbaar tot en met
verslagjaar 2015. De data omvatten enkele items die een indruk kunnen geven van
trends in de rol van corporaties bij het maatschappelijk vastgoed. De data zijn
omgerekend naar aantallen etc. per woongelegenheid van elke woningcorporatie
om scores van kleine en grote corporaties vergelijkbaar te maken. De data hebben
bij de items een verdeling die niet een meervoudige lineaire regressieanalyse
toestaat. De analyses zijn uitgevoerd met Spearman’s rangordecoëffiënt.
Significante uitkomsten met 95% betrouwbaarheid krijgen een * en die met 99% **.
Door te meten tot en met en vanaf een bepaald jaar is vast te stellen of er
trendbreuken opgetreden zijn.
Als we aannemen dat maatschappelijk vastgoed in het items Bedrijfsruimten en
winkels DAEB vallen, dan zijn er geen trendbreuken in de periode 2011 tot 2015.
Dit spoort ook wel met de waarneming dat corporaties niet op grote schaal objecten
uit hun voorraad maatschappelijk vastgoed zijn gaan afstoten.
In de verantwoordingsdata zijn twee items te gebruiken voor activiteiten ten
aanzien van maatschappelijk vastgoed. Het eerste item betreft uitgaven voor
leefbaarheid met een fysiek aspect. Een tweede betreft de omvang van de
stichtingskosten voor overige (niet-)woningen. Van de rubrieken voor de
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bouwactiviteiten is dit degene waar maatschappelijk vastgoed waarschijnlijk in zit.
De volgende tabel geeft aan in welke mate er een trendbreuk optreedt en of die
significant is.
Irems Corpodata effect

2011

trendbreuken
Leefbaarheid fysieke
activiteiten
Stichtingskosten
overige (niet-)woningen

-0,090

2012

**

-0,005

2013

2014

-0,093

**

-0,070

**

-0,019

-0,062

**

-0,110

**

-0,082

**

Tabel 2: trendbreuken in maatschappelijk vastgoed activiteiten corporaties

De sterkste trendbreuk met de fysieke activiteiten zit in de overgang van tot en met
2012 en erna. Voor de bouw van overige (niet-)woningen ligt de duidelijkste breuk
bij 2013. De coëfficiënten zijn niet hoog, maar de gevonden waarden zijn wel sterk
significant.
Ook is er gekeken welke organisatie- en omgevingsomstandigheden de omvang
van de activiteiten kunnen verklaren. De volgende indicatoren zijn daarvoor
gebruikt.

Schaalgrootte

is

gemeten

als

het

aantal

woongelegenheden.

Woningcorporaties gebruiken al decennia een verhoudingsgetal (100) tussen het
aantal woongelegenheden en het aantal medewerkers (FTE). Hier krijgt een
corporatie die per FTE 100 verhuureenheden heeft een waarde 1. Als er naar
verhouding meer personeel dan is de waarden groter dan 1. De onlinebestanden
bieden geen postcodetabel waarmee het bezit van corporaties op wijkniveau te
vertalen is naar bebouwingsdichtheid. In plaats daarvan gebruik ik als
vervangende indicator het aandeel eengezinswoningen in het bezit van de
corporaties. Dit is een wat grove benadering en dus niet meer dan indicatief. Een
negatieve waarde staat voor een hogere bebouwingsdichtheid.
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Leefbaarheid
fysiek

Stichtingskosten
overige
(niet-)woningen

Schaalgrootte

0,325

**

0,383

**

FTE woning verhouding x100

0,197

**

0,178

**

Aandeel eengezinswoningen

-0,212

**

-0,155

**

Tabel 3: verklarende factoren voor omvang maatschappelijke vastgoedactiviteiten woningcorporaties

De conclusie is dat naarmate corporaties groter zijn, ze naar verhouding tot de
grootte meer personeel hebben en naarmate ze in een werkgebied met een hogere
dichtheid opereren ze meer fysieke leefbaarheidsactiviteiten hebben en ook meer
bouwen

in

de

categorie

Bebouwingsdichtheid

waarin

correleert

met

maatschappelijk
de

omvang

vastgoed
van

voorkomt.

gemeenten

naar

inwonersaantal. Op efficiëntie beoordeeld ondervinden woningcorporaties
schaalnadelen boven een omvang van 2.500 wooneenheden (Koolma & Veenstra,
2014). Als we alleen naar de leefbaarheid kijken is er een positief verband tussen
schaal en de omvang van de activiteiten ten aanzien van maatschappelijk vastgoed.
De schaalkwestie roept vervolgens wel de vraag op of de trends in maatschappelijk
vastgoed activiteiten verschillen tussen kleine en grote corporaties. Het
omslagpunt tussen klein en groot ligt bij 5.000 verhuureenheden, een grens uit het
onderzoek van Cloudt naar het verband tussen klanttevredenheid en interne
organisatiekenmerken van woningcorporaties (Cloudt, 2014). Tabel 4 bevat dus
een uitsplitsing naar schaalgrootte.
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Irems Corpodata effect

2011

trendbreuken

2012

2013

2014

Leefbaarheid fysieke
activiteiten
Schaal <5.000 eenheden

-0,065

*

-0,067

*

-0,062

Schaal >= 5.000 eenheden

-0,172

**

0,178

**

-0,125

**

-0,066

**

-0,104

**

-0,076

**

-0,162

**

-0,123

**

-0,010

Stichtingskosten
overige
(niet-)woningen
Schaal <5.000 eenheden

-0,029

-0,091

Schaal >= 5.000 eenheden

-0,007

-0,069

Tabel 4: trendbreuken in maatschappelijk vastgoed activiteiten corporaties onderscheiden naar schaal

Wat opvalt is dat over de hele linie gezien grote corporaties meer bezuinigd hebben
op hun maatschappelijke vastgoedactiviteiten. De bezuiniging op investeringen in
overige (niet-) woongelegenheden treedt bij grote corporaties op bij de overgang
van 2013, een jaar later dan bij de kleinere corporaties. De tabel sluit aan bij de
waarneming dat grotere corporaties in de afgelopen jaren forser zijn gaan
bezuinigen.

Agenda voor onderzoek
Er zijn veel belangwekkende zaken belicht in de reeks van 10 jaren barometer. Toch
blijven ook nog vragen over voor de toekomst. In deze afsluiting geef ik als
onderzoeker een visie op hoe de agenda er voor de komende jaren uit zou kunnen
zien.
Om te beginnen de vraag rond de optimale schaal. Het zou goed zijn als verder
gekeken zou worden dan alleen naar de laagste kosten. Het gaat bij
maatschappelijk vastgoed vooral ook om effectiviteit. De barometers peilen bij
gemeenten het idee dat door samenwerking tussen gemeenten schaalvoordelen
zijn te behalen. Als het om de bediening van gebruikers gaat lijkt klein organiseren
de aangewezen weg (Hooftman, 2013; Cloudt, 2014). De vraag lijkt me hoe
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organisaties in het maatschappelijk vastgoed de voordelen van klein organiseren
kunnen combineren met inkoop- en expertisevoordelen van grotere schaal kunnen.
Een aanverwante vraag is die van de afweging tussen uitbesteden en in eigen
beheer. De barometers geven een beeld van de opvattingen van kerntaken bij
gemeenten. Dat lijkt in lijn met verhalen over regieorganisaties (Dreimüller, 2013;
Hermans M. , 2015). Ook hier is het van belang om verder te kijken naar de laagste
kosten. Welke combinatie van activiteiten levert meerwaarde op? In de
internationale literatuur noemt men dat economies of scope. Ik heb de stellige
indruk dat die met maatschappelijk vastgoed realiseerbaar zijn. Niet voor niets
staat Nederland bekend om innovaties in het sociale domein van de gebouwde
omgeving. Activiteiten van woningcorporaties met de ontwikkeling van
bedrijfsmatig vastgoed en de de bouw van koopwoningen op nieuw te verwerven
locaties

zijn

minder

profijtelijk

gebleken.

Er

is

sprake

geweest

van

kruissubisidiëring ofwel weglek van maatschappelijk vermogen. Met de scheiding
van de DAEB en niet-DAEB is daar op ingrijpende wijze een einde aan gemaakt.
Alle aandacht gaat nu uit naar die scheiding. Toch is het van belang te onderzoeken
welke combinaties afgelopen jaren wel succesvol geweest zijn om zodoende deze
te behouden of weer mogelijk te maken.
Onbevredigend is het als we kijken hoe het gesteld is met de methoden om
efficiëntie en effectiviteit van maatschappelijk vastgoed. Aan de voorkant van
projecten zou energie gestoken moeten worden in toets van de realiteitswaarde
van bezettingsgraden en opbrengsten. Rooskleurige verwachtingen (Catau, 2014;
Souverein, 2014; Sinke, 2015) vormen geen degelijke basis voor ex-ante
effectmeting van maatschappelijk vastgoed. Auteurs rapporteren tegenstrijdig
over het rendement van maatschappelijk vastgoed bij woningcorporaties (de Jong,
2013; Goorden, 2014). Er zit een probleem in een redenering die IPD ten aanzien
van woningcorporaties volgt Deelnemers meten commercieel rendement en
gerealiseerd rendement. Het verschil tussen die noemt IPD het beleidseffect. Dit
wordt vrij algemeen ook met maatschappelijk rendement gelijkgesteld. Dat is niet
verstandig omdat als we deze redenering volgen het verhogen van kosten bijdraagt
aan maatschappelijk rendement. Verder is het gerealiseerde rendement uitgesplitst
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naar direct en indirect rendement. Het eerste is de kaststroom afgezet tegen de
waarde, het tweede de waardeontwikkeling in een jaar. Gemeten naar direct
rendement doet maatschappelijk vastgoed het erg goed, gemeten op indirect
daarentegen slecht. Afwaardering in voorgaande jaren leiden rekenkundig tot
hoger direct rendement in volgende jaren. Het hoge directe rendement is er
waarschijnlijk bij gratie van een lage waardering. Er zijn ook andere problemen
met de interpretatie van deze data (Veuger, 2014b. Het zou beter zijn als er
gescheiden gemeten zou worden met return on investment en social return on
investment. Het meten aan maatschappelijk vastgoed staat echter nog in de
kinderschoenen (de Jong, 2014).
Verder zou ik willen bepleiten dat er meer onderzoek komt naar hoe bestuurders,
managers

en

frontlijnwerkers

hun

besluiten

nemen

ten

aanzien

van

maatschappelijk vastgoed. Er is een inkijk in de waarden, rollen en drijfveren van
corporatiebestuurders gegeven vanuit drie proefschriften (Veuger, 2014a;
Heemskerk, 2014; Sinke, 2015). Ook de parlementaire enquêtewoningcorporaties
is met bevindingen gekomen. Mijn idee is dat het schema voor persoonlijke
zelfregulering van Bandura (Sinke, 2015) een aanknopingspunt biedt. Bandura zet
personality, action en beliefs in een driehoek. Er is ook een benadering in de
sociologie die uitgaat van zelfreferentie. Dan staan naar zichzelf verwijzende
opvattingen tussenin de personen en collectieven enerzijds en de acties die ze
ingang zetten en waarnemen anderzijds. Dus beliefs tussen personality en action
in het schema van Bandura. De zelfreferentie kan gevoed worden door geloof in
eigen onfeilbaarheid, een veel voorkomende leiderschapskwaal, of de boven
twijfel verheven intentie om zorg te verlenen en het goede te doen. Men stelt zich
dan bijna alleen nog maar open voor informatie die het eigen succes bevestigt (zie
‘conformation bias’).
Als succes met maatschappelijk vastgoed alleen maar een verhaal zou zijn en als
geloof in eigen voortreffelijkheid de enige drijfveer, dan zou wantrouwen en
controle door middel van volledige meting voor de hand liggen. Dit is natuurlijk
niet zo. Wantrouwen en overmatige controle werken bovendien averechts (de
Jong, 2014). Veel betrokkenen in het maatschappelijk vastgoed staan open voor een
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gedeelde beoordeling van hun resultaten, willen leren en zich verbeteren in het
belang van de gebruikers. De blijvende deelname van gemeenten aan de jaarlijkse
barometers getuigt daarvan. Een open, lerende houding is vooral iets dat in de
interactie tussen de partijen tot stand komt. Om die reden is het goed om
onderzoek te doen naar de wijze waarop de partijen afspraken maken vastleggen
en bijstellen, al dan niet in contracten (zie Straub, 2014; Hermans M. , 2015). Het
sluit goed aan bij de betekenis van vertrouwen tussen partijen als basis voor succes
van maatschappelijk vastgoed in Enschede (Kappers, 2012). Voor de goede orde,
vertrouwen vereist welwillendheid, integriteit en competentie van de betrokken
partijen en vertegenwoordigers. Vertrouwen werkt niet als het blind is.
Vertrouwen houdt in dingen laten gebeuren (laisser faire), maar niet onopgemerkt
laten passeren zonder kritische opmerking of compliment (laisser passer).
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Meer regels, betere governance?
De Woningwet-2015 en de raad van commissarissen
ir. R. Goorden MBA
De invoering van de Woningwet-2015 heeft bijgedragen aan verbetering van het
rolbewustzijn van raden van commissarissen, de aanspreekbaarheid van de raad
en heeft meer duidelijkheid gebracht in taken en rollen; de raad van
commissarissen is de afgelopen periode meer ‘in positie gebracht’. Deze
ontwikkeling staat echter niet op zich en is niet alleen aan de wet toe te
schrijven; de wet is namelijk in een bredere context tot stand gekomen. In de
ogen van commissarissen en bestuurders is de wet echter doorgeschoten in mate
van regulering en de gedetailleerdheid daarvan. Ook houdt de wet weinig
rekening met de lokale opgave en de specifieke context van de individuele
corporatie. Dit terwijl de strekking van de wet breed wordt onderschreven. Dit
zijn de belangrijkste conclusies van het afstudeeronderzoek dat René Goorden,
Sectorspecialist Wonen bij BNG Bank, heeft uitgevoerd voor zijn studie Public
Management aan TIAS Tilburg. Hij pleit er dan ook voor om de strekking van
de wet meer centraal te stellen in plaats van de regel van de wet, zoals nu het
geval is. Ofwel meer naar een ‘principle-based’ benadering in plaats van ‘rulebased’.
De Woningwet vormt het wettelijke kader voor woningcorporaties. In 2015 is de
Woningwet grondig aangepast. De doorgevoerde aanpassingen in de wet zijn
mede gebaseerd op de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie
woningcorporaties. Deze constateerde belangrijke tekortkomingen in het interne
toezicht bij de onderzochte corporaties. Er zijn met de Woningwet-2015
verschillende wijzigingen doorgevoerd die direct of indirect van invloed zijn op
raden van commissarissen: wijzigingen op het gebied van de governance,
taakafbakening van de corporatie, financiële inrichting en verslaglegging en op het
gebied van maatschappelijke verankering. In het onderzoek stond de vraag
centraal welke effecten de Woningwet-2015 heeft op het functioneren van RvC’s.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online-vragenlijst die door 129
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bestuurders en commissarissen is ingevuld en acht gesprekken met bestuurders,
commissarissen en externe visitatoren.

Belang toezichtsrol toegenomen
Het functioneren van RvC’s is beschreven aan de hand van de vier rollen die de
raad heeft: toezichtsrol, advies-/klankbordrol, werkgeversrol en netwerkrol. Het
belang van de toezichtsrol blijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen door extra
wet- en regelgeving. Vooralsnog lijkt dat niet ten koste te zijn gegaan van de
invulling van de andere rollen. Wel bestaat zowel bij commissarissen als bij
bestuurders een duidelijke behoefte om juist de overige rollen van de raad meer
aandacht te geven; vooral de rol als adviseur en netwerker.

Raad van commissarissen meer ‘in positie’
In de governanceliteratuur worden verschillende potentiële effecten van (extra)
wet- en regelgeving op het functioneren van RvC’s benoemd. Het blijkt dat deze
effecten inderdaad aan de Woningwet-2015 kunnen worden toegedicht. Zo creëert
het voor RvC’s duidelijkheid over de taken, zorgt het voor een betere
aanspreekbaarheid, meer rolbewustzijn en meer focus (zie figuur 1). De RvC lijkt
meer ‘in positie’ gebracht. Deze ontwikkeling naar meer bewustzijn en een meer
professionele raad staat overigens niet op zich en is niet alleen aan de wet toe te
wijzen. De wet is in een bredere context tot stand gekomen: de incidenten in de
sector, de parlementaire enquête, maar ook de economische crisis hebben daarbij
een rol gespeeld. Sprak de parlementaire enquêtecommissie over een onmachtige
RvC ten opzichte van een dominant bestuur: de balans tussen bestuur en RvC lijkt
meer in evenwicht te komen. Dit zou mede de reden kunnen zijn dat
commissarissen diverse bepalingen uit de wet positiever beoordelen dan
bestuurders.
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Door de Woningwet: . . .
is de RvC beter
aanspreekbaar

16,1%

zijn taken RvC
duidelijker

27,4%

21,3%

betere legitimering bij
stakeholders

56,6%

23,1%

55,6%

35,2%

scherpere scheiding
tussen toezicht en
advies

27,8%

25,4%

makkelijker
maatschappelijke
meerwaarde te
benoemen

38,7%

35,2%
0%

(zeer) oneens

37,0%

35,8%

34,3%

20%

40%

30,6%
60%

niet eens / niet oneens

80%

100%

(zeer) eens

Figuur 1: oordeel bestuurders en commissarissen over (voorgelegde) potentiële positieve effecten van
de Woningwet.

Functioneren RvC afgelopen jaren verbeterd
Bestuurders en commissarissen geven veelal aan dat het functioneren van de raad
van commissarissen de afgelopen jaren is verbeterd. De invoering van de
Woningwet-2015 is overigens niet de meest bepalende factor voor de verbetering
van het functioneren van de raad die bestuurders en commissarissen constateren;
andere zaken zijn doorslaggevender. Vaak wordt daarbij gerefereerd aan de
incidenten in de sector en de parlementaire enquête die een groeiend bewustzijn
binnen RvC’s hebben gecreëerd. Ook de invoering van de Governancecode-2015
en wijzigingen in samenstelling van de RvC en gewijzigde afspraken binnen de
raad en tussen raad en bestuur worden genoemd. Ook bestuurders en
commissarissen die aangeven dat de Woningwet een negatief effect heeft op het
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functioneren van de RvC zijn daardoor veelal alsnog van mening dat het
functioneren van de raad de afgelopen jaren is verbeterd.

Bijdrage wet aan legitimiteit
Voor semipublieke organisaties is legitimiteit van de activiteiten van zeer groot
belang. Zeker voor corporaties, gezien de achtergrond van incidenten in de
afgelopen decennia. Wetgeving kan mogelijk een bijdrage leveren aan deze
legitimering; bestuurders en commissarissen zijn daarover echter sterk verdeeld
(zie figuur 1). De Woningwet-2015 biedt in potentie twee manieren om de
legitimiteit te verbeteren. Enerzijds door het normerende karakter van de wet en
de afgedwongen transparantie over de prestaties. Anderzijds door stakeholders
een meer gelijkwaardige positie te bieden. Uit het onderzoek blijkt dat
commissarissen die meer oog hebben voor het thema legitimiteit en meer als
netwerker richting stakeholders optreden, een veel positiever beeld hebben van de
bijdrage van de wet op dit thema. De wet lijkt commissarissen ook op dit punt
meer in positie te brengen. Het verdient dan ook aanbeveling om intern tussen RvC
en bestuur de discussie te voeren over een mogelijk grotere rol van de RvC bij deze
legitimering, bijvoorbeeld door de netwerkrol te verstevigen.

Afvinkgedrag
Ook de negatieve effecten van extra wetgeving zoals in de governanceliteratuur
benoemd, komen tot uiting. In de ogen van veel bestuurders en commissarissen is
de wet doorgeschoten in de regulering en de gedetailleerdheid daarvan. Hierdoor
is de RvC meer intern gericht, teveel gefocust op de toezichtstaken, meer
risicoavers en kan deze minder flexibel handelen (zie figuur 2). De behoefte om in
de toekomst juist meer aandacht te willen geven aan de advies- en netwerkrol zou
hierdoor kunnen worden verklaard. Voor een aantal corporaties lijkt het voldoen
aan de regels een doel op zich te worden. Hiermee werkt het ‘afvinkgedrag’ in de
hand, zonder dat de wet een bijdrage levert aan de discussie over en de realisatie
van maatschappelijke meerwaarde. Verder houdt de wet in de ogen van
bestuurders en commissarissen weinig rekening met lokale opgaven en de
individuele context waarin de corporatie opereert (‘one-size-fits-all’) en legt de wet
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teveel taken bij de minister en extern toezichthouder die eigenlijk bij het intern
toezicht thuishoren.
Door de Woningwet: . . .
liggen teveel RvC-taken bij Aw en
minister
is het werk RvC minder flexibel

14,1% 14,2%
14,7%
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28,2%
80%

100%
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Figuur 2: oordeel bestuurders en commissarissen over (voorgelegde) potentiële negatieve effecten van
de Woningwet.

Van ‘regel van de wet’ naar ‘strekking van de wet’
De strekking van de wet, waarmee corporaties minder vrijheden hebben, zich meer
moeten verantwoorden en zich meer moeten richten op de kerntaak, lijkt breed te
worden onderschreven. Maar, op sommige punten lijkt de regel van de wet de
strekking daarvan te overvleugelen. De aanbevelingen van het onderzoek richten
zich niet primair op aanpassing van de wetgeving, maar op een andere
benaderingswijze: namelijk vanuit de ‘strekking van de wet’ in plaats vanuit de
‘regel van de wet’.
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Voor commissarissen en bestuurders is het vooral van belang te kijken naar de
achterliggende bedoeling van de regels en daarover intern de discussie te voeren;
het moeten voldoen aan de regels kan juist een prima momentum creëren om
inhoudelijke discussies te voeren. De discussie dient dan niet te gaan over de vraag
‘hoe voldoen wij aan de regels’, maar ‘wat is onze visie op dit onderwerp en hoe
willen we daar mee omgaan’. Dit zou de rol van commissarissen als adviseur
verder invulling kunnen geven.
Ook binnen het externe toezicht zou de strekking van de wet meer centraal moeten
staan. Verder zou de specifieke context waarbinnen een woningcorporatie opereert
en de specifieke volkshuisvestelijke opgave moeten worden meegenomen in de
beoordeling. Dat betekent overigens niet dat het extern toezicht meer coulant moet
worden of meer vrijheden moet geven: ‘flexibel waar het kan en streng waar het
moet’. Daarbij dient de regelgeving overigens zo te zijn ingericht dat de extern
toezichthouder ook rekening kan houden met deze specifieke context. Voor de
wetgever is bij evaluatie van de wet van belang de afzonderlijke bepalingen in de
wet te toetsen op de bijdrage die deze uiteindelijk leveren aan de algemene
strekking van de wet. Ook de eventuele stapeling van extern toezicht zou daarbij
kritisch bekeken moeten worden.
Zo moet worden gewaarborgd dat het voldoen aan wetgeving geen doel op zich
wordt, maar dat binnen de kaders van de wet de maatschappelijke doelstelling van
corporaties meer centraal komt te staan.
Voor meer informatie over het onderzoek of het gehele rapport kunt u een mail sturen naar:
r.goorden71@gmail.com
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Vastgoedopgave onderwijshuisvesting
drs. D.J. Postema RT
Meer dan 1 miljoen kinderen zitten op school in een slecht binnenklimaat. De
maatschappelijke

ambities ten

aanzien

van

onderwijsvastgoed

liggen

aanzienlijk hoger dan nu onder het onderwijsstelsel wordt gerealiseerd. Een
kwalitatief goed duurzaam gebouw is daarbij een belangrijke voorwaarde. De
overheid richt zich onder het huidige onderwijsstelsel op een redelijk
voorzieningenniveau van onderwijshuisvesting voor primair en voortgezet
onderwijs. Maar de beschikbaar gestelde bedragen zijn hiervoor ontoereikend
onder het huidige stelsel.
Dit verschil wordt alleen nog maar groter omdat de sector ook voor een aantal
belangrijke uitdagingen staat. De tot nu toe door de overheid gevoerde praktijk
is niet langer houdbaar. Vernieuwing is nodig voor de noodzakelijke transitie.

Omvang onderwijsvastgoed
Van basisschool tot universiteit, bijna vier miljoen burgers nemen deel aan diverse
vormen van onderwijs bij ruim 8.000 instellingen met ruim 300.000 fte
onderwijzend personeel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een omvangrijke
voorraad onderwijsvastgoed.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het primair
onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en speciaal onderwijs. Instellingen aan
het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs zijn zelf
verantwoordelijk voor hun huisvesting.
Volgens een onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer uit 2016 investeren
schoolbesturen jaarlijks circa EUR 1 miljard in materiële exploitatiekosten van
onderwijsgebouwen en de gemeenten EUR 1,5 miljard voor nieuwbouw. Met
andere woorden, in totaal stelt het Rijk jaarlijks EUR 2,5 miljard beschikbaar aan
gemeenten en schoolbesturen voor investeringen in onderwijshuisvesting PO en
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VO. De werkelijke uitgaven liggen in de praktijk bij de schoolbesturen overigens
iets hoger, bij gemeenten iets lager.
Wat betreft het beroeps- en het hoger onderwijs heeft de Inspectie van het
Onderwijs in 2016 een themaonderzoek uitgevoerd naar de onderwijshuisvesting.
Daaruit blijkt dat verwacht wordt dat er in de komende jaren voor EUR 4 miljard
zal worden geïnvesteerd door het beroeps – en hoger onderwijs (waaronder EUR
3 miljard door universiteiten).

Onderwijshuisvesting van redelijk niveau
Strikt genomen hebben gemeenten de wettelijke taak om te zorgen voor een
voldoende aanbod van onderwijshuisvesting van redelijk niveau. Hiervoor
ontvangen zij financiële middelen van het Rijk via de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds, maar zijn vrij in de aanwending daarvan. Het schoolbestuur heeft
de wettelijke plicht het gebouw behoorlijk te gebruiken en onderhouden. Zij betaalt
de exploitatiekosten en krijgt daarvoor een vergoeding (“lump sum”) van het
ministerie van OCW. De ambitie van de overheid wat betreft de kwaliteit van de
onderwijsgebouwen blijft dus relatief bescheiden. Gelet op een aantal trends en
ontwikkelingen is dit allemaal niet langer houdbaar.

Trends en ontwikkelingen

Slecht binnenklimaat
Het is droevig gesteld met het binnenklimaat op scholen, zo stelde de
Rijksbouwmeester een aantal jaren geleden al vast. De gezondheid en
leerprestaties van meer dan één miljoen kinderen staan hierdoor onder druk. De
noodzaak tot kwalitatief betere onderwijshuisvesting is dan ook groot.

Demografisch
Het landelijk beeld is divers. In enkele stedelijke gebieden in Nederland groeien de
leerlingaantallen terwijl met name het primair onderwijs in de meeste provincies
kampt met dalende leerlingaantallen. De bekostigingssystematiek is gebaseerd op
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het aantal leerlingen in het voorgaande jaar. Hierdoor dalen de inkomsten,
waardoor de exploitatie onder druk komt te staan. Er is dus betere regionale
afstemming nodig tussen de scholen.

Wettelijke eisen
De Algemene Rekenkamer heeft in haar onderzoeksrapport 'De praktijk gecheckt'
(2016) vastgesteld dat veel schoolgebouwen niet aan de wettelijke eisen voldoen.
Er wordt niet of nauwelijks handhavend opgetreden.

Energieakkoord
Een groot deel van de scholenvoorraad is gebouwd in een tijd dat isolatie en
hernieuwbare energie nog weinig aandacht kregen. De eisen in het Bouwbesluit
worden op dit moment in snel tempo strenger. Het verschil in energie efficiency
tussen oude en nieuwe schoolgebouwen loopt snel op.

Hogere functionele kwaliteitseisen
Met de introductie van passend onderwijs is er behoefte aan meer ruimte voor
differentiatie. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de digitalisering impact op de
gewenste onderwijshuisvesting. Nieuwe onderwijsvormen stellen nieuwe eisen
aan de schoolgebouwen om daar beter en flexibel op in te kunnen spelen.
Deze trends en ontwikkelingen tonen aan dat er een kentering in de bekostiging
van de onderwijssector nodig is. De maatschappelijke en politieke ambities liggen
veel hoger dan nu voorzien in het huidige stelsel.

Huidige bekostiging
Onder het huidige stelsel zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de
exploitatie en het binnen- en buitenonderhoud. De gemeente is verantwoordelijk
voor het realiseren van nieuwe huisvesting. Wat betreft renovatie aan
schoolgebouwen is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is.
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Voor

onder

andere

deze

tekortkomingen

wordt

nu

in

het

huidige

huisvestingsstelsel publiek geld inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De
PO- en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in
2016 onder leiding van burgemeester Nijpels (Opmeer) de handen ineengeslagen
en een gezamenlijk plan opgesteld om de knelpunten rondom renovatie van
scholen weg te werken.

Wat kost een nieuw schoolgebouw?
In de VNG-modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden
normbedragen gesteld die gemeenten beschikbaar stellen voor nieuwbouw van
scholen. Voor een gemiddelde nieuwe basisschool (1.300 m2) geldt in 2017 een
gemiddeld normbedrag van circa EUR 1.285 per m2. Maar als rekening wordt
gehouden met de eisen in het Bouwbesluit en drie kwaliteitscriteria in het
onderwijs (beleving, gebruik en techniek) dan blijkt dat voor 2017 de kosten van
een schoolgebouw per m2 oplopen tot boven de EUR 2.350 per m2. Zie de grafiek
hieronder.

Figuur 1: kosten per m2 op basis van verschillende kwaliteitscriteria
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Bekostiging ontoereikend
De huidige normatieve bekostiging is ontoereikend, daarover is brede
overeenstemming bij school- en gemeentebesturen. Het bedrag van EUR 1.300 per
m2 is zelfs al onvoldoende om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen uit het
Bouwbesluit. Laat staan dat daarnaast ook nog een bijdrage kan worden geleverd
aan de ambities die voortvloeien uit het Nationaal Energieakkoord of een frisse en
gezonde leeromgeving.

Hoe het wel kan
Desondanks was het op verschillende plaatsen recent mogelijk om nieuwe
schoolgebouwen te realiseren die wél voldoen aan alle eisen. Jaarlijks stelt de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een top 15 op van
energiezuinige scholen. Er zijn dus blijkbaar mogelijkheden om energiezuinige en
frisse scholen op te leveren. Deze mogelijkheden zijn er overigens vaker bij
nieuwbouw projecten en duidelijk minder bij renovatieprojecten. Hierna volgen
een aantal oplossingsrichtingen om ondanks de huidige bekostiging toch tot
energiezuinige en frisse scholen te komen.

Investeringssubsidie
Sommige gemeente- en/of provinciebesturen stellen extra middelen beschikbaar
voor investeringen in duurzame en energiezuinige schoolgebouwen. Behalve
gemeentelijke en provinciale overheid is daarbij ook in veel gevallen gebruik
gemaakt van de subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) van het Ministerie van
Economische Zaken. Via deze regeling kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen
voor kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Denk
aan zonneboilers, biomassaketels en warmtewaterpompen met een klein
vermogen.

Doordecentralisatie
Sinds 1997 voorziet de wet in de mogelijkheid (doordecentralisatie) dat gemeenten
de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting overhevelen naar de
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schoolbesturen. De tendens in de afgelopen tien jaar is dat schoolbesturen meer
verantwoordelijkheid voor hun gebouwen krijgen. In 2015 is het budget voor
buitenonderhoud al bij de schoolbesturen gelegd. In meer dan 30 gemeenten heeft
inmiddels doordecentralisatie plaatsgevonden.
Voordeel: scholen bouwen een eigen huisvestingsorganisatie op die ervaring heeft
met opzetten en begeleiden nieuwbouwprojecten en verduurzamingsmaatregelen
in het onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen kunnen zelf integrale
verantwoordelijkheid

nemen

voor

het

onderwijsvastgoed

van

alle

onderwijsinstellingen.

Huren als eigenaar
Naast de traditionele financiering zijn er de laatste jaren ook innovatieve
financierings- en beheerconcepten ontwikkeld en toegepast. Het innovatieve
financieringsconcept 'Huren als Eigenaar' is hierop gebaseerd en ontwikkeld door
de stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) en is vooral geschikt voor
nieuwbouw en renovatie. Hierbij wordt het eigendom van het vastgoed
ondergebracht in een beheerstichting. Deze stichting ontzorgt het schoolbestuur en
de gemeente bij de realisatie en het beheer van een nieuw modern duurzaam en
kwalitatief hoogwaardig schoolgebouw dat voldoet aan alle gestelde eisen. De
stichting exploiteert zonder winstoogmerk. Deze constructie maakt het mogelijk
aan de voorkant méér en duurzamer te investeren, waardoor de jaarlijkse kapitaalen exploitatielasten gemiddeld lager uitkomen dan onder het traditionele
onderwijsstelsel. Meer kwaliteit, tegen uiteindelijk lagere lasten. Voor nadere
informatie wordt verwezen naar een publicatie van RVO over dit onderwerp
(“Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen”, 2016). Inmiddels
zijn er met dit concept succesvol nieuwe scholen gerealiseerd in o.a. Alkmaar,
Culemborg, Heiloo en Twello (gemeente Voorst). Dit succes biedt perspectief voor
verdere toepassing in andere gemeenten.
Dit concept stelt overigens eisen aan de kennis en expertise bij de betrokken
gemeente en schoolbesturen. Ook de governance moet goed geregeld zijn. Het
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schoolbestuur en de gemeente moeten bereid zijn langjarig afspraken te maken
over verantwoordelijkheden en geldstromen.

DBFM(O)
Er zijn in Nederland twee scholen met behulp van een DBFMO-contract
gerealiseerd. Het Montaigne Lyceum in Den Haag en de Internationale School
Eindhoven. Op Rijksniveau is door het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat
veel ervaring opgedaan met deze contractvorm. Bij deze meest vergaande vorm
van publiek-private samenwerking (PPS) zijn de belangrijke onderdelen van een
nieuwbouwproject ondergebracht in één contract.
In het primair en voortgezet onderwijs is deze alternatieve aanbestedingswijze nog
maar nauwelijks van de grond gekomen. Doorgaans zijn de investeringsbedragen
te klein en daarnaast blijkt er bij veel scholen weinig bereidheid om een langjarig
contract aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt over de langjarige
verdeling van zeggenschap, verantwoordelijkheden en geldstromen.

Softs
In diverse gemeenten worden momenteel plannen uitgewerkt om een groot aantal
schoolgebouwen te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen met
behulp van Softs. Deze organisatie wil zonne-energie gratis maken voor
maatschappelijke organisaties zoals scholen, zorginstellingen, wijkcentra en
sportverenigingen.
Zodra de onderwijsgebouwen (naar verwachting in circa 5 jaar) budgettair
energieneutraal is, zullen de beschikbare geldstromen vrijvallen aan de
onderwijsinstelling

voor

de

kerntaken

of

verschuiven

naar

andere

maatschappelijke objecten.

Onderwijsloket
De verduurzaming van bestaande schoolgebouwen voor basis- en voortgezet
onderwijs vraagt om specifieke kennis en expertise die niet vanzelfsprekend

194

Vastgoedopgave onderwijshuisvesting

aanwezig is. Daarnaast is standaardisatie gewenst van de toe te passen
verduurzamingsconcepten.
Dit zou heel goed georganiseerd kunnen worden in een onderwijsloket waar
gemeenten en schoolbesturen terecht kunnen voor huisvestingsplannen. Het loket
geeft een kwaliteitsoordeel van renovatie en nieuwbouwplannen om financiering
te standaardiseren en vergemakkelijken. In veel gevallen zal dit de deur openen
naar een gemeentelijke borgstelling jegens een schoolbestuur voor een
verduurzamings- en of renovatieplan. Bovendien kan het loket de borging
monitoren en routeplannen opstellen voor de scholen die plannen ontwikkelen.
Samenvattend zijn de verschillende mogelijkheden weergegeven waarbij de
impact op de gemeentelijke begroting is weergegeven en de hieraan gekoppelde
doorlooptijd. Ook is aangegeven of de financieringsmogelijkheid geschikt is voor
nieuwbouw en/of voor de meest uitdagende opgave van renovatie en
verduurzaming.

De mogelijkheden op een rij
Impact op
Mogelijkheden

gemeente-

Nieuwbouw

begroting
Subsidie-

Renovatie /
verduurzaming

Doorlooptijd

-

+

+

+

Doordecentralisatie

0

0

0

-

Huren als eigenaar

0

+

0

+

DBFM(O)

0

+

-

-

Softs

+

-

+

+

0/-

0

+

+

investering

Onderwijsloket
Tabel 1
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Legenda
Impact op
gemeentebegroting
Nieuwbouw
Renovatie /
verduurzaming
Doorlooptijd

Extra lasten, en/of
garantstelling

0
Budgetneutraal

+
Additionele
dekkingsmiddelen

Ongeschikt

Neutraal

Geschikt

Ongeschikt

Neutraal

Geschikt

Intensief

Neutraal

Eenvoudig

Tabel 2

Afsluitend
Zo bezien zijn er wel degelijk mogelijkheden om ook op korte termijn
verduurzaming van onderwijshuisvesting ter hand te nemen. Dat neemt niet weg
dat de bekostiging van nieuwbouw in het PO en VO tekortschiet en hervormd
moet worden. De maatschappelijke ambitie ligt nu eenmaal belangrijk hoger, dan
onder het huidige stelsel nu leidend is (“redelijke kwaliteit”).
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Meer geld voor onderwijshuisvesting en betere
schoolgebouwen
Minder behoefte aan ruimte?
ir. drs. D.M. Vos
Het aantal leerlingen in Nederland daalt al enige tijd en de verwachting is dat
dit de komende jaren zal doorzetten tot circa 2025 (Van Duin & Stoeldraijer,
2012: 13). Als gevolg hiervan is er een dalende behoefte aan onderwijsvastgoed.
Het basisonderwijs wordt hier in het bijzonder mee geconfronteerd. Dit is een
geleidelijk proces, waarbij er steeds minder behoefte aan ruimte is, hetgeen leidt
tot leegstand. Berichtgeving hierover gaf echter geen duidelijkheid over de
werkelijke omvang van dit probleem (BvS, 2011; deStentor, 2012; De Cock, 2014;
De Architect, 2014, Van den Bogaerdt, 2012). Dit is echter zeer relevant omdat
leegstand geld kost wat beter besteed zou kunnen worden aan de primaire taak
van het onderwijs.
Door onderzoek naar leegstand in het Nederlands basisonderwijs (Vos, 2015) is
meer inzicht in zowel de omvang van dit probleem als mogelijk oorzakelijke
factoren gekomen.
Recent is een beknopte update van dit onderzoek uitgebracht. Deze update geeft
onder andere een dieper inzicht in de basisscholen die tussen 2013 en 2015 zijn
verdwenen. In dit artikel zullen de bevindingen de conclusies van deze update
worden besproken.

Verborgen leegstand in het basisonderwijs
Leegstand wordt gedefinieerd als de mismatch tussen vraag en aanbod, waardoor
er een overschot aan vloeroppervlak aan de aanbodzijde is. De term verborgen
leegstand komt uit het commerciële vastgoed en is de situatie waarin de gebruiker
het gehele pand huurt of bezit, maar slechts een deel van het pand nodig heeft
(Lokhorst, Remøy & Koppels, 2013). In het geval van basisscholen verschilt de
eigendomsstructuur van het pand van plaats tot plaats. Voor dit onderzoek is
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verborgen leegstand gedefinieerd als de situatie waarin het gehele pand in gebruik
is als schoolgebouw, maar de school volgens de norm recht heeft op minder
vloeroppervlak.
De school ontvangt van het Rijk vergoeding voor het vloeroppervlak waarop men
recht heeft. Heeft men meer ruimte dan waar men recht op heeft, dan ontvangt de
school hier dus geen extra vergoeding voor. Deze overbodige vierkante meters van
het gebouw vergen echter wel onderhoud, elektriciteit en dergelijke. Kortom de
ruimte kost de school geld, die het niet vergoed krijgt. Daar komt bij dat de
basisscholen sinds 1 januari 2015 zelf financieel verantwoordelijk zijn geworden
voor het buitenonderhoud van de school (VNG, 2014). Voorheen was de gemeente
dat. De gemeenten blijven nog wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en
uitbreidingen (Rijksoverheid, 2013). De extra ruimte drukt dus nog zwaarder op
de lasten van de school. En dit is geld wat niet meer uitgegeven kan worden aan
de kerntaak van de school: hoogwaardig onderwijs leveren (Koning & Vos, 2011).

Wetenschappelijk kader
Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijk omvang van het probleem van
verborgen leegstand is het noodzakelijk zowel de huidige vraag, als het huidige
aanbod brutovloeroppervlak (m2 BVO) te weten.
Sinds 2008 is er een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) beschikbaar (VNG, 2008). Hierin staan richtlijnen voor de
berekening van het normatief vloeroppervlak van de school. Dit wordt primair
bepaald door het leerlingenaantal. Bij een significant aantal leerlingen met een
sociaal-maatschappelijke achterstand heeft de school recht hebben op meer ruimte.
Deze ruimte kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een remedial teacher. De mate
van sociaaleconomische achterstand wordt uitgedrukt in het ‘leerlinggewicht’.
Tevens bevat de modelverordening richtlijnen voor uitbreiding van de school bij
tekort aan ruimte. In het geval van leegstand heeft de gemeente het recht om
ongebruikte lokalen in gebruik te geven bij scholen die een ruimtetekort hebben.
Deze modelverordening is bij vrijwel alle gemeenten in gebruik en kan relatief
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eenvoudig gebruikt worden voor de berekening van de huidige vraag aan
basisonderwijsvastgoed.
Het is echter fundamenteel moeilijker om inzicht te krijgen in het huidige aanbod.
Dit vereist inzicht in het vloeroppervlak per school. Basisscholen hebben echter
geen eenduidige eigendomsstructuur, worden decentraal aangestuurd door
talloze (ca. 1000) schoolbesturen en vallen onder circa 400 gemeenten. Hierdoor is
er geen centrale informatie beschikbaar over het huidige beschikbare
vloeroppervlak.
Diverse

auteurs

hebben

pogingen

gedaan

om

het

huidige

aanbod

basisonderwijsvastgoed in kaart te brengen. Twee publicaties (Van der Wal, 2011;
Van Elp & Zuidema, 2013) zullen hieronder besproken worden.
In het onderzoek van Van der Wal (2011) is gekeken naar de levering van publieke
diensten. Hiervan zijn de kosten bekend per deelveld van de overheidsuitgaven
(CBS, 2009). Wanneer men aannames doet over het percentage van de uitgaven dat
aan vastgoed wordt uitgegeven en de gemiddelde kosten per vierkante meter, kan
men het vloeroppervlak benaderen. Op basis hiervan concludeerde de
onderzoekers dat er circa 83 miljoen m2 BVO aan maatschappelijk vastgoed in
Nederland is. In totaal is hiervan circa 10 miljoen m2 BVO in gebruik door het
basisonderwijs (zie Tabel 1).
Daarnaast is het onderzoek van Van Elp en Zuidema (2013) beschikbaar, waarin
specifiek naar het basisonderwijs onderzoek is verricht. Dit is gedaan op basis van
de Basisadministratie Adresgegevens (BAG) van het kadaster. Het BAG geeft adres
specifieke informatie aangaande gebruik, vloeroppervlak en bouwjaar. Op basis
van de beschikbare data concludeerden Van Elp en Zuidema dat er 35,7 miljoen
m2 BVO onderwijs vastgoed in Nederland is, waarvan 44% (15,8 miljoen m²) door
het basisonderwijs wordt gebruikt (zie Tabel 1). Dat is substantieel meer dan bleek
uit het onderzoek van Van der Wal.
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Onderwijs vastgoed

Van der Wal, 2011

Van Elp & Zuidema, 2013

Mln m2 BVO

percentage

Mln m2 BVO

percentage

10,1

34%

15,8

44%

6,4

21%

12,6

35%

5,4

18%

3,0

8%

3,1

10%

4,4

12%

5,0

17%

N.A.

N.A.

30,0

100%

35,7

100%

Primair onderwijs
(inclusief bijzonder
onderwijs)
Voortgezet onderwijs
(inclusief bijzonder
onderwijs)
Middelbaar
beroepsonderwijs
Hoger
beroepsonderwijs
Universiteiten
Totaal

Tabel 1: overzicht inschattingen van de omvang (m2 BVO) van het Nederlandse onderwijsvastgoed

Concluderend kan worden gesteld dat, ondanks de inspanningen van de diverse
auteurs, het lastig te achterhalen is wat de correcte omvang van het huidige aanbod
aan basisonderwijs is. De verhoudingen en onderzochte omvang verschillen
onderling sterk.

Verborgen leegstand in beeld
In het onderzoek van Vos (2015) zijn voor de bepaling van het huidige aanbod als
uitgangspunt de kadastrale gegevens van het BAG gebruikt als dataset. Deze data
is gekoppeld aan een overzicht van alle Nederlandse reguliere basisscholen van
2013. Hierdoor ontstaat inzicht per schoolgebouw in de omvang (m2 BVO) en het
bouwjaar.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de levering van de juiste informatie aan het
BAG. Een visuele inspectie van het BAG toonde echter aan dat er veel outliers in
de data zaten: onwaarschijnlijk grote of kleine scholen.
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Derhalve is ervoor gekozen om 100 gemeenten te benaderen voor een controle en
eventuele correctie van de data. In totaal hebben 80 gemeenten hiervoor data
aangeleverd. Daarmee is de data gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd door
18% van de Nederlandse gemeenten. Hierdoor ontstond een dataset met een
grotere betrouwbaarheid dan het BAG op zichzelf.
Deze dataset kan vergeleken worden met de vraag naar basisonderwijsvastgoed,
zoals dat berekend kan worden op basis van de verordening van de VNG.
Hiervoor zijn zowel de leerlingenaantallen als de leerlingengewichten per school
gebruikt zoals die beschikbaar zijn gesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO, 2013)
Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten. In totaal waren er in 2013 1,4 miljoen
leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs. Sinds 2010 nam het aantal leerlingen
met een gemiddelde van circa 1% per jaar af. Vos concludeerde dat de totale
ruimtebehoefte van het basisonderwijs hiermee uitkwam op 8,9 miljoen m2 BVO.
Jaar
Totaal aantal leerlingen

2010

2011

2012

2013

1.531.932

1.519.631

1.506.437

1.475.634

-0,80%

-0,87%

-2,04%

9.081.293

9.017.097

8.865.589

-0,65%

-0,71%

-1,68%

1.340

1.329

1.303

-0,80%

-0,87%

-1,90%

223

221

217

Groei (%)
Totale vraag

(m2

BVO)

9.140.678

Groei (%)
Gemiddelde vraag per school (m2 BVO)

1.351

Groei (%)
Gemiddeld aantal leerlingen per school

225

Tabel 2: overzicht van de berekende vraag

Gebaseerd op de informatie uit het BAG, in combinatie met de respons van de
gemeenten, kon worden geconcludeerd dat de omvang van het beschikbare
basisonderwijsvastgoed ongeveer 9,6 miljoen m2 BVO bedroeg. Een gemiddelde
school heeft daarmee een oppervlak van 1.415 m2 BVO. Tabel 3 geeft een overzicht
van de resultaten.
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Jaar
Totaal aantal scholen

2013
6.802

Totale omvang (m2 BVO)

9.624.391

Gemiddelde omvang per school (m2 BVO)

1.415

Gemiddeld bouwjaar

1974

Tabel 3: totale aanbod op basis van het BAG 2013.

De combinatie van vraag en aanbod leidt tot de conclusie dat er in totaal in 2013
sprake was van 0,75 miljoen m2 BVO aan verborgen leegstand in het Nederlandse
basisonderwijsvastgoed. Dat is 7,87% van de totale voorraad en het equivalent van
111 m2 per school, wat overeen komt met twee klaslokalen van gemiddelde
omvang. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met 4%
frictieleegstand: leegstand die noodzakelijk is voor de opvang van fluctuaties in de
vraag. Hierdoor komt de overbodige leegstand neer op 3,87 % van het aanbod (zie
Tabel 4).
Jaar

2013
totaal

Gemiddelde per school

Vraag (m2 BVO)

8.865.589

1.303

Aanbod (m2 BVO)

9.622.977

1.415

757.388

111

7,87%

7,87%

Leegstand
Percentage van het aanbod
Frictieleegstand
Overbodige leegstand

4%
3,87%

Tabel 4: verborgen leegstand in 2013 (N=6802).

Resultaten van de update
In 2016 is een update van dit onderzoek uitgevoerd waarbij gerekend is met de
veranderde vraag. Dit is gedaan met data van 2015, waardoor een vergelijking
mogelijk is met de resultaten uit 2013.
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Scholen en leerlingen
Allereerst is gekeken naar de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Het aantal
leerlingen bepaald tenslotte primair de ruimtebehoefte. Over de periode 2010-2015
is het aantal leerlingen gemiddeld per jaar met 1,2% afgenomen. In de afgelopen
twee jaar bedroeg de afname 2,2%.

Figuur 1: ontwikkeling van het aantal leerlingen en scholen (2010-2015)

Het aantal scholen neemt in de periode 2010-2015 iets sterker af: met gemiddeld
1,3% per jaar. De laatste twee jaren van de meting is de totale afname 3,2%.
Hiermee kan geconcludeerd worden dan het aantal scholen sterker afneemt dan
het aantal leerlingen (zie Figuur 1).

Verborgen leegstand
Ook bleek dat het totale vloeroppervlak met 2% is afgenomen van 9,6 naar 9,4
miljoen m2 BVO. Daarnaast werd duidelijk dat de totale overbodige leegstand in
2015 4,3% bedroeg, oftewel 783.000 m2. Dit betekent een toename ten opzichte van
2013 van 0,4% oftewel 26.000 m2, ongeveer 18 basisscholen van gemiddelde
omvang. Hierbij is rekening gehouden met een frictieleegstand van 4%. In totaal is
er een overbodige verborgen leegstand onder het Nederlandse basisonderwijsvastgoed van 283 scholen van gemiddelde omvang (zie Figuur 2).
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Figuur 2: totale voorraad 2013 en 2015 en de verborgen leegstand in 2015

De basisschoolvoorraad blijft onverminderd oud
Wanneer naar het vastgoed wordt gekeken, wordt duidelijk dat de gemiddelde
omvang van de scholen met 1,2% is toegenomen (zie Figuur 3). Scholen worden
gemiddeld dus groter. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde
leeftijd van de scholen is gelijk gebleven (39 jaar). Over het totaal van scholen
bezien betekent dit dat de nieuwbouw en sluiting met elkaar in evenwicht zijn. Het
aantal jaren scholen uit de jaren ’60, ’70 en ’80 krimpt het snelst. Het merendeel van
de scholen (51%) is dan ook gebouwd in deze periode. De scholen uit met name de
jaren ’60 en ’70 (37%) zijn ook vaak van matige kwaliteit. Daarnaast is 25% van de
schoolgebouwen zelfs ouder dan 50 jaar. Dat roept vragen op over geschiktheid en
onderhoudsstaat van deze scholen. De vraag is of deze scholen voldoende in staat
zijn om het onderhoud op peil te houden met de beschikbare middelen.

Figuur 3: vergelijking basisscholen 2013-2015.

Er zijn grote regionale verschillen
Tevens valt uit het onderzoek te concluderen dat de regionale verschillen erg groot
zijn (zie Figuur 4). Leegstand is het grootst in Limburg (23,4%), terwijl er in Zuid-

204

Meer geld voor onderwijshuisvesting en betere schoolgebouwen

Holland sprake lijkt te zijn van enig ruimtetekort (-0,7%). Leegstand is het meest
toegenomen in de provincies Drenthe (2%) en Overijssel (2%). In de provincies
Noord-Holland en Limburg is de leegstand nagenoeg gelijk gebleven. Leegstand
is het meest gedaald in Groningen, Zuid-Holland en Zeeland. Met name van
Zeeland is dit onverwacht, daar het leerlingenaantal met -7% de grootste afname
heeft laten zien. Dit duidt erop dat proactief beleid op leegstand effectief is.

Figuur 4: leegstand per provincie.

In het eerdere onderzoek (Vos, 2015) is geen significant verband vastgesteld tussen
krimpregio’s en leegstand. Dit komt onder andere omdat er in krimpregio’s ook
veel scholen zijn die geen of weinig leegstand hebben. Toch kan geconcludeerd
worden dat de leegstand in zowel krimp- als anticipeerregio’s boven het landelijk
gemiddelde (8,3%) ligt.

Figuur 5: leegstand naar deelregio’s.

Opvallend is dat de leegstand in de krimpregio’s is teruggedrongen met 1,4% tot
15,8%. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het resultaat van het anticiperen op
teruglopende leerlingenaantallen door middel van een actief beleid van fusies en
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sluiting. In de anticipeerregio’s is de verborgen leegstand wel verder gegroeid naar
15,7%.

De verdwenen scholen
Sinds 2013 zijn er 260 scholen gesloten. Het grootste gedeelte (183) van deze
scholen had in 2013 minder dan 100 leerlingen. Daarnaast valt op dat de
meerderheid van de gesloten scholen gebouwd is in de jaren ’60 of ’70 (zie Figuur
6).

Figuur 6: verdwenen scholen.

Ook valt op dat de verdwenen scholen sterk verspreid zijn over het land (Figuur
1). Er valt niet eenduidig te concluderen dat de meerderheid in een specifieke regio
ligt. Dit maakt mede duidelijk waarom er geen significant verband tussen
krimpregio’s en leegstand kon worden aangetoond in het onderzoek van Vos uit
2015. Het is een probleem wat door het hele land voorkomt. Daarin zijn de
krimpregio’s dus niet alleen. Wel kon worden aangetoond dat het aantal kinderen
in de nabijheid van de school en de vergroening van de gemeente sterke
voorspellers van verborgen leegstand zijn (Vos, 2015: 106-110). Tevens valt op dat
de scholen die gesloten zijn, vrijwel allemaal met een aanzienlijke leegstand waren
geconfronteerd.
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Figuur 7: locaties van de scholen die verdwenen zijn tussen 2013-2015 (kleur geeft percentage
leegstand in 2013 aan).

Conclusies en aanbevelingen
Concluderend kan worden gesteld dat, ondanks een afname van het aantal scholen
die sterker is dan het aantal leerlingen, de overbodige verborgen leegstand toch is
toegenomen van 3,9% in 2013 naar 4,3% in 2015. Dit komt neer op 406.000 m2 BVO
of 283 scholen van gemiddelde omvang.
Dat scholen volgens de norm minder behoefte hebben aan ruimte, wil niet zeggen
dat schoolbesturen de overbodige leegstand altijd opmerken. Leegstaande lokalen
worden in de praktijk vaak wel gebruikt, bijvoorbeeld omdat een leraar een ruimte
nodig heeft voor groepsdoorbrekend onderwijs, om leerlingen individueel of
zelfstandig te laten werken of als creatieve ruimte. In de praktijk zijn andere
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oplossingen zoals verhuur, afstoten of medegebruik van de leegstaande ruimten
niet altijd mogelijk. Een gemeente mag lokalen die leegstaan bij de ene school laten
gebruiken door een andere school die ruimte nodig heeft. Maar wanneer in de hele
regio het aantal leerlingen afneemt, ligt deze oplossing niet voor de hand. Positieve
voorbeelden van het omgaan met leegstand zijn er overigens ook. In krimpregio’s
worden schoolgebouwen herontwikkeld tot multifunctionele accommodaties –
vaak het resultaat van een goede samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen
en andere kindgerelateerde functies. Zo neemt dus op landelijke schaal niet alleen
neemt het aantal scholen sterker af dan het aantal leerlingen, ook is de leegstand in
krimpregio’s met 1,4% afgenomen.
Tevens valt op dat, ondanks de grote regionale verschillen, verborgen leegstand
een landelijk probleem is. De Randstedelijke provincies hebben weliswaar
gemiddeld minder last van verborgen leegstand, maar toch zijn er sinds 2013 ook
in de Randstad veel scholen met leegstand gesloten.

Onderhouds- en energiekosten besparen
De basisschoolvoorraad is erg oud, met een gemiddelde van 39 jaar. Daar komt bij
dat 37% van de scholen uit de jaren ‘60 of ’70 stamt. Gebouwen uit deze periode
zijn doorgaans van matige kwaliteit. Oude schoolgebouwen zijn meestal vrijwel
niet geïsoleerd en slecht te ventileren. De luchtkwaliteit in deze gebouwen is
daarom vaak slecht, wat de onderwijsprestaties niet bevordert. Door de hoge
leeftijd laten de kwaliteit en vooral de uitstraling van de schoolgebouwen te
wensen over. Schoolbesturen en gemeenten kunnen dit voorkomen door op een
integrale wijze te investeren in hun schoolgebouwen, bijvoorbeeld door
energiebesparende maatregelen toe te passen. Hierdoor worden de onderhoudsen energiekosten verlaagd, wat een impuls kan geven aan de uitstraling en
kwaliteit van het onderwijs. Het is hierbij wel belangrijk dat ad hoc investeringen
worden voorkomen, omdat deze relatief kostbaar zijn.
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Er is besparingspotentieel
Het onderzoek naar overbodige leegstand onder basisscholen in Nederland heeft
een signaalfunctie. Schoolbesturen zullen niet altijd stilstaan bij de kosten van de
te ruime behuizing of de leeftijd van de gebouwen. Terwijl beide factoren
betekenen dat een school meer budget kwijt is aan huisvesting dan nodig is; geld
dat beter besteed kan worden aan de primaire taak, het geven van onderwijs.
Leegstand kost hoe dan ook geld. Een overbodig lokaal moet nog steeds
schoongehouden en onderhouden worden. Als het aantal leerlingen afneemt en
daarmee het beschikbare budget van de school, zal een relatief groter deel van de
financiële middelen opgaan aan huisvesting.

Leren strategisch kijken
Schoolbesturen zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. De focus ligt dus niet primair op het vastgoed. Soms ontbreekt ook de
kennis en de financiële slagkracht om actief te sturen op vastgoed. Logisch dat
schoolbesturen

(en

gemeenten)

niet

altijd

strategisch

kijken

naar

de

onderhuishuisvesting. Toch valt met een toekomstgericht en financieel gezond
huisvestingsbeleid veel winst te behalen. Scherpe analyse van het (verwachte)
leerlingenaantal, vierkante meters, budgetten en onderhouds- en energiekosten
levert doorgaans besparingspotentieel. Derhalve loont het ook experts te betrekken
in dit proces.

Integraal huisvestingsplan
Dit besparingspotentieel wordt benut door helder zicht op de behoefte aan
huisvesting en de toekomstbestendigheid van de schoolgebouwen. Alle aspecten
die betrekking hebben op de toekomst van de schoolgebouwen horen thuis in een
integraal huisvestingsplan (IHP). Daarin spreken schoolbesturen en gemeenten
voor de lange termijn af hoe zij willen inspelen op de toekomstige behoefte aan
vastgoed; dus een gezamenlijke inspanning van schoolbesturen en gemeenten. Het
resultaat is dat vraag en aanbod in balans komen en de scholen de huisvesting
krijgen die voldoet aan alle wensen en eisen.
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Creëer inzicht
Een Integraal huisvestingsplan laat zien wat het huidige en het verwachte aantal
leerlingen is en biedt inzage in het verschil tussen de benodigde en werkelijke
oppervlakte aan vastgoed. Daarbij kijkt het plan ook naar de functionaliteit van de
schoolgebouwen: welke trends en ontwikkelingen zijn er binnen het onderwijs en
welke

functies

zijn

daarvoor

nodig

binnen

een

schoolgebouw?

Welk

onderwijsconcept biedt de school aan en welke capaciteit is hiervoor nodig? Inzicht
creëren is een eerste stap op weg naar toekomstbestendig vastgoed. Creëren van
inzicht is ook van belang voor de huidige staat van het gebouw ten aanzien van
onderhoud, wet- en regelgeving, energielasten en exploitatiekosten.

Wees kritisch op beheer en onderhoud
Zeker bij verouderd vastgoed is het belangrijk om inzicht te hebben in de huidige
en de te verwachten onderhouds- en energiekosten. Deze worden opgenomen in
het meerjaren-investeringsoverzicht van het huisvestingsplan. Investeringen ten
aanzien van wettelijke verplichtingen, comfort, duurzaamheid en energie worden
hierin meegenomen, om hoge kwaliteit en toekomstbestendigheid van het
vastgoed te garanderen.

Werk samen
Het ontbreekt schoolbesturen én gemeenten vaak aan financiële slagkracht.
Gemeenten

en

schoolbesturen

hebben

een

gezamenlijke

financiële

verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Door samen te werken ontstaan
veel meer kansen. Door samen de behoefte aan vastgoed bespreekbaar te maken
en voor alle scholen in de gemeente een huisvestingsplan op te stellen, kan
ingespeeld worden op zowel krimp als groei van het aantal leerlingen. In het
integraal huisvestingsplan maken gemeenten en schoolbesturen ook afspraken
over de financiering. Dat geeft duidelijkheid over toekomstige investeringen.
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Zorg voor financiële dekking
Een integraal huisvestingsplan is een ideaal instrument om afgewogen en
gedragen financiële keuzes te maken. In plaats van ad hoc investeringen, kunnen
schoolbesturen en gemeenten nu vanuit een visie planmatig investeren. Kritisch
kijken naar de eigen vastgoedportfolio maakt duidelijk of er gebouwen en gronden
afgestoten kunnen worden. De eventuele opbrengsten hiervan kunnen dienen om
nieuwe huisvestingsprojecten te financieren. Daarnaast kan besparingspotentieel
weer in kwaliteitsverbetering ingezet worden. Raakvlakken met andere
beleidsterreinen

leveren

doorgaans

nog

meer

mogelijkheden

op.

Het

verduurzamen van schoolgebouwen levert bijvoorbeeld een bijdrage aan de
klimaatdoelstellingen van een gemeente. Verbreding van het onderwijsaanbod kan
gunstig zijn voor het economisch vestigingsklimaat. Zo zijn er vaak onverwachte
mogelijkheden voor de financiële dekking van plannen.

Blijf actueel
De integrale benadering is de meest efficiënte manier om te komen tot goed
onderbouwde keuzes voor onderwijshuisvesting. Een integraal huisvestingsplan
verplicht wel tot actie: het plan geeft een doorkijk naar de komende vijftien jaar,
maar het is verstandig het plan minimaal elke vier jaar te actualiseren.
Ontwikkelingen in het onderwijs, veranderingen in wet- en regelgeving en
wijzigingen in het aantal leerlingen of het aantal scholen kunnen aanleiding zijn
om het plan aan te passen. Ook voor het behoud van draagvlak is het zinvol dat
schoolbesturen en gemeenten regelmatig alle aannames en plannen weer tegen het
licht houden. Zij zijn per slot van rekening de eigenaars van het integraal
huisvestingsplan.
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Relatie tussen kwaliteit huisvesting en leerprestaties
M. van der Ploeg & mr. D. Kootstra MSc RE RT/RMT
De website van de PO Raad meldt dat zo'n 80% van de 7000 schoolgebouwen het
binnenklimaat zó slecht is, dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen
leren. Ook het werkklimaat voor de leerkrachten voldoet niet meer aan de arboeisen. Dit heeft direct gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Niet
voor niets toont een recent uitgebracht rapport van de Algemene Rekenkamer
(2016) aan dat leraren in het primair onderwijs de kwaliteit van hun
schoolgebouw beoordelen met slechts een 5,7. Vanuit deze achtergrond schreef
Marsha van der Ploeg haar afstudeerscriptie voor de opleiding Vastgoed &
Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen over de relatie tussen de
kwaliteit van de huisvesting en de prestaties in het primair onderwijs.
Onroerend goed heeft een direct effect op de prestaties van een organisatie,
bijvoorbeeld door lagere onderhoudskosten en gereduceerd energieverbruik, maar
vooral de indirecte effecten die het vastgoed heeft op de werknemers, gebruikers,
bezoekers en processen. Onroerend goed speelt daarom een belangrijke rol in het
proces

van

het

creëren

van

waarde

voor

een

bedrijfsorganisatie

of

onderwijsinstelling (Appel-Meulenbroek, 2007).
In het algemeen kan vastgoed, dus ook onderwijshuisvesting, op verschillende
manieren waarde opleveren voor een organisatie, doordat zij kan bijdragen aan het
verhogen van de opbrengsten en aan het verlagen van de kosten. Zo kunnen
bijvoorbeeld verzuimkosten worden verlaagd door het binnenklimaat te
verbeteren terwijl dit ook een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit
(Hoendervanger, Voordt, & Wijnja, 2012).
Het niet juist organiseren en niet juist inzetten van het bedrijfsmiddel huisvesting
leidt tot het niet volledig ondersteunen van het primaire proces van een
onderwijsinstelling en kan daarmee indirect ook ten koste gaan van de prestaties
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van leerlingen (Westerhof, 2013). Vanuit deze theorie is het interessant om het
verband te onderzoeken tussen de kwaliteit van de huisvesting en de leerprestaties
van het primair onderwijs.
De centrale vraag in het onderzoek luidt: “Wat is het verband tussen de kwaliteit
van de onderwijshuisvesting en de leerprestaties van leerlingen in het primair
onderwijs”. Als uitgangspunt om de leerprestaties te kunnen meten is voor dit
onderzoek de “schoolcijferlijst” gehanteerd.
De “schoolcijferlijst” van professor Dronkers is opgesteld omdat het vergelijken
van de reguliere basisscholen op grond van hun gemiddelde scores op de toets, die
wordt afgenomen in groep 8, een foutief beeld kan geven van de kwaliteit van het
onderwijs dat op die basisschool wordt gegeven. De gemiddelde score hangt
immers mede af van het aantal leerlingen dat deelneemt aan die toets en van de
sociale, economische en culturele achtergrond van de leerlingen. Alleen als in de
analyse met die aspecten rekening wordt gehouden, kan een goed beeld worden
verkregen van de toegevoegde waarde van een basisschool (Dronkers, 2013).
In de schoolcijferlijst is de “toegevoegde waarde” dus de mate waarin de eindscore
van een school afwijkt van de gemiddelde score van alle basisscholen met een
zelfde leerling-populatie. Als die eindscore lager ligt dan de gemiddelde score van
alle basisscholen met eenzelfde leerling-populatie, dan heeft die school een
negatieve toegevoegde waarde (een lage kwaliteit); als die eindscore hoger ligt dan
de gemiddelde score van alle basisscholen met eenzelfde leerling-populatie, dan
heeft die school een positieve toegevoegde waarde (een hoge kwaliteit) (Dronkers,
2013).
Vervolgens is nader ingezoomd op de huidige kwaliteit van de huisvesting van de
basisscholen die in het eerste deel van het onderzoek naar voren zijn gekomen met
de meest afwijkende scores uit de schoolcijferlijst. Er is gekeken naar de 15 meest
positief afwijkende en de 15 meest negatief afwijkende scholen uit de
schoolcijferlijst.
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Methode
Zoals gezegd zijn de prestaties van de scholen zoals weergegeven in de
schoolcijferlijst van de onderwijssocioloog professor Dronkers het vertrekpunt
geweest voor dit onderzoek. In feite bestaat de schoolcijferlijst uit een databestand
met gegevens over 6995 basisscholen. In dit onderzoek is uit dat databestand
gebruik gemaakt van de BRIN-codes, de namen van de basisscholen en de
toegevoegde waarden zoals berekend door professor Dronkers.
Door middel van de unieke “BRIN-code” van een school zijn de gegevens over de
leerprestaties te koppelen aan de gegevens van de gebouwen waarin de scholen
zijn gehuisvest. Met behulp van gegevens van DUO, de BAG Viewer en de
database “Onderwijsgebouwen” van Bouwend Nederland kan een eerste relatie
worden gelegd tussen de leerprestaties en gebouwkenmerken.
Op basis van de schoolcijferlijst is een selectie gemaakt van dertig basisscholen,
bestaande uit de 15 scholen met de meest positief- en de 15 scholen met de meest
negatief afwijkende toegevoegde waarden uit een totaal van 6995 basisscholen
(scholen met openbare leerprestaties). Van deze 30 basisscholen zijn de
gebouwkenmerken onderzocht. Vervolgens zijn de directies van deze scholen
uitgenodigd om deel te nemen aan een schriftelijke enquete.
Om op een zinvolle manier te kijken naar de kwaliteit van de huisvesting is
aansluiting gezocht bij het “Kwaliteitskader Huisvesting” (Ruimte-OK, 2014). De
enquete is gebaseerd op de kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het
Basis Onderwijs die in het “Kwaliteitskader Huisvesting” worden benoemd.
Dit kwaliteitskader voor schoolgebouwen in het basisonderwijs (excl. speciaal
onderwijs) heeft als doel de (basis)kwaliteit van bestaande en nieuwe
schoolgebouwen te waarborgen. Dit is hét uitgangsdocument om gewenste
gebouwprestaties te definiëren en te evalueren. Uitgangspunten daarbij zijn dat
een gebouw karakter heeft en behoudt bij intensief gebruik, maar ook geschikt is
voor een diversiteit aan onderwijsactiviteiten en een gezond binnenklimaat en
gezonde exploitatie kent.
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Met behulp van de enquête kon inzicht worden gekregen in de kwaliteit van
huisvesting van de geselecteerd scholen. De tien topics uit de enquête vormen een
selectie uit de kwaliteitseisen van het “Kwaliteitskader Huisvesting –
Basisonderwijs”. De onderwerpen uit de enquête zijn: bereikbaarheid, ligging,
gevels,

gebruik,

daglichttoetreding

en

zonwering,

kunstlicht,

ventilatie,

verwarming, airconditioning en tot slot duurzame energie en isolatie. De
enquêtevragen zijn gekoppeld aan een puntenscore. Hoe hoger het puntentotaal
des te beter de kwaliteit van de huisvesting van het onderwijs en hoe lager het
puntentotaal des te slechter de kwaliteit.

Resultaten
De eerste uitkomsten van het onderzoek bestaan uit de scholen (met de
bijbehorende gebouwen) die uit de schoolcijferlijst naar voren komen als de 15
scholen met de grootste positief afwijkende toegevoegde waarde en de 15 scholen
met de grootste negatieve afwijking als het gaat om de leerprestaties. Uit beide
categorieën bleek één basisschool de deuren inmiddels te hebben gesloten.
Daardoor is het onderzoek voortgezet met 14 scholen in elke categorie. Hoewel de
betreffende scholen vanzelfsprekend met naam en toenaam bekend zijn, zal hier
worden volstaan met het weergeven van slechts de algemene kenmerken van de
scholen en de gebouwen.
Van de in totaal 28 geselecteerde scholen is aanvankelijk op basis van deskresearch
de relatie gelegd tussen het bouwjaar en de schoolprestaties conform de
schoolcijferlijst. De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 1.
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Aantal

Aantal

negatief

positief

afwijkende

afwijkende

basisscholen

basisscholen

< 1950

1

3

1950 - 1960

1

1960 - 1970

1

2

1970 - 1980

5

4

1980 - 1990

4

1

1990 - 2000

1

2

Bouwjaar

2000 - 2010

2

2010 -

1
14

14

Tabel 1: schoolprestaties in relatie tot de bouwjaren (eigen bewerking)

Zoals de tabel laat zien is er geen groot verschil tussen de verdeling van de
bouwperiodes van de scholen in beide categorieën. Bij de scholen met een positief
afwijkende score is het aantal scholen van voor 1950 zelfs groter. De bouwjaren van
twee van deze schoolgebouwen stammen dan ook nog eens van vóór 1930.
Een uitvoeriger beeld van de kwaliteit van de huisvesting van de geselecteerde
scholen volgt uit de enquêteresultaten. Uit zowel de positief als de negatief
afwijkende categorieën scholen hebben vier van de 14 benaderde schooldirecties
de enquête ingevuld.
Scholen met positief afwijkende score:
Aanduiding

Bouwjaar:

Energielabel:

Aantal leerlingen:

A

1969

Geen

80

B

1978

Geen

130

C

1926

Geen

175

D

1974

D

285

school:
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Scholen met negatief afwijkende score:
E

1910

C

40

F

1960

Geen

50

G

1935

D

55

H

1980

Geen

86

Tabel 2: basisgegevens van de scholen

Zoals gezegd zijn de schooldirecties ten aanzien van de gebouwkwaliteit bevraagd
over een tiental topics. Hieronder zullen de topics elk met een eigen kopje worden
weergegeven, waarbij de gestelde vragen bij dat topic worden weergegeven.
Vervolgens wordt de data die de enquête over de gebouwkwaliteit heeft
opgeleverd voor zowel de positief- en negatief afwijkende scholen in tabel 3.
weergegeven.

Bereikbaarheid
Bij de topic 'bereikbaarheid' is gevraagd om de volgende stellingen met ja of nee te
beantwoorden.
- Het schoolgebouw is lopend of per fiets goed bereikbaar;
- Het schoolgebouw is met de auto goed bereikbaar;
- Het schoolgebouw is gelegen op meer dan 50 meter van een drukke weg
(binnenstedelijk of provinciaal);
- Het schoolgebouw is gelegen op meer dan 300 meter van een snelweg.

Ligging
Bij de topic 'ligging' horen de volgende stellingen, allen met ja of nee te
beantwoorden:
- Vanuit de omgeving is er duidelijk zicht op het gebied rondom de entrees;
- De bezoekersentree is direct zichtbaar vanaf de openbare weg;
- Het schoolgebouw beschikt over meerdere entrees.
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Gevels
Bij de topic 'gevels' horen de volgende stellingen en vragen. De stellingen zijn met
ja of nee te beantwoorden. Waar sprake is van verschillende antwoordmogelijkheden kan de keuze worden aangegeven door 1, 2 of 3 in te vullen.
- Het schoolgebouw heeft een open uitstraling naar buiten, waarbij de open
geveloppervlakte minimaal 30-35% is.
- De glasoppervlakte in de gevel van het schoolgebouw bestaat grotendeels uit:
1: Enkel glas 2: Dubbel glas 3: Extra isolerend dubbel glas
- Heeft het schoolgebouw aluminium of kunststof kozijnen?

Gebruik
Bij de topic 'gebruik' horen de volgende vragen. De stellingen zijn met ja of nee te
beantwoorden. Waar sprake is van verschillende antwoordmogelijkheden kan de
keuze worden aangegeven door 1, 2 of 3 in te vullen.
- Zijn de wanden langs verkeersruimten voorzien van ramen?
- Zijn de gangen die gebruikt worden voor het geven van onderwijs minimaal
drie meter breed? 1: Ja 2: Nee 3: Niet van toepassing
- Biedt de ruimte waar klassikale instructie wordt gegeven ruimte voor ten
minste 25 leerlingen?
- Zijn de ruimten voor onderwijsactiviteiten afgestemd op minimaal 2m² per
leerling?
- Kent het gebouw onderwijsruimten ingericht voor creatieve, muzikale,
technische en/of expressieve activiteiten?
- Biedt het gebouw ruimte om het werk van kinderen te exposeren?
- Hebben onderwijsruimten minimaal 12 m² vrij wandoppervlak om werk van
leerlingen op te hangen (prikborden o.g.)?
- Is de afstand van vloer tot (verlaagd) plafond in onderwijsruimten gemiddeld
minimaal 3,2 meter?
- Is er in de onderwijsruimten een digitaal schoolbord aanwezig? 1: Ja 2: Ja,
maar niet in alle onderwijsruimten 3: Nee
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- Heeft het gebouw een speellokaal van minimaal 84m² met een bergruimte van
minimaal 6m²?
- Beschikt het gebouw over een centraal gelegen keukenvoorziening voor
multifunctioneel gebruik?

Daglichttoetreding en zonwering
Bij de topic 'daglichttoetreding en zonwering' horen de volgende vragen. De
vragen zijn met ja of nee te beantwoorden. Waar sprake is van verschillende
antwoordmogelijkheden kan de keuze worden aangegeven door 1, 2 of 3 in te
vullen. De vragen die zijn beantwoord met de antwoordmogelijkheid 'niet van
toepassing' worden niet meegeteld in het puntentotaal.
- Zijn alle deuren in het gebouw met uitzondering van bergingen en
magazijnen voorzien van veiligheidsglasstroken of zijlicht?
- Is er in de onderwijsruimten daglichttoetreding vanuit het kindperspectief
van links?
- Is er in de onderwijsruimten daglichttoetreding van boven?
- Is er in de ruimten met digitale schoolborden een helderheidswering (met
blijvend uitzicht naar buiten) aanwezig? 1: Ja 2: Nee 3: Niet van toepassing
- Zijn er daglichtoplossingen toegepast in het schoolgebouw?
- Zijn de ontworpen daglichtoplossingen te openen voor afvoer van warmte? 1:
Ja 2: Nee 3: Niet van toepassing
- Zijn de ontworpen daglichtoplossingen afgestemd met zonwerende
voorzieningen? 1: Ja 2: Nee 3: Niet van toepassing
- Heeft het gebouw zonwering voor de raampartijen van de onderwijsruimten?
- Is er op alle gevels behalve de noordgevel buitenzonwering aanwezig? - Is de
buitenzonwering automatisch en vanuit de onderwijsruimte bedienbaar? 1: Ja
2: Nee 3: Niet van toepassing
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Kunstlicht
Bij de topic 'kunstlicht horen de volgende vragen, allen met ja of nee te
beantwoorden. Tenzij er keuze is uit verschillende antwoordmogelijkheden,
aangegeven met keuze 1 tot en met 6.
- Momenteel bestaat het verlichtingsplan in het schoolgebouw grotendeels uit:
1: LED-verlichting 2: Normale tl-buizen 3: Spaarlampen 4: Halogeenlampen
5: Gloeilampen 6: Overig
- Is er verlichting in het gebouw aanwezig dat daglichtafhankelijk is?
- Is er verlichting in het gebouw aanwezig dat wordt geregeld door
aanwezigheidsdetectie?
- Is er verlichting in het gebouw aanwezig dat wordt geregeld door
veegschakelingen?
- Is er bij dit schoolgebouw ook buitenverlichting?

Ventilatie
Bij de topic 'ventilatie' horen de volgende vragen, allen met ja of nee te
beantwoorden. Tenzij er keuze is uit verschillende antwoordmogelijkheden,
aangegeven met keuze 1, 2 of 3. De vragen die zijn beantwoord met de
antwoordmogelijkheid 'niet van toepassing' worden wederom niet meegeteld in
het puntentotaal.
- Is natuurlijke ventilatie mogelijk in de onderwijsruimten?
- Beschikken

de

ruimten

voor

klassikale

instructie

een

te

openen

raamoppervlakte van 4m², waarvan de helft bovenin het raamvlak? 1: Ja 2:
Nee 3: Niet van toepassing
- Zijn de te openen raamdelen tegelijkertijd met buitenzonwering te gebruiken?
1: Ja 2: Nee 3: Niet van toepassing
- Is er mechanische ventilatie aanwezig in de onderwijsruimten?
- Is de mechanische ventilatie per ruimte regelbaar? 1: Ja 2: Nee 3: Niet van
toepassing
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- Wordt er in elk afzonderlijke onderwijsruimte de CO2 concentratie gemeten
met behulp van CO2- sensoren en CO2-monitoring?

Verwarming
Bij de topic 'verwarming' horen de volgende vragen, allen te beantwoorden door
een keuze uit verschillende antwoordmogelijkheden aangegeven met cijfers. De
vragen die zijn beantwoord met de antwoordmogelijkheid 'niet van toepassing'
worden niet meegenomen in het puntentotaal.
- Op welke wijze wordt het gebouw verwarmd? 1: Centrale verwarming 2:
Stad- of blokverwarming 3: Niet verwarmd 4: Overig ...
- Is er in de afgelopen 3 jaar vervanging geweest van de verwarmingsketel(s)?
1: Ja 2: Nee 3: Niet van toepassing
- Gaat het bij de type verwarmingsketels om een zogenaamde hoog rendement
(HR) ketels, een ketel met een verbeterd rendement (VR-ketel) of een
conventionele ketel (10 jaar of ouder)? 1: HR-ketel 2: VR-ketel 3:
Conventionele ketel 4: Overig 5: Niet van toepassing

Airconditioning
Bij de topic 'airconditioning' horen de volgende vragen, allen te beantwoorden
door een keuze uit verschillende antwoordmogelijkheden aangegeven met cijfers.
De vragen die zijn beantwoord met de antwoordmogelijkheid 'niet van toepassing'
worden niet meegenomen in het puntentotaal.
- Is er in het gebouw een airconditioningsysteem aanwezig?
- Is elke onderwijsruimte aangesloten op het airconditioningsysteem? 1: Ja 2:
Nee 3: Niet van toepassing
- Zijn er in de afgelopen 3 jaar een of meer koelmachines vervangen, is het
airconditioningsysteem uitgebreid met een nieuwe koelmachine(s) of is er
voor het eerst een koelmachine geïnstalleerd? 1: Ja, bestaande koelmachine
vervangen 2: Ja, uitgebreid met nieuwe koelmachine 3: Ja, voor het eerst een
koelmachine geïnstalleerd 4: Nee 5: Niet van toepassing
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- Wordt de temperatuur in het schoolgebouw in de zomer ook op een andere
manier

beheerst?

1:

vrije

koeling

2:

lichtgeregelde

zonwering

3:

buitenzonwering (lamellen, markiezen of screens) 4: binnenzonwering
(lamellen, rolgordijnen) 5: spiegelglas 6: glas met lage zontoetredingsfactor
(ZTA-waarde) 7: overig

Duurzame energie en isolatie
Bij de topic 'duurzame energie en isolatie' horen de volgende vragen, allen met ja
of

nee

te

beantwoorden.

Tenzij

er

keuze

is

uit

verschillende

antwoordmogelijkheden aangegeven per optie 1, 2 of 3.
- Zijn er zonnecollectoren aanwezig voor de productie van warm water?
- Zijn er zonnepanelen aanwezig voor de productie van elektriciteit?
- Wordt de energievraag met minimaal 20% niet-fossiele brandstof opgewekt?
- Wat is de huidige staat van de verschillende vormen van isolatie? (Per
isolatiesoort keuze uit de volgende antwoorden: niet, matig, redelijk, goed en
zeer goed) 1: Dakisolatie 2: Gevelisolatie 3: Vloerisolatie

Topic

Bereikbaarheid

Max. score

4 punten

Score positief
afwijkende
scholen

Score
negatief
afwijkende
scholen

% score op
topic

A: 4

100 %

B: 4

100 %

C: 4

100 %

D: 4

100 %
E: 4

100 %

F: 4

100 %

G: 3

75 %

H: 4

100 %
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Topic

Ligging

Max. score

3 punten

Score positief
afwijkende
scholen

Score
negatief
afwijkende
scholen

A: 3

100 %

B: 3

100 %

C: 2

67 %

D: 3

100 %
E: 2

Gebruik

Daglichttoetreding
en zonwering
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4 punten

11 punten

10 punten

67 %

F: 2

67 %

G: 3

100 %

H: 2

Gevels

% score op
topic

67 %

A: 3

75 %

B: 2

50 %

C: 2

50 %

D: 3

75 %
E: 3

75 %

F: 1

25 %

G: 2

50 %

H: 2

50 %

A: 7

64 %

B: 9,5

86 %

C: 9

82 %

D: 9

82 %
E: 10

91 %

F: 9

82 %

G: 8

73 %

H: 6,5

59 %

A: 6

60 %

B: 8

80 %

C: 7

70 %

D: 7

70 %
E: 6

60 %

F: 7

70 %

G: 5

50 %

H: 3

30 %
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Topic

Kunstlicht

Ventilatie

Verwarming

Airconditioning

Max. score

6 punten

6 punten

5 punten

8 punten

Score positief
afwijkende
scholen

Score
negatief
afwijkende
scholen

% score op
topic

A: 1,5

25 %

B: 3,5

58 %

C: 5,0

83%

D: 3,5

58 %
E: 3,5

58 %

F: 2,5

42 %

G: 3,5

58 %

H: 1,5

25 %

A: 3

50 %

B: 3

50 %

C: 5

83 %

D: 3

50 %
E: 3

50 %

F: 3

50 %

G: 6

100 %

H: 6

100 %

A: 4

80 %

B: 2

40 %

C: 4

80 %

D: 5

100 %
E: 4

80 %

F: 4

80 %

G: 2

40 %

H: 3

60 %

A: 1

13 %

B: 2

25 %

C: 1

13 %

D: 3

38 %
E: 2

25 %

F: 2

25 %

G: 2

25 %

H: 2

25 %
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Topic

Duurzame energie
en isolatie

Max. score

8 punten

Score positief
afwijkende
scholen

Score
negatief
afwijkende
scholen

% score op
topic

A: 1,5

19 %

B: 4,0

50 %

C: 5,0

63 %

D: 2,0

25 %
E: 3,0

38 %

F: 2,5

31 %

G: 5,0

63 %

H: 1,0

13 %

Tabel 3: scores op de topics

Op basis van de scores per topic kan de totale score van een schoolgebouw worden
vastgesteld. In tabel 4 is een overzicht van de totaalscores te zien, waarbij tevens
de procentuele score is opgenomen.
Scholen met positief afwijkende score:
Aanduiding
school:

Bouwjaar:

Behaalde
punten:

Percentage:

A

1969

34

53,13 %

B

1978

41

64,06 %

C

1926

44

68,75 %

D

1974

42,5

64,39 %

Scholen met negatief afwijkende score:
E

1910

40,5

63,28 %

F

1960

37

57,81 %

G

1935

39,5

62,70 %

H

1980

31

50 %

Tabel 4: totaalscores van de scholen
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Zowel de scores per topic als de totaalscores per schoolgebouw laten geen grote
verschillen zien tussen de scholen met een “positief afwijkende score” en die met
een “negatief afwijkende score”. Negatieve “uitschieters” met betrekking tot de
scores op bepaalde topics komen we tegen bij zowel de scholen met een positiefals een negatief afwijkende toegevoegde waarde. Niet alleen de scholen met een
“negatief afwijkende score” uit de schoolcijferlijst beschikken derhalve over een
kwalitatief minder goed gebouw.

Discussie
Het vertrekpunt van dit onderzoek is de “schoolcijferlijst basisonderwijs” geweest,
zoals opgesteld door prof. J. Dronkers. De methodiek die professor Dronkers heeft
toegepast om de schoolresultaten te corrigeren is zeker niet onomstreden maar
geeft voor een onderzoek als dit een zuiverder uitgangspunt dan wanneer
uitsluitend naar de ongecorrigeerde cito-uitslagen zou zijn gekeken.
Vervolgens is op puur praktische gronden de afweging gemaakt om in te zoomen
op slechts de 15 scholen met de grootste positieve- en de 15 scholen met de grootste
negatieve afwijking van de te verwachten schoolresultaten. Daarna is slechts
binnen deze beperkte groep nader onderzoek gedaan naar de werkelijke kwaliteit
van

de

gebouwen.

Dit

heeft

vanzelfsprekend

gevolgen

voor

de

generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten.
Gezien het voorgaande moeten de uitkomsten als een eerste verkenning van de
relatie tussen de uitkomsten van het onderwijs en de kwaliteit van een
schoolgebouw worden gezien. Het onderzoek geeft zeker geen representatieve
afspiegeling van deze relatie. Hoewel de onderzoeksresultaten het algemeen
bestaande beeld bevestigen dat het over het algemeen matig is gesteld met de
kwaliteit van de schoolgebouwen voor primair onderwijs kan op basis van deze
resultaten niet worden gezegd dat het gebouw dé doorslaggevende factor is voor
de kwaliteit van het onderwijs.
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Overige thema’s
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De implicaties van vraagvolgende bekostiging voor
voorzieningenplanning
Vastgoedstrategieën en ruimtelijke sturing in ouderenzorg en
primair onderwijs vergeleken
dr. J. Tennekes
Maatschappelijke dienstverlening (zorg, welzijn, cultuur, sport, etc.) wordt in
toenemende mate vraagvolgend bekostigd. Dat geldt ook voor het vastgoed
waarin de dienstverlening plaatsvindt. Niet langer wordt er apart een budget ter
beschikking gesteld voor de huisvesting, of wordt het gebouw rechtstreeks ter
beschikking gesteld, zoals gebruikelijk in aanbodsturing. In plaats daarvan is
het budget gekoppeld aan de geleverde prestatie, en moet de dienstverlenende
organisatie de huisvesting daarvan zelf bekostigen, met alle vrijheden en
risico’s van dien. Hoewel het in verschillende sectoren van maatschappelijke
dienstverlening in verschillende mate is ingevoerd, kan bij elkaar gesproken
worden van een langjarige, sector overstijgende trend. En niet alleen in
gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld als het gaat om subsidies voor cultuur of
sport. Juist ook in het sectorale beleid op Rijksniveau hebben stelselwijzigingen
plaatsgevonden die de bekostiging vraagvolgend maken, bijvoorbeeld in het
zorgbeleid.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een verkennend onderzoek
gedaan naar de ruimtelijke gevolgen van deze ontwikkeling ‘Maatschappelijk
vastgoed in verandering’. (Deze bijdrage is een verkorte en aangepaste versie van
de bevindingen van deze studie). Een stelselwijziging als vraagvolgende
bekostiging heeft immers gevolgen die relevant zijn voor het lokale of regionale
ruimtelijke beleid. Ruimtelijke sturing om te zorgen voor een goede
voorzieningenstructuur is vanouds een taak van gemeenten. Maar de
randvoorwaarden voor locatiebeslissingen van dienstverlenende organisaties –
waar zij vestigingen openen of sluiten - worden in belangrijke mate bepaald door
de sectorministeries op Rijksniveau.
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Het onderzoek van het PBL probeert grip te krijgen in hoeverre vraagvolgende
bekostiging een verandering betekent van deze opgave. Hoe verandert
vraagvolgende bekostiging vastgoedstrategieën van de betrokken organisaties?
Welke gevolgen kan dat hebben voor het spreidingspatroon van voorzieningen?
Hoe verandert het de opties voor ruimtelijke sturing? Ook als de gemeente niet
(langer) wil sturen door middel van het bezit van het vastgoed (Van Leent 2008),
blijft er een opgave voor de ruimtelijke coördinatie van die voorzieningen, die nog
niet aan huis of via internet geleverd kunnen worden, maar nog steeds gebonden
zijn aan een bepaald soort huisvesting.
Voor dit onderzoek zijn de ontwikkelingen in twee sectoren met elkaar vergeleken.
Aan de ene kant de ouderenzorg, waar vraagvolgende bekostiging al is
doorgevoerd in de vorm van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC), in
combinatie met het financieel scheiden van wonen en zorg. Aan de andere kant,
als contrast, de sector primair onderwijs, waar de huisvesting nog voornamelijk
aanbodgestuurd is, maar waar wel discussies plaatsvinden over meer
vraagvolgende bekostiging. Het onderzoek bestond uit data-analyse via GIS,
literatuuronderzoek, meer dan 40 expertinterviews, en casestudies verspreid over
het land. Ruimtelijke gevolgen in de zin van een veranderd verspreidingspatroon
zijn cijfermatig nog moeilijk waar te nemen, omdat de stelselwijziging (in de
ouderenzorg) nog maar kort geleden plaatsvond. Daarom hebben we vooral
onderzocht hoe de belangrijkste betrokkenen – dienstverlenende organisaties,
overige eigenaars zoals corporaties en beleggers, gemeenten, en toezichthoudende
organisaties - anders zijn gaan denken over de te volgen vastgoedstrategie. Hieruit
trekken we conclusies over mogelijke ruimtelijke gevolgen in de toekomst, en over
de veranderde opties van de overheid om de maatschappelijke vastgoed ruimtelijk
te sturen.

Gebouwenvoorraad
Eerst volgt een kleine bestandsopname van de huidige ruimtelijke trends in beide
sectoren. Het onderzoek gaat uit van een definitie van maatschappelijk vastgoed
op basis van de activiteit die in het gebouw plaatsvindt, en niet op basis van
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(publiek) eigendom; van gebruiker; of van publieke toegankelijkheid (van Leent
e.a. 2009). Voor dit onderzoek is het databestand LISA, dat weergeeft op welke plek
mensen een bepaald beroep uitoefenen (in dit geval primair onderwijs en
ouderenzorg), gekoppeld aan basisregistratie gebouwen (BAG). Aanvullende
informatie (o.a. WOZ-data) is gebruikt om de data te verrijken en fouten te
beperken.
Er staan in Nederland ongeveer 8000 gebouwen waar basisonderwijs wordt
gegeven. Dit betreft zowel hoofd- als nevenvestigingen als ‘dislocaties’. Er zijn
ongeveer 2200 woonzorggebouwen, een divers palet van verpleeghuizen tot
verzorgingshuizen, woonzorgcentra: overal waar doorlopend professionele
ouderenzorg wordt verleend. In de sector onderwijs neemt het aantal gebouwen
tussen 2007 en 2015 af, in de sector ouderenzorg toe (zie figuren 1 en 2).

Figuren 1 en 2: aantal locaties naar kerngrootte (kleine kernen (<5000 inw), middelgrote kernen (5000100.000), grote steden (>100.000), en het overgebleven buitengebied)

In beide sectoren stammen de meeste gebouwen van de huidige voorraad uit de
periode 1965-1990, de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat. Deze opbouw van de
voorraad heeft niet alleen te maken met het feit dat in die periode veel nieuwe
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vestigingen werden gesticht. Ook zijn sindsdien vestigingen uit de oudere
perioden verlaten of afgebroken. Het percentage relatief nieuwe gebouwen (na
1990) is voor basisscholen duidelijk lager dan voor woonzorggebouwen.

Figuren 3 en 4: aandeel locaties naar bouwperiode en kerngrootte, 2015

Achter de totale groei of krimp van het aantal gebouwen (figuur 1 en 2) gaat een
grotere dynamiek van opheffingen en het ontstaan van nieuwe locaties schuil
(figuren 5 en 6). Deze dynamiek verschilt tussen de twee sectoren, maar ook tussen
verschillende gebieden. In de grote steden staan tegenover de opgeheven
basisschoollocaties relatief veel nieuwe locaties (figuur 5). In kleine kernen komen
er relatief weinig nieuwe basisschoollocaties bij. Daarentegen worden in de grote
stad relatief veel woonzorggebouwen opgeheven ten opzichte van het aantal
nieuwe locaties (figuur 6) (figuur 2), terwijl er in kleine kernen juist relatief veel
nieuwe woonzorggebouwlocaties worden gesticht. Dit geldt dan weer niet voor
kleine kernen in krimpgebieden: daar zijn ten opzichte van kleine kernen in andere
gebieden ook weinig nieuwe woonzorggebouwlocaties (zie figuur 7)
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Figuur 5 en 6: opheffingen en nieuwe locaties in de periode 2007-2015 van basisscholen en
woonzorggebouwen als percentage van de voorraad in 2007, naar kerngrootte. NB: sloop/nieuwbouw
is hierin niet meegenomen

Figuur 7: opheffingen en nieuwe locaties woonzorggebouwen in kleine kernen in de periode 2007-2015,
naar krimpgebiedtype

In het primair onderwijs zijn de nieuwe locaties duidelijk groter dan de opgeheven
locaties, terwijl in de ouderenzorg sprake is van schaalverkleining (zie figuur 10 en
11).
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Figuren 10 en 11: gemiddeld oppervlak van opgeheven en nieuwe locaties (2007-2015) van basisscholen
en woonzorggebouwen, naar kerngrootte

Samenvattend vertoont het spreidingspatroon van de locaties in beide sectoren
heel verschillende trends. In het primair onderwijs is sprake van concentratie: het
aantal locaties neemt af en de gebouwen hebben gemiddeld een groter
oppervlakte. In de ouderenzorg is sprake van deconcentratie: het aantal locaties
neemt juist toe en nieuwe gebouwen zijn gemiddeld kleiner. Achter deze totalen
gaan echter grote ruimtelijke verschillen in dynamiek schuil, die zorgen voor heel
verschillende herstructureringsopgaven. In kleine kernen moet de ruimtelijke
herstructurering van basisscholen zijn beslag krijgen met behulp van weinig
nieuwe locaties, in vergelijking met de stad. In de grote stad wordt de ruimtelijke
opgave van woonzorglocaties meer dan in overige kernen ook bepaald door de
vraag waar locaties verdwijnen. Dat geldt overigens ook en des te meer voor kleine
kernen specifiek in krimpgebieden.
Motor achter deze ontwikkelingen zijn veranderingen in demografie, en
maatschappelijke en technologische trends (Van Dam e.a. 2013, Rli 2014). Maar
daarnaast spelen veranderingen in instituties ook een rol, en deze rol is de focus
van het PBL-onderzoek waar deze bijdrage over gaat.
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Drie logica’s
Hoe worden vastgoedbeslissingen ten aanzien van locatie en opzet van
maatschappelijk vastgoed door de betrokkenen genomen? En verandert hun
vastgoedstrategie naar aanleiding van nieuwe, vraagvolgende vormen van
publieke bekostiging? Om de vastgoedstrategieën in het primair onderwijs en de
ouderenzorg te vergelijken, zijn in het onderzoek drie ideaaltypische manieren van
denken over maatschappelijk vastgoed geconstrueerd: voorzieningslogica,
dienstverleningslogica, en rendementslogica. Elke logica heeft een eigen visie op
de samenhang tussen vraag en aanbod van diensten (in dit geval zorg en
onderwijs) en vraag en aanbod van gebouwen (zie figuur 12). Zij verschillen in de
visie hoe de vraag naar een dienst in evenwicht wordt gebracht met het aanbod
door een zorgaanbieder of schoolbestuur, en hoe vraag naar huisvesting in
evenwicht wordt gebracht met het aanbod van huisvesting.
vraag naar dienst ⬌ aanbod van dienst ⬌ vraag naar ruimte ⬌ aanbod van ruimte

Figuur 12

Voorzieningslogica
Bij de voorzieningslogica hebben we het over een manier van denken die uitgaat
van een verzorgingsstaat. Het uitgangspunt is de behoefte aan diensten van
mensen op een bepaalde plek. Het is een overheidstaak om te garanderen dat
dienstverlening voor hen bereikbaar is, en fysieke nabijheid is daarvan een
belangrijke component. De spreiding van gebouwen moet daarom de
ontwikkelingen van de 'behoefte’ volgen – meestal vastgesteld via demografische
en sociaaleconomische kengetallen en prognoses. De overheid probeert dit te
bereiken via aanbodsturing: Het gebouw wordt bekostigd in natura, of via andere
manieren waarmee de vastgoedrisico’s worden verkleind of weggenomen. Ook op
een tweede manier wordt er belang gehecht aan ruimtelijke planning: functies
moeten zodanig ten opzichte van elkaar gepland worden, dat ze meerwaarde
opleveren voor een gebied. In deze logica wordt het gebouw niet alleen ingezet
voor de (sectorale) dienstverlening, maar ook in het kader van beleidsagenda’s op
het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid en integratie.
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Dienstverleningslogica
In de dienstverleningslogica wordt een optimale kwaliteit van de dienstverlening
als de belangrijkste na te streven waarde gezien, en in het verlengde daarvan de
continuïteit van de organisatie die de missie heeft om deze dienstverlening te
leveren. Het gebouw is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. De locatie, en de
opzet, inrichting en uitstraling van het gebouw moeten aansluiten op het
dienstverleningsconcept van de organisatie, waarmee de organisatie zich kan
onderscheiden van andere organisaties. De manier van bekostiging zorgt ervoor,
dat de dienstverlenende organisatie los van de overheid een vastgoedstrategie kan
voeren, of dat nu via vraagvolgende bekostiging is of door middel van een vrij te
besteden vast budget. Maar hoe belangrijk het gebouw ook is, het is niet meer dan
een randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering. Vastgoedrisico’s moeten zoveel
mogelijk worden ingedamd, om zich te concentreren op het primaire proces van
dienstverlening. Locatiekeuze is alleen afhankelijk van waar de dienstverlenende
organisatie rendabel diensten denkt te kunnen leveren. Dat betekent, dat de
behoefte van de mensen aan voorzieningen op een bepaalde plek niet
doorslaggevend is voor vastgoedbeslissingen, zoals in de voorzieningslogica.

Rendementslogica
Tot slot wordt in de rendementslogica het meest belang gehecht aan een optimale
verhouding tussen kosten, opbrengsten en financieel risico van een gebouw. Het
gebouw wordt gezien als een business case, eventueel binnen een bredere
portefeuille aan vastgoed. Hoewel deze business case uiteraard sterk verbonden is
met de dienstverlening die erin plaatsvindt, wordt het rendement van het vastgoed
apart beoordeeld, en is doorslaggevend voor vastgoedbeslissingen. Het rendement
is opgebouwd uit een direct rendement (uit exploitatie) en een indirect rendement
(uit waardeontwikkeling). De business case is gebaseerd op de marktvraag: dat
betekent dat er bovenop de vergoeding van overheidswege per cliënt of per dienst
expliciet rekening wordt gehouden met wat doelgroepen zelf zouden kunnen
uitgeven. Er wordt gezocht naar de juiste product-doelgroep-combinaties. Anders
dan in de andere twee logica’s, speelt de alternatieve aanwendbaarheid van het
gebouw en de waarde van de grond een rol. Andere invullingen van het gebouw
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dan de (huidige) maatschappelijke dienstverlening zijn een optie. Gebouwen
moeten daarom idealiter een zekere flexibiliteit opzet hebben die verschillend
gebruik toelaat. Het financiële risico dat aan het vastgoed is verbonden, is anders
dan in de andere twee cases geen bijverschijnsel dat vermeden of ingedamd
moeten worden, maar expliciet onderdeel van de overweging. Hogere risico’s
kunnen aanvaardbaar zijn, als ook hogere rendementen gehaald kunnen worden.
Op het eerste gezicht zijn deze logica’s niets anders dan de verschillen tussen het
overheidsperspectief, het perspectief van de dienstverlener en dat van de
vastgoedbelegger. Maar zo simpel is het niet. Sommige onderdelen van
overheidsorganisaties hanteren soms juist een rendementslogica, en komen
overigens daarmee soms in conflict met andere onderdelen. Bijvoorbeeld hanteert
het College Sanering Zorginstellingen vooral een rendementslogica, en dat kan
botsen met de voorzieningslogica van een gemeente. Binnen een gemeente heeft
de vastgoedafdeling soms een andere visie op de portefeuille aan schoolgebouwen
dan de dienst onderwijs.
Vergelijking tussen de beide sectoren laat zien, dat door de stelselwijziging richting
vraagvolgende bekostiging er een andere 'logica' ten grondslag gaat liggen aan de
vastgoedbeslissingen. Zoals we bij de ouderenzorg zullen zien, werkt de
stelselwijziging een verschuiving in de hand van een voorzieningenlogica naar een
dienstverleningslogica en (gedeeltelijk) naar een rendementslogica. In het primair
onderwijs blijft de bekostiging grotendeels aanbodgestuurd, en blijft ook de
voorzieningslogica dominant. Dit zijn ideaaltypische aanduidingen, geconstrueerd
op basis van de interviews in dit onderzoek en de literatuur. Hoe actoren werkelijk
denken is vaak een mengvorm hiervan, maar wel met een duidelijk accent op een
van de drie.

Woonzorggebouwen
De invoering van vraagvolgende bekostiging in de ouderenzorg betekent dat de
zorgaanbieder per cliënt een toelage krijgt voor de huisvesting, en anders dan
vroeger onder het bouwregime voortaan zelf het risico op onderbezetting moet
opvangen. De gelijktijdige ingevoerde hervorming van het scheiden van wonen en
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zorg, waarbij er voor cliënten met een lagere zorgbehoefte helemaal geen
vergoeding voor huisvestingskosten meer is, maakt dit exploitatierisico bijzonder
urgent, omdat in veel woonzorggebouwen de populatie voor een deel uit dit soort
cliënten bestaat.
Deze ontwikkelingen leiden bij eigenaren van zorgvastgoed, zorgaanbieders,
corporaties en beleggers tot nieuwe strategieën met betrekking tot het vastgoed.
Hierbij wordt in samenhang gekeken naar een ander gebruik (zwaardere
verpleeghuiszorg,

nieuwe

doelgroepen,

het

afstoten

van

niet-rendabele

nevenvoorzieningen in het gebouw, zoals een restaurant); andere locatiekeuzes
(het afstoten van huidige locaties ingegeven door demografische ontwikkelingen
of door gunstige verkoopmogelijkheden) of naar een ander type gebouwen
(minder functie-specifiek, waardoor verschillende soorten zorg gegeven kan
worden, en het gebouw ook voor een gewone woonfunctie gebruikt kan worden,
of juist heel gespecialiseerd voor een bepaald type psycho-geriatrische zorg).
Uit de interviews blijkt dat daarbij de manier waarop vastgoedvraagstukken
benaderd worden verandert: waar vroeger de voorzieningslogica dominant was,
ook bij zorgaanbieders, is het nu de dienstverleningslogica, die er op gericht is het
risico van het vastgoed voor de organisatie te verkleinen door de exploitatie aan te
passen, locaties af te stoten of een andere keuze te maken tussen koop en huur.
Daarnaast is er bij een aantal partijen, vooral nieuwe spelers zoals
vastgoedbeleggers

maar

ook

corporaties

die

zich

toeleggen

op

ouderenhuisvesting, sprake van vastgoedstrategieën die uitgaan van het
rendement van het gebouw, waarbij gezocht wordt naar nieuwe productdoelgroepcombinaties voor de exploitatie van het gebouw, en alternatief gebruik
niet wordt uitgesloten.
Niet bij alle actoren is de voorzieningslogica helemaal verdwenen. Bij veel
zorginstellingen blijven argumenten van het behoud van een voorziening voor het
dorp, de wijk of de stad zwaar meetellen. Zij willen bijvoorbeeld voorkomen dat
toekomstige bewoners over een al te grote afstand moeten verhuizen naar een
woonzorggebouw, dat ze uit hun eigen vertrouwde omgeving met familie en
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mantelzorgers moeten vertrekken. Door de beleidsveranderingen zijn ze echter
niet altijd in staat om hieraan tegemoet te komen.
Wat

zouden

hiervan

de

ruimtelijke

gevolgen

kunnen

zijn

voor

het

spreidingspatroon van de locaties? In de ouderenzorg zien we over all een tendens
richting

deconcentratie,

ondanks

het

feit

dat

een

aantal

traditionele

verzorgingshuizen worden opgeheven. Vraagvolgende bekostiging leidt tot
nieuwe concepten van woonzorgarrangementen en nieuwe toetreders, waarbij ook
meer kleinschalige vormen ontstaan. Maar het spreidingspatroon zal op den duur
niet langer voortkomen uit planning, maar uit een marktproces. Ook
marktspreiding hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te leiden tot problematische
witte vlekken op de kaart in het aanbod van woonzorgvoorzieningen (of het
omgekeerde: overaanbod). Een zekere mate van spreiding over regio’s is
gewaarborgd door de verdeling van WLZ-budgetten door het zorgkantoor over de
zorgregio’s. Daarnaast zagen we, dat niet alle organisaties puur een
dienstverlenings- of rendementslogica volgen. En uit de interviews blijkt dat zelfs
organisaties die puur volgens rendementslogica redeneren, hun business cases niet
zozeer baseren op de waardeontwikkeling van het vastgoed, maar vooral op
demografische vooruitzichten, om over een langere termijn van bijvoorbeeld 20
jaar exploitatie te garanderen.
Niettemin zal de markt nabijheid van woonzorggebouwen in individuele
gemeenten of specifieke gebieden niet garanderen. Nu al bestaan, binnen de
bredere trend van een grotere spreiding, gebieden waar er juist sprake is
concentratie en toenemende afstanden, zoals in kleine kernen in krimpgebieden.
Gebieden die al op de piek van vergrijzing zitten, zijn minder aantrekkelijk om nu
nog te investeren, terwijl de ouderen er nog wel wonen. En in stedelijke wijken met
een zeer hoge vastgoedwaarde kan het toch aantrekkelijker zijn om voornamelijk
locaties op te heffen en om te bouwen tot woningen voor een andere doelgroep.
Daarom is het een belangrijke vraag, welke mogelijkheden het systeem na
stelselwijzigingen biedt om bij te sturen, indien dat gewenst is.
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Basisscholen
De bekostiging van de huisvesting van het primair onderwijs is in tegenstelling tot
woonzorggebouwen voor het belangrijkste gedeelte aanbodgestuurd, en wordt
gedeeld tussen gemeenten en schoolbesturen. De gemeente stelt gebouwen ter
beschikking, en betaalt voor nieuwbouw en uitbreiding. Het schoolbestuur is
verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud, sinds 2015 ook voor het
buitenonderhoud. Het budget daarvoor is verwerkt in een lump sum-bedrag dat
het rechtstreeks van het Rijk voor onderwijs ontvangt, berekend o.a. op basis van
het aantal leerlingen.
De vastgoedstrategieën van gemeenten en schoolbesturen zijn vooral gebaseerd op
voorzieningslogica.

De

gemeente

baseert

investeringsbeslissingen

op

demografische prognoses, en streeft spreiding na, zowel geografisch als over
schoolrichtingen. Daarbij staat ze in veel gevallen ook voor de opgave om het
aantal schoolgebouwen te beperken vanwege het feit dat het aantal leerlingen in
veel gebieden terugloopt, terwijl er anderzijds deelgebieden zijn, zoals
nieuwbouwwijken, waar het aantal leerlingen tijdelijk hoog is. Schoolbesturen zijn
met elkaar in concurrentie om leerlingen, ook en vooral via locaties. Uit
strategische overwegingen kan het voor hen voordelig zijn om scholen open te
houden ondanks een lage bezetting, of om een nieuwe school te openen. Uit de
interviews blijkt dat voor beide partijen geldt, dat overwegingen van spreiding en
behoud van positie in een bepaald voedingsgebied dominant blijven in
locatiekeuzes ten opzichte van efficiëntie van de exploitatie.
Er is veel kritiek op dit bekostigingssysteem. De verdeelde verantwoordelijkheid,
in combinatie met korte besluitvormingscycli zou leiden tot korte-termijn denken
(zie bijv. Algemene Rekenkamer 2016) dat niet altijd door het opstellen van
meerjarenplannen wordt doorbroken, en tot split incentives (zie bijv. Broekhuizen
e.a. 2015). Dit leidt in veel gevallen tot tijdrovende besluitvorming, conflicten of
een patstelling als het gaat om de vraag waar schoolbesturen locaties opgeven, en
waar de gemeente investeert in renovatie of nieuwbouw.
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Op verschillende manieren zoekt men naar verbeteringen van het systeem. De
meer radicale voorstellen zijn om op den duur te komen tot een volledig
vraagvolgende bekostiging, door het budget voor huisvestingen niet meer via de
gemeenten te laten lopen maar te integreren in het bedrag per kind dat de
schoolbesturen direct van het ministerie ontvangen (Den Besten 2016). Daarnaast
zijn er al gemeenten waar gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid in de wet
om volledige doordecentralisatie toe te passen. Hierbij worden de gelden voor
nieuwbouw en uitbreiding door de gemeenten, na het afsluiten van een contract,
voor een lange periode doorgesluisd naar de schoolbesturen. Uit de interviews
blijkt dat dit in de onderzochte gevallen leidt tot andere vastgoedbeslissingen,
waardoor minder huisvestingsoppervlakte nodig is, en meer nieuwbouwprojecten
worden gestart. De logica verandert meer in een dienstverleningslogica: de
exploitatie van een gebouw gaat een grotere rol spelen, het aanwezig willen zijn in
een bepaald gebied een kleinere. De ruimtelijke gevolgen van een dergelijke
dienstverleningslogica – stel dat doordecentralisatie overal in Nederland toegepast
zou worden – zijn moeilijk in te schatten op basis van de ervaringen van enkele
gemeenten. Maar het lijkt veilig te veronderstellen dat, bovenop de bestaande
trend van een dalend aantal locaties, de concentratie van locaties nog groter zou
worden. Het behoud van ‘marktaandeel’ op een bepaalde locatie zal belangrijk
blijven, maar de afweging zal vaker doorslaan naar het opheffen van een locatie
om redenen van leerlingenaantallen, en misschien ook vaker om bouwtechnische
redenen.

Hoe vraagvolgende bekostiging de planning van voorzieningen
verandert
Een verandering van het bekostigingssysteem richting vraagvolgende bekostiging
betekent

ook

een

andere

manier

van

plannen

van

voorzieningen.

Voorzieningenplanning in de naoorlogse decennia werd gekenmerkt door een
complementaire taakverdeling tussen sectorale regelgeving en ruimtelijke
ordening, en tussen Rijk en lagere niveaus. Via het spoor van het ruimtelijk beleid
vond er voorzieningenplanning plaats in die zin, dat gemeenten een plek
bestemden voor een gebouw waarin maatschappelijke dienstverlening kon
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plaatsvinden. Maar ook het sectorale beleid was gericht op een bepaalde vestiging.
Via de bekostiging van die vestiging kon ook de voorzieningenlocatie (en de opzet
van het gebouw) worden gestuurd (zie figuren 13 en 14).
In het primair onderwijs is in deze taakverdeling weinig veranderd. Eind jaren 90
decentraliseerde de Rijksoverheid het budget voor huisvesting naar gemeenten,
met de expliciete verwachting dat gemeentes het locatiebeleid voor scholen zouden
afstemmen met de visies, bestemmingsplannen en grondexploitaties van hun
ruimtelijke spoor. Sindsdien ontvangt de gemeente via het gemeentefonds een
bedrag van het Rijk voor onderwijshuisvesting en kan zij via het realiseren van
nieuwe vestigingen invloed uitoefenen waar onderwijs wordt aangeboden.
In de gemeenten waar volledige doordecentralisatie plaatsvindt, is er wel sprake
van een fundamentele verandering. De gemeentelijke dienst onderwijs heeft daar
in principe geen invloed meer op de ruimtelijke investeringskeuzes van
schoolbesturen. Gemeenten repareren dit verlies aan invloed soms gedeeltelijk via
bepalingen in het privaatrechtelijke contract dat ze met schoolbesturen over de
doordecentralisatie afspreken. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt ten
aanzien van bijvoorbeeld de spreiding van locaties.
In de ouderenzorg betekent vraagvolgende bekostiging een verlies aan
mogelijkheden voor ruimtelijke planning (zie figuur 14). Vroeger gold het
bouwregime van het Rijk, dat grip gaf op zowel locatie als opzet van het gebouw.
Hoewel het Rijk niet rechtstreeks ouderenzorg plande, had het via de voorwaarden
voor het bouwregime invloed, bijvoorbeeld door te vragen dat de behoefte op die
locatie aangetoond zou worden. Bovendien ving het bouwregime risico’s op
onderbezetting op, hetgeen gunstige condities schiep voor planning van
voorzieningen door de gemeente via het andere, ruimtelijke spoor. Vraagvolgende
bekostiging verandert deze situatie. Niet langer wordt de vestiging bekostigd,
maar alleen nog maar de dienstverlening zelf, direct. De specifieke locatie van het
gebouw waar de zorg aangeboden wordt, speelt voor het Rijksbeleid geen rol. In
de jaarlijkse toedeling van het zorgbudget aan zorgaanbieders, waarmee het
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regionale Zorgkantoor belast is, lijken op basis van dit onderzoek locatie en
spreiding in de praktijk vaak geen doorslaggevende rol te spelen bij toewijzing.
Sturing vanuit de overheid op locatie en opzet van het gebouw kan daarom alleen
nog via de ruimtelijke ordening. En wel die van de gemeente: het ruimtelijk spoor
is volledig gedecentraliseerd. Het bevorderen van een goede voorzieningenstructuur wordt nauwelijks meer als een verantwoordelijkheid in het ruimtelijke
Rijksbeleid geformuleerd, behalve wellicht als het gaat om in krimpgebieden.
Op het moment dat er in de sector primair onderwijs een inderdaad een
systeemwijziging zou plaatsvinden waarbij het huisvestingsbudget wordt
geïntegreerd in het bedrag dat schoolbesturen direct van het Rijk krijgen voor het
onderwijs (zie figuur 14, gestippelde pijl vervangt overige pijlen), zou een
vergelijkbare situatie ontstaan als bij ouderenzorg, waarbij alleen via het ruimtelijk
spoor gestuurd kan worden.
De gemeentelijke instrumenten in de ruimtelijke spoor kennen uit hun aard een
aantal belangrijke beperkingen. De belangrijkste zijn dat voor beslissingen over het
opheffen van locaties er geen bestemmingswijzing nodig is. Maar vooral komen de
procedures van de ruimtelijke ordening in veel gevallen aan het eind van het traject
over besluitvorming, als de vastgoedstrategie inmiddels door andere (financiële en
inhoudelijke) overwegingen is bepaald.

Figuur 13
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Figuur 14

De introductie van vraagvolgende bekostiging is ook en vooral bedoeld om de
efficiëntie van de huisvesting van maatschappelijke dienstverlening te verbeteren,
hetgeen in het publiek belang is. Daarbij moet wel in overweging genomen
worden, dat de overheid sturingsopties inlevert. Of en in hoeverre een
(gemeentelijke) overheid de voorzieningenstructuur ruimtelijk zou willen sturen,
is een politieke afweging. Maar indien zij, al dan niet samenwerkend met andere
gemeenten, zou willen sturen, dan maakt het systeem van vraagvolgende
bekostiging dat moeilijker: de sectorale sturingslijn valt weg en alleen de
ruimtelijke sturingslijn blijft over.
Om sturingscapactiteit terug te winnen (ouderenzorg) cq niet te verliezen
(onderwijs), zonder terug te gaan naar de aanbodsturing zoals die was , staan in
principe twee wegen open. Ten eerste het versterken van ruimtelijk spoor,
bijvoorbeeld door middel van een (door samenwerkende gemeenten opgestelde)
omgevingsvisie op de voorzieningenstructuur en in samenhang met de woonvisie
(Aanjaagteam 2015, VNG 2015). Ten tweede door sectorale bekostiging als
aangrijpingspunt voor ruimtelijke sturing te blijven nemen, maar dan op een
nieuwe manier, zoals dat bij de doordecentralisatie in het onderwijs het geval is.
Bij budgettoewijzing in de zorg zou bijvoorbeeld de vraag kunnen meewegen, in
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hoeverre de plannen passen in een door de gemeente (of regio) en zorgverleners
gezamenlijke opgestelde ruimtelijke visie op het woonzorgaanbod.
Of de inzet van instrumenten van ruimtelijke ordening in praktijk door gemeenten
wel of niet als voldoende worden gewaardeerd in een situatie waar andere
aangrijpingspunten verdwijnen, is een vraag die als zodanig niet is onderzocht in
deze studie, maar die er wel door wordt opgeworpen. Evenals de vraag of er
aanpassingen of alternatieven denkbaar zijn. De bovenstaande overwegingen zijn
daarom bedoeld als aanzet tot discussie.
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Een toekomst voor maatschappelijk vastgoed en PPS
Proces meer inrichten op creëren van juiste netwerk-organisatie
A. Bolster en dr. ir. B. Melles
Soms gaan ontwikkelingen snel, soms buitengewoon langzaam. In de jaren 90
was er al veel belangstelling voor alternatieve contractvormen in de bouw. Mede
door de opkomst van het internet (wat toen nog in de kinderschoenen stond) en
de ontwikkelingen in vooral de auto-industrie was de verwachting dat zowel de
hoofdaannemer met de onderaannemers als de hoofdaannemer met de
opdrachtgever snel tot andere samenwerkingsrelaties zou kunnen komen. Meer
gericht op de lange termijn, meer gebruikmakend van elkaars kwaliteiten,
minder hiërarchisch en meer transparant. De publieke sector zou daar als
belangrijke opdrachtgever het initiatief moeten gaan innemen in de vorm van
publiek private samenwerkingen. Zeker ook in het maatschappelijk vastgoed.
In 1998 constateerde professor Maas (Infocus et all-1998) dat “deze evolutie
(veranderen van rolpatronen) is pas (!) halverwege…..”. De overheid zou
gestroomlijnder en eenvoudiger worden [Atkins-1994] waardoor dit soort nieuwe
op de lange termijn gericht samenwerkingsvormen van publieke en private
partijen meer ruimte zouden krijgen. In 1998 werd ook het internet een grote
toekomst voorspeld, hoezeer er ook futurologen waren die dat niet geloofden. Dat
PPS een grote vlucht zou nemen stond niet ter discussie. Maar is dat ook zo
gegaan?

Wat is Publiek private samenwerking?
Vanuit het verleden was de architect de bouwmeester. Hij was ontwerper,
wetenschapper en organisator in één. De Industriële Revolutie zorgde voor diverse
technische oplossingen en meer complexiteit. Hierdoor werden de eerste
ingenieurs opgeleid en de centrale rol van de architect kwam onder druk te staan.
De samenwerking tussen partijen werd meer en meer vastgelegd in bestekken en
contracten.
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In verschillende landen ontwikkelde het bouwrecht zich in andere richtingen. In
landen als Nederland en Duitsland werd veelal gekozen voor een opzet waarbij de
rollen van partijen helder waren gedefinieerd, maar niet zonder meer de architect
de bepalende partij was. In zuidelijke landen (van België tot Frankrijk en Spanje)
was en is tot de dag van vandaag de architect de bouwheer. In de Angelsaksische
landen, waar initiatieven vanuit de markt altijd veel ruimte krijgen, werd al vanaf
de jaren vijftig geëxperimenteerd met allerhande vormen van alternatieve
contracten (turnkey, construction management, etc.). Het kenmerk van deze
contracten (waar Nederlandse aannemers vanaf de jaren zestig in het MiddenOosten mee te maken) kregen was vooral dat de aannemer alles overnam. Er
werden ziekenhuizen geleverd met personeel voor twintig jaar of scholen inclusief
leerlingen en leermiddelen (Melles en Wamelink, 1990). Het was meer uit handen
nemen dan samenwerken.
In Nederland zelf kwam deze aanpak tot aan de jaren negentig nauwelijks van de
grond. De goed uitgewerkte klassieke aanpak vastgelegd in keurig omschreven
rollenpatronen (de SR voor architecten, de RVOI voor ingenieursbureaus, de UAV
voor uitvoeringscontracten) werd in vrijwel alle gevallen gehanteerd. Daarbij
speelde mede een belangrijke rol dat de wijze van aanbesteden ook sterk van
gereguleerd via de legale en illegale prijsafspraken via de prijsregelende
organisaties. Klassieke bestekcontracten - de eerste versie van de UAV, de AV
stamt zelfs uit 1938 - en bouwteamovereenkomsten waren eigenlijk variaties op
een thema. Uiteindelijk leidden ze allemaal tot een bestek dat werd aanbesteed van
enkelvoudig tot meervoudig en openbaar.
Vanaf de jaren 90 ontstond interesse voor andere manieren van samenwerking.
Invloeden vanuit andere industrieën, bijvoorbeeld de auto-industrie, werden
verweven in de bouwsector. Internationaal en nationaal werd veel onderzoek
gedaan en kennis uitgewisseld, mede door de oprichting van het Conseil
International du Batiment (CIB) (Melles en Wamelink 1993). Er werd wel
geëxperimenteerd in bijvoorbeeld bij de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg.
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In de auto-industrie was intensieve samenwerking al voor de jaren negentig
ontstaan. Daar zag je dat de producenten van eindproducten steeds meer kozen
voor samenwerken met toeleveranciers. Eigenlijk met hetzelfde idee. De eigen
organisatie kan kleiner, flexibeler en wendbaarder zijn. Specialisten kunnen door
het kleinere eigen speelveld op hun onderdeel sneller innoveren. De risico’s van
voorraden worden bij partijen neergelegd die dat beter kunnen beheersen. Grote
autofabrikanten, maar ook grote bedrijven uit de food en chemie sector maken
steeds minder zelf, maar werken steeds meer samen met gespecialiseerde
netwerkpartijen. Je ziet dit letterlijk rondom autofabrieken, waar gespecialiseerde
toeleveranciers op hetzelfde terrein onderdelen produceren. Ook bij chemieparken
zie je dit in de praktijk. Grote fabriekscomplexen als bijvoorbeeld DSM, Sabic, Shell
en Unilever bestaan tegenwoordig uit aparte fabrieken van gespecialiseerde
partijen.
Kenmerk van samenwerken in een netwerkomgeving is dat het wat anders is dan
onderaanneming:
- Het is lange termijn en dus multi-project gericht op het bereiken van een
grotere synergie tussen partners. Dit geeft ook de mogelijkheid tot innovatie
bij de toeleverancier.
- Er wordt niet uitsluitend op prijs, maar juist op lange termijneffect
geselecteerd. Er wordt samen gezocht naar slimmere oplossingen. Dit jaar
kost een onderdeel 10. Volgend jaar streven partijen er samen naar om dat
onderdeel 8 te laten kosten.
- Er wordt nagedacht over gezamenlijke efficiënte logistiek.
- Er wordt transparant met kosten en opbrengsten omgegaan.
- De eindproducent ondersteund (met onderzoek, financiering, etc.) de
toeleverancier bij zijn innovatie, zonder deze toeleverancier volledig over te
nemen.
In 1998 werd voorspeld dat deze vorm van samenwerken de bouwbranche op
korte termijn flink zou veranderen. Niet alleen tussen hoofdaannemer en
onderaannemers, maar vooral ook in de samenwerking tussen opdrachtgever en
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hoofdaannemer. De kern voor Publiek Private Samenwerking. Gericht op het
bereiken van synergie: het beste vanuit de markt gecombineerd met het beste uit
de publieke sector. Bij voorkeur gericht op een langdurige relatie, waardoor er
betere afwegingen gemaakt kunnen worden over de totale levensduur van een
object. Een samenwerking waarbij alle partijen er belang bij hebben om te denken
aan elkaars belangen. Niet uit idealisme, maar omdat iedereen er beter van wordt.

Wat er van terecht is gekomen in de bouw in zijn algemeenheid en in
het maatschappelijk vastgoed in het bijzonder
Vooral in de grote complexe infrastructuurprojecten met een grote langjarige
onderhoudscomponent heeft Rijkswaterstaat echt de bakens verzet. Dat is met
ontstaan na de grote bouwfraude enquête in 2002. In die parlementaire enquête
werd duidelijk werd dat in de Nederlandse bouw zowel de opdrachtgevers als de
opdrachtnemers de vaste afspraken eigenlijk wel prima vonden, maar dat dit
leidde tot onaanvaardbare prijsafspraken, fraude en omkoping In de civiele sector.
Daarom moest er iets veranderen, waarbij de Rijksoverheid als hele grote
opdrachtgever echt de impuls geven tot verandering. Dat kon daar ook en moest
daar ook.
Het Rijksvastgoedbedrijf volgde deze koers. Maar de invloed op de sector is daar
minder, simpelweg omdat het marktaandeel van het Rijksvastgoedbedrijf in
maatschappelijk vastgoed veel kleiner is dan dat van Rijkswaterstaat in de civiele
sector.
Bovendien is er ook kritiek. Rijkswaterstaat zou in plaats van samenwerking vooral
uit zijn op het wegleggen van risico’s bij partijen die ze niet kunnen beheersen en
ook niet aankunnen. De problemen rond de A15 en de West-Frisiaweg zijn daar
voorbeelden van. De investeringen en risicoafdekkingen die partijen moeten doen,
maken ze kwetsbaar voor opportunistisch gedrag [Williamson, 1996]. Door onder
andere Welling (Welling 2006) is later onderzoek gedaan naar de voorwaarden
waaronder netwerksamenwerking in de bouw tot stand kan komen. Eén van de
conclusies
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netwerkorganisaties zich niet verhouden tot omgevingen waar opportunistisch
gedrag veel voorkomt. Welling constateert dat de bouw nou juist alle kenmerken
van zo’n omgeving heeft. Herroelen (Infocus et all., 1998) constateerde al eerder
dat “de bouwsector (red.: opdrachtgevers en opdrachtnemers) moet eindelijk eens
begrijpen dat uitbesteden iets anders is dan het uitmelken van toeleveranciers”.
En de markt van maatschappelijk vastgoed dan? Die is verder dan de markt van
commercieel vastgoed, waar vrijwel alle projecten nog op een klassieke wijze
worden aangepakt. Na de crisis die juist in deze bedrijfspak zo enorm heeft
huisgehouden en na de grote vastgoedfraudezaak uit 2015 is daar weinig of niets
veranderd.
In het maatschappelijk vastgoed zijn er wel initiatieven. Voorbeelden zijn naast het
Rijksvastgoedbedrijf,

DBMFO-aanbestedingen

bij

gemeentehuizen

(o.a.

Drechterland), bij het nieuwe ijsstadion Thialf en bij diverse scholenprojecten.
Maar heel veel projecten worden toch nog gewoon klassiek aanbesteed. Veel
gehoorde argumenten daarbij zijn:
- We willen eerst zelf vast een stukje van het ontwerp zelf oppakken, want de
aannemer wil toch niet meedenken en heeft anders te veel invloed op de
architect.
- De aannemer is niet transparant met zijn prijs.
- Er zit geen kennis bij de aannemer/ontwikkelcombinatie.
- Ook inschrijvende partijen klagen over:
- De opdrachtgever wil niet betalen voor onze inbreng en die kost veel geld met
een geringe kans op succes
- De opdrachtgever maakt geen keuzes, we zitten met vijf partijen alles uit te
werken.
- Er worden ons risico’s in de schoenen geschoven die wij niet kunnen
beheersen. Je ziet in de civiele sector waartoe dat kan leiden
- Er wordt alleen maar gekozen op prijs.
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Analyse en aanbevelingen
In het maatschappelijk vastgoed komt de PPS-constructie nog maar zeer beperkt
van de grond. Uit onderzoek (Deaking& Michie, 1997] blijkt dat onderling
vertrouwen zeer essentieel is om netwerksamenwerkingen van de grond af te
krijgen. Dat is in de gehele bouwsector en dus ook bij het maatschappelijk vastgoed
vaak nog onvoldoende aanwezig. In het maatschappelijk vastgoed is geen grote
partij actief, die zaken kan afdwingen. En er is kennelijk geen (min of meer
uniform) kader om dat vertrouwen te kunnen laten ontstaan. Daarom zou (in
aanvulling van de contractuele voorwaarden, waarin het UAV-gc contract wel al
voorziet,) gewerkt moeten worden aan een meer uniforme werkwijze, die door
verschillende opdrachtgevende partijen onderschreven zou moeten worden.
Hierbij kan gedacht worden aan:
- Vooronderzoeken, schetsstudies, et cetera kosten geld en uiteindelijk willen
marktpartijen dit terug verdienen. Als je als opdrachtgever iets wilt laten
uitzoeken moet je ervoor willen betalen. Betaal je niet dan stimuleer je
opportunisme bij je toeleverancier (die gaat op zoek om dit te kunnen
compenseren)
- Maak voor de uitvraag al een heldere risicoverdeling en durf die met de
marktpartij open te bediscussiëren. Als een risicoverdeling zonder onderling
overleg wordt opgelegd worden risico’s of te duur afgeprijsd of wordt de
opdrachtgever als onredelijk ervaren. Ook dat leidt tot opportunistisch
gedrag. Als een partij een risico niet kan beïnvloeden gaan zij gokken, het
risico afdekken of in het uiterste geval failliet;
- Gun de opdracht in een eerdere fase aan de opdrachtnemer(s). Bijvoorbeeld
door in te schrijven op een vraagspecificatie en niet te vragen om een
uitgewerkt voorlopig ontwerp, waardoor aanbestedingskosten voor de
inschrijvende partijen laag blijven en deze kosten niet terug hoeven te worden
verdiend, later in het proces. Durf daarbij ook zelf een team samen te stellen,
door voor aparte processen aparte aanbestedingen te houden. Stel daarbij via
een sollicitatie-achtige procedure je netwerkteam samen. In die zin is een
DBFMO-contract waarbij een consortium alle disciplines aanbiedt eigenlijk
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- Bouw een netwerkorganisatie. Trek tijd (en geld) uit om een team te bouwen,
waarbij teambuildingsactiviteiten er bij horen. Juist in de auto-industrie wordt
er (naar Japans voorbeeld) na heftige concurrentie in het begin van het proces
(als de auto vaak nog niet eens bekend is) een team aangewezen die het gehele
proces moet gaan trekken. In de bouw (en zeker ook in het maatschappelijk
vastgoed) houden we vaak te lang verschillende partijen aan het lijntje. Straal
vertrouwen naar elkaar uit en durf elkaar de waarheid te vertellen. Door
middel van een dialoog op basis van één en hetzelfde doel komt een
samenwerking, tussen verschillende specialisten, tot stand waarbij gefocust
wordt op gelijkwaardigheid en resultaat.
- Zorg van transparantie. Wat kost iets? Waarom kies je voor iets?
Transparantie en vertrouwen zijn de basis voor netwerksamenwerking. Daar
mag ook best controle bij behoren. Als je niets te verbergen hebt (of moet
hebben) kan er bij controle ook niets mis gaan. De controle alleen bij één partij
leggen (aannemer of opdrachtgever) is meer dommigheid dan vertrouwen;
- Maak lange termijn relaties mogelijk. Dat kan door voor meerdere objecten
afspraken te maken, maar als dat ongewenst is verleng dan de projectduur.
Bijvoorbeeld onderhoud in combinatie met het verlengen van garanties mee
te nemen in het project.

Tot slot
Ten opzichte van de situatie in 1998 is er wel degelijk sprake van meer PPSconstructies bij de realisatie van maatschappelijk vastgoed. Maar de benadering is
eigenlijk nog een klassieke aanpak, waarbij er een hiërarchische verhouding is
tussen partijen. Het proces zou meer ingericht moeten worden op het creëren van
de juiste netwerk-organisatie voor een project. Met op iedere plek in de organisatie
de beste specialist, zodat met dat team gericht kan worden gewerkt aan de
optimale oplossing voor die projectopgave. Dat kunnen specialisten zijn van
diverse private partijen, maar ook specialisten vanuit de publieke sector. Samen
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vorm je dan één team. Dan kan die specialist ook vanaf het begin op een faire
manier betaald worden en volwaardig en gelijkwaardig meedoen.
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Nieuwe opgaven voor burgerinitiatieven en beheerders
dr. ir. A. de Zeeuw
Of het nu gaat om beheer van buurthuizen door bewoners, groenprojecten,
zorgcoöperaties of daklozenopvang door vrijwilligers: in Amsterdam zijn er
honderden burgerinitiatieven actief. Ze brengen meer sociale cohesie in de wijk
en zorgen voor sociale activering. Er zijn echter twee ontwikkelingen die het
voortbestaan van burgerinitiatieven bedreigen: het dichtdraaien van de
subsidiekraan en het verhogen van de huurkosten voor vastgoed. De oplossing
hiervoor biedt ook weer nieuwe kansen, mits de gemeente hier een faciliterende
rol in speelt.
Door de financiële crisis vanaf 2008 moest er de afgelopen jaren flink bezuinigd
worden. Dit leidde ertoe dat meerdere sociale accommodaties, waar deze
initiatieven in gehuisvest zijn, niet meer op de traditionele wijze konden
worden voortgezet. Wat we in Amsterdam zien is dat burgerinitiatieven steeds
vaker genoodzaakt zijn tot het vinden van inkomstenbronnen om de huur van
hun maatschappelijk vastgoed terug te verdienen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door
het groenbeheer of het reinigen van de openbare ruimte. In dit artikel komt aan
de orde welke veranderingen en opgaven dit met zich brengt voor de
burgerinitiatieven en hun counterparts, zoals beheerders van maatschappelijk
vastgoed en gebieden.

Terugkijken: Bezuiniging en verzakelijking gemeentelijk
vastgoedbeleid
De afgelopen jaren zagen we in Amsterdam vele, vaak succesvolle,
burgerinitiatieven ontstaan. De zogeheten wijkaanpak van de gemeente
ondersteunde dit. In de periode van de wijkaanpak was er apart budget van het
rijk voor initiatieven van bewoners in de aanpakwijken. Nadat de Rijksfinanciering
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in 2012 eindigde, ondersteunde de gemeente op andere manieren nieuwe vormen
van initiatief van bewoners.
Het past in een bredere ontwikkeling, die van de participatiesamenleving waarin
burgers steeds meer taken van de overheid overnemen. Dit is mede een gevolg van
de omvorming van de verzorgingsstaat die gepaard gaat met bezuinigingen. Over
de gevolgen hiervan zijn de meningen binnen de politiek verdeeld (Movisie, 2015).
Sommigen geven aan dat het de sociale samenhang kan versterken en waarde
toevoegt aan de buurt. Anderen waarschuwen dat het in een verkapte bezuiniging
kan uitmonden. De WRR (2016) waarschuwt voor te hoge verwachtingen ten
aanzien van de zelfredzaamheid van burgers.
De opkomst van de burgerinitiatieven gaat gepaard met bezuinigingen. Zo worden
bijvoorbeeld verschillende accommodaties waar deze initiatieven gebruik van
maken gesloten. Er is sprake van verzakelijking en actief vastgoedbeheer van het
gemeentelijk

vastgoedmanagement,

zoals

beschreven

in

de

Barometer

maatschappelijk vastgoed 2015.
Op het gebied van vastgoed zijn er in vergelijking tot de vorige bestuursperiode recent
twee grote veranderingen doorgevoerd. Ten eerste heeft de totstandkoming van de RVE
vastgoed, met de in maart 2015 vastgestelde uitwerking Stedelijke vastgoedstrategie’
ertoe geleid dat de kosten voor huisvesting van maatschappelijke activiteiten helder en
inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast wordt voor het aflossen van de schuld van de
gemeente Amsterdam veel vastgoed verkocht. Binnen de context van de aantrekkende
vastgoedmarkt wordt het verkopen hiervan steeds aantrekkelijker.
Als gevolg hiervan kunnen de huurprijzen van accommodaties in eigendom van de
gemeente stijgen (zie ook: Gemeente Amsterdam, Gemeentelijke Vastgoedstrategie,
2014).
Box 1: Gemeentelijk vastgoedbeleid

Het zakelijker aanpakken van gemeentelijk vastgoedbeleid is enerzijds
noodzakelijk, maar leidde ook tot hogere huurkosten voor burgerinitiatieven. Hoe
komt dit aan in de wereld van de burgerinitiatieven? Er lijken grosso modo twee
oplossingsrichtingen te zijn: het vinden van andere huisvestingsoplossingen of het
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vinden van inkomstenbronnen om dekking te vinden voor de hogere huurkosten
voor het maatschappelijk vastgoed. We geven onderstaand een voorbeeld.

Dagbestedingsproject Haarlemmerstraat
Het Dagbestedingsproject (DBP) annex koffiehuis aan de Amsterdamse
Haarlemmerstraat wordt sinds jaar en dag gebruikt als dagbestedingsopvang voor
daklozen. De daklozen die dienst doen als vrijwilligers verkopen er koffie, maken
tosti’s die ze weer aan daklozen verkopen. Ze beheren een tweedehandskledingwinkel en vegen de straat. Daarmee kunnen de daklozen een paar euro per
dag verdienen. Het koffiehuis had tot een paar jaar terug nog drie, vaste
medewerkers die alles organiseerden en de daklozen begeleidden. Maar in 2012
bezuinigde de gemeente op de dagbesteding. Het leek daarmee alsof het koffiehuis
moest sluiten, maar na een handtekeningactie bleef er toch wat subsidie over.
Het koffiehuis werd afhankelijk van vrijwilligers en heeft nu twee parttimers in
dienst. Het draait voor een groot deel ook op donaties. Maar dat was onvoldoende.
Men zocht naar manieren om het ondanks tekort aan geld en mensen op een
ordelijke manier te laten verlopen, en ook nog eens genoeg geld te kunnen
verdienen om de huisvestingskosten van het koffiehuis, de kledingwinkel en de
veegdienst te betalen en de ingeschreven daklozen van een zakcentje te kunnen
voorzien.
De dak- en thuislozen bij het Centraal Station in Amsterdam beheren de
Haarlemmerstraat en verdienen zo geld voor hun maatschappelijk vastgoed voor
dak- en thuislozenopvang.

Welke waarde ontstaat er voor de wijk?
Door deze werkwijze zien we, als bijvangst, nieuwe mooie vormen van
kruisbestuiving met de wijk ontstaan. In het geval van DBP Haarlemmerstraat
werkt dit als volgt.
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- De dak- en thuislozen bij DBP maken de winkelstraat schoon en onderhouden
er het groen en verhuren de ruimte van het koffiehuis ‘s avonds voor
evenementen.
- In plaatst van het veroorzaken van overlast ontstaat er een situatie waarin ze
waarde toevoegen aan de winkelstraat.
- De winkeliers stellen hun overtollige etenswaren ter beschikking en zamelen
geld in voor DBP.
- De gemeente verschuift van subsidiegever naar opdrachtgever van DBP voor
wat betreft het schoonmaken van straten. Ook de winkeliersvereniging is een
opdrachtgever.
- Door de inkomsten uit het vegen kan DBP de huur van het koffiehuis op de
Haarlemmerstraat bekostigen. Door de werkzaamheden en uitvalsbasis van
het koffiehuis worden ze langzaam weer actief. Hierdoor worden meer daken thuislozen betrokken en kunnen enkelen een stap maken in participatie.

Figuur 1: waardetoevoeging aan de wijk in beeld (DBP Haarlemmerstraat)

Werkelijkheid of utopie?
Is bovengeschetste kruisbestuiving in de wijk werkelijkheid of utopie? Biedt het
voorbeeld DBP een duurzame oplossing? De realiteit anno 2017 is dat bij veel
burgerinitiatieven in Amsterdam door bezuiniging van subsidies en verhoging van
de vastgoedprijzen sluiting boven het hoofd hangt. En er zijn nog andere obstakels.
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Maatschappelijke initiatieven lopen aan tegen verschillende barrières bij het
verkrijgen van opdrachten. Dit komt onder meer doordat de leefwereld van
bewoners en de wereld van de verschillende instituties van de overheid niet goed
op elkaar aansluiten. In de institutionele wereld spelen wettelijke regels en
aanbestedingsvereisten. Er zijn kwaliteitscertificaten en diploma’s die getoond
moeten worden bij het meedingen naar opdrachten of waarover schriftelijke
gerapporteerd moet worden. In de wereld van bewonersinitiatieven gaat het om
andere zaken, zoals het op vrijwillige basis samen met anderen wat doen voor de
wijk. Ook is de taal anders (zie ook: Ballafkih e.a., 2016).
DBP Haarlemmerstraat staat hierin niet alleen. Veel andere initiatieven, zoals de
bewonersinitiatieven Lucaszorg in Amsterdam Nieuw-West en Pek-o-Bello in
Noord staan voor een soortgelijke uitdagingen als het gaat om groenbeheer of
buurtzorginitiatieven (HvA Werkconferentie zorg in de wijk, 23 maart 2016). Het
is een uitdaging voor burgerinitiatieven om aan institutionele vereisten en
bezuinigingen het hoofd te bieden.

Wat zijn opgaven voor de toekomst?
De

gemeente

maatschappelijk

Amsterdam
initiatief

heeft
(2016)

de

bestuurlijke

opgesteld.

Dit

ambitie
gaat

Ruimte

bijvoorbeeld

voor
om:

mogelijkheden voor mensen met een uitkering, gebruik van vastgoed, flexibel en
integraal financieren. De vraag is of de bovengenoemde kwesties hiermee
voldoende worden opgelost. Het blijft voor burgerinitiatieven echter een hele
uitdaging om financieel rond te komen in de nieuwe situatie. Daarom zijn er nog
de nodige aanvullende stappen te nemen.
Onderstaand zijn een aantal mogelijke opgaven voor de gemeente, betrokken
instellingen en burgerinitiatieven in beeld gebracht.
- Ten aanzien van gemeentelijk vastgoedbeleid moet er rekening gehouden
worden met maatschappelijke implicaties van verzakelijking. Sociale
opbrengsten in de wijk zoals meer cohesie en activering van bewoners kunnen
onbedoeld worden belemmerd. De gemeente kan met burgerinitiatieven en
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instellingen in de wijk samen zoeken naar structurele oplossingen voor
efficiënter gebruik van maatschappelijk vastgoed.
- Gemeentelijk beleid dient actief in te spelen op het bieden van kansen voor
bedrijfsmatige ontwikkeling van initiatieven, door de condities waaronder ze
opdrachten kunnen verkrijgen te verbeteren. Condities gaan uit van
professionele organisaties, terwijl veel burgerinitiatieven dat nog niet zijn.
- Er dienen tools te komen voor de aan de burgerinitiatieven verbonden
professionals, en vrijwilligers, zodat ze op het nieuwe beleid in kunnen
spelen. Dit betreft sociale professionals maar ook beheerders van openbare
ruimte.
Naast efficiënter gebruik van maatschappelijk vastgoed, ligt er een grote opgave
voor burgerinitiatieven in het vinden van nieuwe subsidiestromen of andere
financiering. Om benodigde inkomstenstromen te genereren, is het van belang
meer bedrijfsmatig denken te introduceren binnen deze initiatieven. Daarnaast is
een meer ondernemende houding aan de orde. Uit lopend onderzoek van de
Hogeschool van Amsterdam (HvA, 2016) is naar voren gekomen dat bij
burgerinitiatieven maatschappelijke waarden veelal dominant zijn. Dit ligt in lijn
met recent onderzoek van Tonkens en Verhoeven. Mensen voegen zich niet
primair bij burgerinitiatieven om bedrijfsmatige redenen, maar vooral om sociale
motieven en om bij te dragen aan de buurt (Tonkens en Verhoeven, 2011).
Leervragen in dit kader liggen op het vlak van:
- Wat is een goede organisatiestructuur en plan voor ons initiatief?
- Hoe kan ik financiering krijgen voor ons initiatief?
- Hoe kan ik slim omgaan met ruimtegebruik en de huur van ons pand
terugverdienen?
- Hoe zorg ik ervoor dat we serieus genomen worden door andere (grotere)
partijen?
- Hoe kan ik onderhandelen met de overheid en commerciële partijen?
Daarnaast is het zaak voor burgerinitiatieven opdrachten in te zetten op een wijze
dat dit gekoppeld is aan de beoogde waardetoevoeging van het maatschappelijke
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initiatief aan de wijk (zie ook: Kruiter e.a. 2015). Of en hoe dit past, is afhankelijk
van het doel van het initiatief.

Conclusie
Binnen de gemeente Amsterdam is een tendens tot meer bedrijfsmatigheid, die
zich heeft doorvertaald naar de burgerinitiatieven in de wijk. Er zijn minder
subsidies en met het vastgoed van burgerinitiatieven wordt zakelijker omgegaan.
Het

vastgoedbeleid

is

gemeentebreed

centraal

aangestuurd

en

geprofessionaliseerd en in kaart gebracht. Voor de burgerinitiatieven komt dit erop
neer dat er hogere huurtarieven in rekening worden gebracht. Deze nieuwe
omstandigheden nopen burgerinitiatieven zich ondernemender te gaan opstellen.
Behalve risico’s levert dit ook kansen op.
Het ligt, in het verzorgingsstaatdenken, voor de hand dat wijkprofessionals van de
gemeente en opbouwwerkers van welzijnsorganisaties de burgerinitiatieven hierin
ondersteunen.

Het

speelveld

van

professionals

en

vrijwilligers

rond

maatschappelijke burgerinitiatieven bleef echter de afgelopen jaren voortdurend
schuiven, dit door terugdringing van de verzorgingsstaat en gemeentelijke
centralisatie. Onderstaand beeld bleek uit de genoemde rapportage in het kader
van HvA onderzoek naar het ondersteunen van burgerverbanden (HvA, 2016).
- Verschillende gemeentelijke onderdelen, zoals die van vastgoedbeheer,
centraliseerden en de stadsdelen zijn sterk afgeslankt.
- De wijkprofessionals die er nog vanuit de gemeente en instellingen in de wijk
zijn hebben vanuit hun functie een steeds beperktere rol in het realiseren van
de doelen van de burgerinitiatieven.
- Tegelijkertijd komt een nieuw type speler in het veld naar voren; die van de
ondernemende burger (vrijwillig of deels betaald), die een regierol heeft in het
realiseren van een burgerinitiatief (Zie ook: Brink de Ruiter, 2015).
- Deze moet op het gebied van stedelijk groen, reiniging of anderszins zijn
tegenspeler vinden in de professionals van gemeente, corporaties of andere
organisaties als opdrachtgever (in Barometer maatschappelijk vastgoed (2015)
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is een pleidooi voor een integrale aanpak in de cultuursector, waarin
bedrijfsvoerings- en vastgoedvraagstukken worden meegenomen).
Anno 2017 zien we dat op de wijkprofessionals in bijvoorbeeld de Amsterdamse
setting sterk is bezuinigd en dat deze gefragmenteerd opereren naar
burgerinitiatieven toe.
In dit veld lijken het de zogenaamde ‘ondernemende burgers’ te zijn die in de
participatiesamenleving verantwoordelijkheid nemen en een stem geven aan om
de belangen van burgerinitiatieven. Ze staan hierbij voor een grote opgave.
Het is voor het slagen de participatiesamenleving zaak, dat ze zowel beleidsmatig
als in de wijk, de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het is in dat kader
een opgave voor beheerders van maatschappelijk vastgoed en gebieden dit mee te
nemen in hun beleid.
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Het management van vastgoed en faciliteiten
dr. M.P. Mobach & E. R. Himmans MSc
Vastgoedmanagement (VM) en Facility Management (FM) stammen af van
dezelfde moederdisciplines: Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Bouwkunde.
Daarmee zijn het belangrijke schakelgebieden tussen beslissers in organisaties
en ontwerpers. Beide vakgebieden hebben een sterke focus op de gebouwde
omgeving in een bedrijfskundige en bestuurlijke context. Innovaties op het
terrein van de gebouwde omgeving in relatie tot duurzaamheid, gastvrijheid,
gezondheid, veiligheid, waarde en werkplek laten zien hoezeer VM en FM met
elkaar zijn verweven. Het onderscheid tussen VM en FM lijkt daarmee wat
achterhaald. Zo laat onderzoek uit verschillende Europese landen zien dat de
kennis die in beide vakgebieden ontwikkeld wordt in hoge mate vergelijkbaar
is geworden. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de toegevoegde waarde van
de gebouwde omgeving. Europese wetenschappers uit beide vakgebieden
spannen zich in om de kennis daarover verder te brengen. En met succes. Toch
is er nog geen sprake van integratie in de praktijk en het onderwijs. Verregaande
integratie komt daar nog maar beperkt voor, zowel bij de stafafdelingen van
organisaties als bij gespecialiseerde professionele marktpartijen. Ook in het
onderwijs zijn de werelden vaak nog van elkaar gescheiden. Er zijn weliswaar
voorbeelden waarbij VM en FM in onderwijs en maatschappelijke functie
samengaan,

maar

het

komt

mondjesmaat

van

de

grond.

Ook

bij

kennisinstellingen is de integratie nog geen gemeengoed. Wat is daarvan de
oorzaak? Is het een probleem? Of is het juist een kracht? Welke kansen laten we
liggen?

Vastgoedmanagement
VM is als vakgebied goed georganiseerd, zowel als nationaal en internationaal.
Bijvoorbeeld

in

professionele

verenigingen

en

netwerken

als

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), European Real Estate Society
(ERES), Global Association for Corporate Real Estate (CoreNet Global) en Royal
Institution of Chartered Surveyors (RICS). Vastgoed is nog steeds een waardevolle
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productiefactor

voor

organisaties,

maar

staat

door

maatschappelijke

ontwikkelingen (demografische transitie, werkplekinnovaties, digitalisering,
kostenbesparingen) fors onder druk. In het algemeen lijkt er een maatschappelijke
tendens zichtbaar waarin men ‘minder in stenen en meer in mensen’ wil
investeren. Ten onrechte, want vastgoed draagt bij aan het primaire proces en is
vergeleken met personele kosten zelfs relatief goedkoop. Toch laten verdergaande
rationalisering en de roep om professionalisering niet op zich wachten. De sector
zou onderzoek en innovatie dus hoog op de agenda moeten hebben staan. Maar is
dat ook zo? Of is het huidige onderzoek ingegeven door pragmatisme? Het lijkt
van wel. Meer investeren in onderzoek, met name hoe de waarde van vastgoed
voor eindgebruikers vergroot kan worden, is van groot belang voor de
ontwikkeling van het vakgebied. Goed vastgoed draagt bij aan adaptatie, de
voortdurende beweging en onrust die vaak heerst in (maatschappelijke)
organisaties om zich aan te passen aan de tijd, markt en ontwikkelingen. Daarbij is
passende huisvesting, die zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden
en wensen, een randvoorwaarde om de organisatie goed te laten functioneren.
Zowel op portofolio- als op gebouwniveau.
Maar welke definitie hanteren we voor vastgoed? Vastgoed wordt bijvoorbeeld
gedefinieerd als onderdeel van de bedrijfsvoering en de bijbehorende activiteiten
(Brueggeman en Fisher, 2010; Oluwoye et al., 2001; Liow en Nappi-Choulet, 2008).
Maar het gaat bij vastgoed ook over vastgoed als markt, vorm van belegging en
over portfoliomanagement. In het onderhavige artikel wordt vastgoed beperkt
opgevat, als de gebouwen van organisaties. Wij richten ons op de positie van de
eigenaar

(bezit,

verhuur,

investering).

Daarmee

zijn

factoren

zoals

vastgoedvoorraad, vastgoedmarkt van vraag en aanbod, portfoliobenadering en
de relatie met financiële markten hier geen onderwerp. Wij zien vastgoed als markt
in fysieke objecten en losgezongen van gebruik weliswaar als maatschappelijk
verschijnsel, maar vooral als economisch en maatschappelijk probleem. Gebruik
en mogelijkheden tot hergebruik en nieuwe functies moeten eigenlijk altijd
centraal staan bij vastgoed en vastgoedontwikkeling. Alleen dan ontstaat
duurzame waardeontwikkeling. Door de duurzaamheid en hoge waarde is een
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investering in vastgoed voor de meeste organisaties immers een spannend
moment. Je wilt (en moet) het als beslisser graag goed doen, je zit er vaak jarenlang
aan vast. En je besteedt veel middelen aan het verkrijgen en onderhouden van
vastgoed. (Wij zien onderhoud als een eerste belangrijk koppelpunt van VM met
FM.) Overigens kunnen bouwkundige innovaties, zoals biomimicry en
nanotechnologie, de behoefte aan onderhoud doen afnemen, zoals onderhoud aan
technische installaties (klimaatbeheersing, termietenheuvels) en raambewassing
(vuilafstotend glas, lotusbloem).
Als we de barometer maatschappelijk vastgoed van de afgelopen 9 jaar onder de
loep nemen verschijnt een breed veld van sectoren en aspecten (Kenniscentrum
NoorderRuimte, 2008-2009; Veuger, 2010-2016). Denk bijvoorbeeld aan onderwijs,
gemeentes, woningcorporaties en zorg, maar ook aan aspecten als financiering,
beleggen,

herbestemming,

maatschappelijk

verantwoord

ondernemen

en

duurzaamheid. Eigenlijk is vastgoed overal in de samenleving zichtbaar, vaak veel
beter dan de organisatie die zich achter de muur van het gebouw beweegt. In
maatschappelijk vastgoed zien wij drie belangrijke ontwikkelingen: rationalisatie
van eigendom, focus op prestaties en samenwerken. Overheden stoten steeds meer
de eigendom van vastgoed af, vaak vanuit een kostenoverweging (onderhoud), het
politieke klimaat van een kleinere overheid (inkrimpen overheidsdiensten) en
nieuwe werkvormen (het nieuwe werken, slimmer werken, activiteit gebaseerd
werken). Door wetenschappelijke kennisontwikkeling wordt echter steeds
duidelijker dat de gebouwde omgeving een positieve (en negatieve!) invloed kan
uitoefenen op de gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan healing environments (Ulrich
et al., 2008), healthy workplace (Stringer, 2016), organizational ecology (Evans et
al., 2011) en sickbuildingssyndroom (EPA, 1991) in kantoren, onderwijs en zorg. Er
ligt een heel terrein braak in maatschappelijk vastgoed wat op dit punt verbeterd
kan worden: van paleizen tot gevangenissen en van rechtbanken tot rijkskantoren.
En de mogelijke opbrengsten zijn gigantisch. Bedenk wat het ons als samenleving
dagelijks kost als organisaties die ruimte (door slecht ontwerp alleen maar)
inefficiënt of ineffectief (kunnen) gebruiken!
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Gebouwen worden bedacht, gemaakt en gebruikt. Wat in de barometer op dit
moment nog lijkt te ontbreken is de focus die in internationaal onderzoek steeds
duidelijker naar voren komt: de toegevoegde waarde voor de gebruiker (Jensen et
al., 2012). (Wij zien hierin een tweede koppelpunt van VM met FM.) De
professionals die gebouwen bedenken en maken zijn nog in te veel gevallen
onthecht van degenen die gebouwen gebruiken. Op zich hoeft dat geen probleem
te zijn als er maar rekening wordt gehouden met het gebruik. En daar schort het
nog te vaak aan! Te vaak is er zelfs een totale mismatch tussen het vastgoed en de
aard van het werk, waardoor er ontevredenheid en spanningen ontstaan. De
gezondheid van werknemers kan zelfs in gevaar komen. Voorbeelden te over:
slecht binnenklimaat, geluidsoverlast, gebrek aan privacy, onlogische looproutes
en daardoor een gebrekkige logistiek. Dat een gebouw recent is opgeleverd, super
duurzaam is, alle benodigde certificaten heeft en zelfs prijzen (architectuur,
duurzaamheid) in de wacht sleept zegt helaas niets over de tevredenheid van en
functionaliteit voor de gebruikers. Laat staan dat het vastgoed daarmee ook
efficiënt en effectief zou zijn voor organisaties. Het onderzoek zou op dat punt veel
sterker moeten worden. Als de gebouwde omgeving geen waarde toevoegt voor
de gebruiker is de waardeontwikkeling van het vastgoed namelijk kwetsbaar. Een
gemiste kans. In deze optiek zit de vastgoedprofessional samen met bestuurders,
managers en ontwerpers (architect, technisch installateur) aan de voorzijde van de
levenscyclus van een gebouw. Hij/zij bepaalt hoe het gebouw eruit komt te zien,
maar moet dat moment dus wel benutten en zijn/haar expertise inbrengen ten bate
van de gebruiker. Onderzoek kan kennis ontwikkelen die erbij helpt om de juiste
adviezen

te

geven

en

de

juiste

(ontwerp)beslissingen

te

nemen.

De

vastgoedmanager handelt daarmee namens eigenaren en investeerders en richt
zich op het gebouw als waarde-object. Hij probeert de opbrengsten te vergroten
(huuropbrengsten, bezetting en benutting) tegen minimale kosten. Hij doet dat
zolang het gebouw rendeert en richt zich daarbij op de economische levenscyclus
van het gebouw. Zijn werk is vooral gericht op het besturen van het spanningsveld
van belangen en behoeften tussen de eigenaar en de huurder.
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Facility Management
FM dient het primaire proces van organisaties en wordt geassocieerd met een
breed scala aan ondersteunende activiteiten, variërend van het beheer van
gebouwen en technische systemen tot diensten zoals schoonmaak, beveiliging en
catering. FM is een jong en levendig vakgebied en is net als vastgoed goed
georganiseerd, nationaal en internationaal. Bijvoorbeeld in professionele
verenigingen en netwerken zoals Facility Management Nederland (FMN), Facility
Management Research Network Netherlands (FM-ReNN), European Facility
Management

Network

(EuroFM)

en

International

Facility

Management

Association (IFMA).
Ook FM staat als sector enorm onder druk. Organisaties besteden veel van hun
facilitaire diensten uit aan grote facilitaire aanbieders, die daarmee ‘een organisatie
in een organisatie’ vormen. Schoonmaak is daar een goed voorbeeld van: het is een
vorm van dienstverlening die veelvuldig geassocieerd wordt met FM. Van Vlijmen
(2017) stelt, in zijn werkelijk prachtige publiektheologische proefschrift over de
positie schoonmaker en de schoonmaakmarkt, dat de schoonmaker te weinig
erkenning krijgt in de omgang met de mensen voor wie hij schoonmaakt; deze
omgang manifesteert zich in de onzichtbaarheid van de schoonmaker.
Schoonmaak wordt vrijwel nooit meer door de organisatie zelf gedaan; bijna alles
is uitbesteed. De Rijksschoonmaakorganisatie is daarop een belangrijke
uitzondering. Opgericht met de schoonmaakstaking in het achterhoofd waarin
schrijnende voorbeelden van onderbetaling, te hoge werkdruk en deplorabele
arbeidsomstandigheden schering en inslag bleken. Overigens is niet het
uitbesteden niet de oorzaak van dergelijke problemen, maar vooral het gebrek aan
bereidheid om aanbieders fatsoenlijk te betalen voor hun diensten. Om overeind
te blijven werd daardoor regelmatig onder de kostprijs aanbesteed. De druk
daarvan werd verlegd naar de uitvoering, met alle gevolgen van dien. Inmiddels
heeft de sector zichzelf met een code verantwoord marktgedrag keurige
gedragsregels opgelegd. Maar de kern van het probleem blijft: opdrachtgevers
besteden nog steeds vooral aan op prijs. En zo ontwikkelt een markt zich dan ook.
In veel grote organisaties zijn ook catering en beveiliging uitbesteed.
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De druk op kostenbeheersing (Wij zien hierin een derde koppelpunt van VM met
FM.) is sectorbreed dan ook groot, enorm groot. De markt in FM heeft zich de
laatste decennia ontwikkeld tot een vechtmarkt, vooral omdat opdrachtgevers te
weinig willen betalen. Niets menselijks is ons vreemd. Het is zoals met zoveel
markten, denk bijvoorbeeld aan biologisch vlees. Wat koopt uzelf als u een prijs
moet betalen die drie keer zo hoog is, maar beter is voor uzelf, uw gezin, het dier
en de samenleving? Waar staat u? Precies, toch vaak bij de plofkip. (Volgens
Wakker Dier blijkt in 2014 80% van het kippenaanbod in Nederlandse
supermarkten nog plofkip te zijn.) Dat gedrag werkt ook in FM door in
aanbesteding en gunning, vooral op prijs. Daardoor is er weinig ruimte voor
innovatie, maar dat gaat veranderen. Daar kunnen we op wachten.
Door concepten zoals ‘hospitality’ en de ‘experience economy’ zal aanbesteding op
uitgevoerde activiteiten alleen, de komende jaren minder belangrijk worden. De
opdrachtgever zal willen aanbesteden op klantoordeel. (Wij zien hierin een vierde
koppelpunt van VM met FM.) Voor schoonmaak betekent dat een kleine revolutie.
Immers: hoe hard je ook poetst, in sommige gebouwen (meestal de oude), kan het
brandschoon zijn maar toch enorm vies ogen. Daardoor zal de schoonmaaksector
zich meer bezig moeten gaan houden met de eigenschappen van de gebouwde
omgeving. Dat is momenteel nog nieuw voor veel facilitaire aanbieders van
zogenaamde ‘soft services’ (Box 1).
In de beginjaren werd bij FM vaak letterlijk verwezen naar het beheren van een faciliteit.
Inmiddels is dat beeld gevarieerder geworden. In een internationale context worden
facilitaire diensten opgedeeld in ‘hard services’ of ‘hard FM’ en ‘soft services’ of ‘soft
FM’. ‘Hard services’ verwijst naar dienstverlening die een directe relatie heeft met het
gebouw, zoals gebouwonderhoud en (onderhoud van) technische installaties. ‘Soft
services’ verwijst naar dienstverlening die een indirecte relatie heeft met het gebouw,
ervoor zorgen dat het gebouw voor gebruikers een ‘thuis’ wordt. Zoals parkeren,
receptie, catering, schoonmaak en beveiliging.
Box 1: soft en hard services

Daardoor dreigt een kennisachterstand. De huidige kennis over alleen
schoonmaak volstaat immers niet, waardoor aanbieders zich actiever met
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innovaties op het snijvlak van gebouw en organisatie moeten gaan bezighouden.
Opdrachtgevers zullen daarom gaan vragen. Bij de Hanzehogeschool Groningen
doen wij samen met de Universiteit Twente en de NS bijvoorbeeld studies naar de
invloed van licht en architectuur op reinheidsbeleving van reizigers. Nieuw voor
de sector, maar bepalend voor de beleving van eindgebruikers. Daardoor groeit
FM de komende jaren meer en meer toe naar VM.
Een andere ontwikkeling is dat de scheiding tussen VM en FM bij grote
organisaties zoals ziekenhuizen, gemeenten en woningbouwcorporaties door
onderzoekers meer en meer als achterhaald wordt gezien. Kavrakov (2015) stelt
bijvoorbeeld dat de dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden in zeer
belangrijke mate overlappen. De kerncompetenties en vaardigheden die door
cliënten worden geëist (ongeacht of het beleggers of gebruikers zijn) zijn
vergelijkbaar. Functiebeschrijvingen komen inhoudelijk vaak voor 75% overeen
(Kavrakov, 2015). Toch is er in ons land in de praktijk nog vaak een onderscheid.
Waar VM aan de voorkant van bouwprocessen zit begint ook in de praktijk het
besef door te dringen dat het nuttig kan zijn om meer spelers aan tafel te hebben,
integraler te ontwerpen. FM, als representant van de eindgebruiker, heeft
belangwekkende informatie over het functioneren van organisaties, vooral in
relatie tot het gebouw, het gebruik en het onderhoud. Met gevoel voor wat er in de
organisatie leeft en wat werkt, wat zich in de laatste jaren heeft bewezen en wat
totaal niet. Inzicht daarin kan immers belangrijke besparingen opleveren en
werknemers en andere eindgebruikers tevredener maken. Dat betekent dat FM niet
alleen wordt uitgenodigd voor het feestje bij de oplevering na (ver)bouw, maar
vanaf de eerste dag dat er over ruimtelijke interventies wordt nagedacht. Om
daarmee samen met VM de bestuurders en managers zodanig te ondersteunen dat
het toekomstige gebouw meer waarde vertegenwoordigd voor organisatie,
eindgebruikers en eigenaar met een positieve en stabiele waardeontwikkeling als
gevolg. (Wij zien hierin een vijfde koppelpunt van VM met FM.)
In de afgelopen decennia zijn er veel definities van FM voorbijgekomen.
Activiteiten die in brede zin worden geassocieerd met FM zijn beveiliging,
catering, documentenbeheer, groenvoorzieningen, huisvesting en inrichting,
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informatie- en communicatietechnologie, inkoop en logistiek, schoonmaak en
service desks. Bij de inrichting van deze activiteiten is het uitgangspunt vaak
hetzelfde: het besturen en beheersen van ondersteunende activiteiten ten behoeve
van een primair proces. (Wij zien hierin een zesde koppelpunt van VM met FM.)
De ondersteunende activiteiten zijn zowel op strategisch niveau van de organisatie
gericht, als op het operationele niveau van de individuele werknemers (Alexander,
1996; Curcio, 2003; Barret en Baldry, 2003). Maar welke definitie hanteren wij hier
voor FM? De Europees normalisatie-organisatie (2006) definieert FM als ‘de
integratie van processen binnen een organisatie, om overeengekomen diensten te
ontwikkelen en in stand te houden, gericht op de ondersteuning en bevordering
van de effectiviteit van het primaire proces.’ (EN 15221). Het vakgebied beweegt
zich op het snijvlak van ruimte, infrastructuur, mens en organisatie. Het
onderhavige artikel richt zich op die laatste insteek: een ontmoeting van gebouw
en organisatie en is daarmee sterk verwant, zo niet identiek aan die van
vastgoedmanagement. De facility manager handelt daarmee namens de gebruikers
en is gericht op een optimale werkomgeving. Hij doet dat zolang het gebouw in
gebruik is en richt zich daarbij vooral op de technische levensduur van het gebouw.
Zijn werk is vooral gericht op de spanning tussen gebruikersbehoeften en
financiële (on)mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen.

Koppelpunten
In ons betoog signaleerden wij een zestal activiteiten en ontwikkelingen die de
inhoudelijke koppeling tussen VM en FM de komende jaren kunnen versterken.
Onderhoud; het onderhoud van gebouwen speelt in beide vakgebieden. Zo
richt de NEN 2776 zich op het beheer en onderhoud van vastgoed, kortgezegd
de monitoring van bouw- en installatiedelen. Bij FM zagen wij hiervoor al dat
‘hard services’ een van de aangeboden diensten is. Bouwkundige innovaties
(nanotechnologie, biomimicry) kunnen de behoefte aan onderhoud doen
afnemen. Daar kunnen beide vakgebieden van profiteren (zie 2).
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Kostenbeheersing; de focus in de markt op kostenbeheersing is een forse
uitdaging voor beide beroepsgroepen. Een heroriëntatie op de toegevoegde
waarde (zie 4) is een belangrijke oplossingsrichting.
Primair proces; blijvende aansluiting van het gebouw bij (de veranderingen
in) het primaire proces van een organisatie zorgt voor een optimale prestatie.
In het ontwerpproces kunnen beide professies dit bewaken.
Toegevoegde waarde; om in beide vakgebieden de focus op kostenbeheersing
het hoofd te bieden is meer kennis nodig over de toegevoegde waarde van de
gebouwde omgeving voor organisaties. Om die kennis te ontwikkelen is meer
onderzoek en innovatie nodig.
Klantbeoordeling; als de beoordeling van de klant gaat bepalen of een huurof servicecontract verlengt wordt de aanpak holistisch (groeien gebouw en
dienstverlening naar elkaar toe). Als de gebruiker goed wordt bediend is de
waarschijnlijkheid ook groter dat de organisatie beter presteert en de waarde
zich goed ontwikkelt. Hiervoor is nieuwe kennis nodig over systemische
interventies.
Professioneel advies; beide experts zullen zich nog meer dan voorheen als
professioneel adviseur moeten kunnen profileren. Zij moeten kennis hebben
van toegevoegde waarde en systemische interventies om de gebruikswaarde
en de economische waarde duurzaam te kunnen vergroten.

Conclusie
Veel studies en ontwikkelingen geven aan dat de samenwerking van VM en FM
meerwaarde kan bieden. Hiervoor bleek al duidelijk dat er voor organisatie
interessante koppelpunten zijn. Toch werkt dat nog niet door in een integrale
benadering. Er gebeurt weliswaar veel, maar de realiteit is stroperig en er zijn nog
steeds schotten tussen vakgebieden. Al met al duurt de doorbraak te lang. Dat is
een gemiste kans: elke dag weer zijn er gederfde inkomsten. Om niet te spreken
van onnodige irritaties en suboptimalisaties (ontwerpfouten, faalkosten). Om het
primaire proces beter te ondersteunen is het nodig om gezamenlijke activiteiten te
ontplooien in de planningsfase van nieuwe huisvesting. Dit komt nog te weinig
voor: een integraal leveringsmodel voor VM en FM ontbreekt ten enen male. Het
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gevolg daarvan is dat de facilitaire kosten en prestaties niet optimaal zijn. Dit blijft
een

obstakel

voor

vooruitgang

van

organisaties

en

de

duurzame

waardeontwikkeling van het vastgoed.
Om de waarde van vastgoed duurzaam te kunnen vergroten is en blijft het
broodnodig om in de praktijk meer samen te werken. Het (inter)nationale
onderzoek is daar al goeddeels op ingericht. VM en FM kunnen bijvoorbeeld een
integraal model ontwikkelen en aanbieden dat inzichtelijk maakt met welk
vastgoed zij de organisatie het beste kunnen ondersteunen en tegen welke kosten.
Ongeacht of het nu gaat om het vervangen van een lamp, een verhuizing of het
inhuren van extra vierkante meters kantoorruimte. Dat dit voor een deel uitblijft
kan deels wellicht verklaard worden door het verschil in organisatieposities. VM
heeft van oudsher een betere positie dan FM, waardoor het belang voor VM
weliswaar inhoudelijk relevant is, maar niet noodzakelijkerwijs leidt tot meer
invloed op de bouwagenda. Samenwerking valt in veel gevallen ook nog buiten de
bestaande werkroutines, zoals bij dbfmo: VM (design, build, finance) en FM
(maintain en operate). Hiervoor bleek al dat het onderscheid tussen VM en FM op
termijn inhoudelijk niet houdbaar is. Het uitblijven van samenwerking heeft in elk
geval geen positief effect op de waardeontwikkeling, laat staan op de exploitatie.
Maar het zijn wel de gebaande paden. Het is dus voor een deel ook de cultuur,
‘how things are done around here’ (Drennan, 1992), die aantoonbare voordelen
negeert. Een nieuwe insteek zou kunnen zijn om te werken aan een nieuwe
generatie beslissers. In de komende jaren zal kennisontwikkeling op hogescholen
en universiteiten kunnen bijdragen aan samenwerking in de praktijk, in onderwijs
en onderzoek. De kwaliteit van VM en FM zal verder kunnen verbeteren door
(nog) meer kwalitatief hoogstaand onderzoek te doen waarin de toegevoegde
waarde van vastgoed en facilities voor gebruikers en eigenaren nog beter kan
worden aangetoond. Om betere resultaten te realiseren zullen organisaties toch
echt tot handelen over moeten gaan om hun bestaande VM- en FM-activiteiten
samen te voegen in een gemeenschappelijke afdeling c.q. nieuwe rol als integrale
aanbieder.
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De responsieve regio
Van complete kern naar complete regio
dr. E.A.M. Bulder
In veel landen vindt een tweede demografische transitie plaats. Daarnaast
worden steeds meer gebieden geconfronteerd met selectieve krimp. Dit artikel
wil een pleidooi houden voor een andere benadering van grenzen tussen krimp, anticipeer- en groeigemeenten. Hier wordt gesteld dat het de voorkeur geniet
om ontwikkelingen in een breder kader te beschouwen; dat van de responsieve
regio.
De responsieve regio wordt beïnvloed door mondiale trends zoals vergrijzing,
stijging van de gemiddelde levensverwachting, daling van de huwelijksvruchtbaarheid, urbanisatie, etc. Hoe deze trends worden begeleid is afhankelijk
van regionale factoren zoals de sociaaleconomische structuur, geografische
ligging, etc. Juist hierdoor zal het antwoord regiogebonden moeten zijn en is onder
andere een ontwikkeling nodig van denken over een complete kern naar denken
over een complete regio.
Juist nu door herstructurering en decentralisatie gemeenten landelijk meer taken
krijgen toebedeeld en gemeenten in de provincie Groningen gaan fuseren, ligt hier
voor deze provincie niet alleen een uitdaging maar ook een kans. Met betrekking
tot de leefbaarheid in het algemeen en vastgoed met een maatschappelijke functie
in het bijzonder.

De tweede demografische transitie
Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is in West-Europa en Noord-Amerika
een tweede demografische transitie zichtbaar (Lesthaege en van der Kaa, 1986).
Deze vond een aanvang onder andere door een ingrijpende wijziging in het
normen en waarden patroon. Een uitgestelde fertiliteit, een op termijn dalende
bevolking wanneer deze niet werd aangevuld via ‘vervangingmigratie’ en een
toenemende variatie in huishoudstructuren waren het gevolg. Door het stijgen van
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de levensverwachting in combinatie met de dalende fertiliteit zette een geleidelijke
vergrijzing van de bevolking in.
Ook in Nederland vergrijst de bevolking waarbij het aantal zeer ouden (80-plus)
binnen de bevolking onevenredig snel groeit. Daarnaast verandert de structuur
van de Nederlandse huishoudens. Volgens de laatste prognoses van het CBS zal
de Nederlandse bevolking naast deze structuurverandering vanaf 2038 in zijn
geheel gaan krimpen, vooropgesteld dat de immigratie niet voor de verliezen
compenseert. (Stoeldraijer e.a., 2016, van Duin en Stoeldraijer, 2014) Door de
verandering in de structuur van de huishoudens in Nederland zal het komende
decennium het aantal alleenstaanden in Nederland naar verwachting fors
toenemen. Globaal gezien zijn er 3 fasen gedurende de levensloop waarin mensen
alleenstaand zijn:
- Op jonge leeftijd, doordat jongvolwassenen na het verlaten van het ouderlijk
huis enkele jaren alleen gaan wonen. Deze eenpersoonshuishouden bevinden
zich vooral in de grotere steden waar jongeren voor studie en werk naar toe
trekken.
- Op middelbare leeftijd, doordat mensen na het uiteenvallen van een relatie
(weer) alleen gaan wonen. Deze huishoudens treffen we overal aan in
Nederland.
- Op hogere leeftijd, na het overlijden van de partner. Dit type huishouden
komt relatief gezien vaker voor in kernen met bevolkingskrimp. Hier bestaat
momenteel al meer dan 50% van de eenpersoonshuishoudens uit
alleenstaanden op AOW-gerechtigde leeftijd. (PBL b)
Deze demografische transitie is zichtbaar in heel Nederland, maar in kernen met
bevolkingskrimp zien we een versnelling in het proces van (dubbele) vergrijzing
en de groei van eenpersoonshuishoudens bij de groep senioren. Dit terwijl in
groeikernen juist sprake is van een grotere groep jongeren die op zichzelf woont.
Het spreekt voor zich dat deze ontwikkelingen lokale consequenties hebben voor
de vraag naar vastgoed. Ieder van de genoemde doelgroepen (jongeren,
eenoudergezinnen en alleenstaande ouderen) stelt zijn eigen specifieke eisen aan
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een woning, de woonomgeving en de (nabijheid van specifieke) voorzieningen.
Juist daarom is het goed deze ontwikkelingen meer integraal te bekijken en te
onderzoeken hoe behoeftepatronen aanvullend op elkaar kunnen worden
doorvertaald in de gebouwde omgeving. Hierdoor wordt enerzijds een inclusieve
samenleving

vormgegeven

en

kan

anderzijds

meer

efficiënt

worden

omgesprongen met middelen en grondstoffen.

Selectieve krimp
Om meer integraal te kunnen kijken naar demografische ontwikkelingen in
Nederland en hun invloed op de (gebouwde) leefomgeving is het belangrijk nog
een ander begrip te introduceren; selectieve krimp. Nico van Nimwegen lanceerde
in 2009 het concept. (Van Nimwegen en Heering 2009) Het begrip ‘selectieve
krimp’ maakt het mogelijk om bij het bestuderen van migratiepatronen rekeningen
te houden met verschillende motieven die gedurende de levensloop het besluit om
te verhuizen kunnen sturen. Naar blijkt verhuizen veel jongeren uit de regio voor
hoger onderwijs, trekken gezinnen weg uit de stad op zoek naar meer leefruimte
en vertrekken ouderen uit kernen zonder naar kernen met meer centraal gelegen
voorzieningen.
Hoewel het verhuizen van jonge gezinnen in Nederland vanuit de stad naar het
platteland momenteel minder voorkomt, ziet Groenemeijer suburbanisatie in het
kielzog van de zich herstellende woningmarkt op termijn weer belangrijker
worden. (Groenemeijer 2014) Deze door hem gepresenteerde relatie tussen
(sub)urbanisatie en conjuncturele ontwikkelingen maakt ons alert op een minder
scherpe snede tussen jongeren en jonge gezinnen in de stad en het sterk
vergrijzende platteland. Desalniettemin domineren op dit moment twee
migratiebewegingen de relatie tussen stad en platteland. Het wegtrekken van
jongeren voor hoger onderwijs en het verhuizen van ouderen naar kernen met
meer relevante voorzieningen. Zij bepalen dan ook de structuur van de bevolking
en de woning- en arbeidsmarkt in dorpen en steden in de zogenoemde krimp- en
anticipeergebieden.
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In een poging te verklaren waarom jongeren van het platteland naar de stad
trekken lanceerde Tony Fielding de metafoor van de roltrap. Jonge mensen treken
naar de stad om een opleiding volgen, carrière te maken en zodoende een aantal
treden te stijgen op de maatschappelijke ladder. (Fielding 1992) Meer recent
onderzoek heeft ook voor Nederland als geheel en voor Noord-Nederland in het
bijzonder aangetoond dat de grote steden fungeren als magneten voor jongeren die
een hogere opleiding willen volgen om vervolgens naar een beter betaalde baan
door te stromen. (PBL a, Venhorst, 2012, Latten e.a. 2006) In stedelijke
agglomeraties concentreren zich de betere banen in de dienstensector en vanwege
de agglomeratievoordelen vind je hier ook een meer divers pakket van
voorzieningen waardoor jongeren en jongvolwassenen de kwaliteit van leven
hoger waarderen (Glaeser 2011, Storper en Manville 2006, Storper en Scott 2009).
De gezamenlijke toegang tot bijvoorbeeld de plaatselijke infrastructuur (zoals
wegen en vliegvelden) en hoogwaardige intermediaire producten en diensten van
leveranciers en specialisten op de regionale arbeidsmarkt. Door de grotere interne
markt kunnen bedrijven en instellingen beter inspelen op de verschillende
voorkeuren van consumenten, waardoor deze van een breder aanbod van winkels,
horeca, recreatie, cultuur en onderwijs kunnen genieten. De momenteel
geconstateerde krapte op de woningenmarkt in onder andere de stad Groningen is
hier een gevolg van.
Het spreekt vervolgens voor zich dat wanneer ergens bevolkingsgroei optreedt
vanwege

interne

migratie

dat

er

noodzakelijkerwijze

ergens

anders

bevolkingskrimp optreedt. Een ontwikkeling die door Gert-Jan Hospers ook wel
het waterbedeffect wordt genoemd. (Hospers 2010) Of de recent geconstateerde
daling in de trek naar de stad voor een opleiding een tijdelijk gevolg is van de
invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel of een trendbreuk zal de
toekomst uit moeten wijzen. (CBS)
Overigens zijn het niet alleen de aan- of afwezigheid van hogere opleidingen en
beter betaalde banen die interne migratie bepalen. Een groot aantal studies heeft
inmiddels inzicht verschaf in (regionaal bepaalde) migratiemotieven. Factoren die
in dit kader genoemd worden zijn de bredere sociaaleconomische structuur van
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een regio, de ligging van een regio ten opzichte van de grens, het karakter van het
aangrenzende gebied, historisch gegroeide ruimtelijke structuren, de directe
nabijheid van een groeiregio, de (kwaliteit van de) woningvoorraad en hoe die
overeenstemt met de wensen van (toekomstige) bewoners, locale (politiekbestuurlijke) actoren en de kwaliteit van een gebied in termen van milieu en
natuur. (Hoekveld 2012, Hoekveld 2014) Aan de andere kant is er inmiddels ook
meer duidelijkheid over factoren die mensen juist ‘binden’ aan hun regio, sociale
en leefomgevingsfactoren zoals de nabijheid van ouders, de partner en vrienden
en de (zelf toegekende) karakteristieken van de thuisregio blijken voor de ‘blijvers’
van groot belang. (Thissen e.a. 2010, Haartsen en Thissen 2014)
Gesteld kan dus worden dat selectieve krimp optreedt onder invloed van veel
verschillende factoren, die alleen of in wisselende combinaties meespelen bij de
afweging om al dan niet intra- of interregionaal te gaan verhuizen. Een aantal van
deze factoren is algemeen van aard, een aantal is regionaal of locaal bepaald.

Twee zijden van hetzelfde waterbed
Krimp en groei horen bij elkaar in een vergelijking tussen Randstad en randland
(Meier e.a. 2015). Maar ook bij een vergelijking op kortere afstand zijn het twee
zijden van hetzelfde ‘waterbed’. Nico van Nimwegen e.a. stelden in 2009 over
bevolkingskrimp:
“Dreigen hierdoor onaanvaardbaar grote regionale verschillen en bijvoorbeeld
leegloop van het platteland te ontstaan, zoals we in landen als Frankrijk en
Duitsland zien gebeuren? Zover lijkt het in ons land niet te komen. Naast het
gematigde krimptempo, speelt de […] kleinschaligheid van ons land hierbij een
belangrijke rol. Krimpgevoelige regio’s in het perifere gebied liggen in ons land
nooit onbereikbaar ver weg, waardoor ruimtelijk isolement, ook door de goede
verbindingen, nauwelijks voorkomt.” (Van Nimwegen en Heering 2009)
Nederland is een land van ‘korte afstanden’ en daarnaast spelen veel regionale of
locale factoren een rol bij selectieve krimp. Het lijkt op grond hiervan logisch om
bij het denken over bevolkingsontwikkeling en de gevolgen daarvan voor onze
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leefomgeving grotere eenheden dan gemeenten te hanteren. Regio’s waarbinnen
bevolkingskrimp en -groei plaatsvindt, voorzieningen elkaar potentieel aanvullen
en het aanwezige sociale kapitaal omvangrijker en kleurrijker is. Ook Bettina Bock,
bijzonder hoogleraar ‘Bevolkingsdaling’ vroeg zich tijdens haar oratie af waarom
er geen sprake is van beleid dat bevolkingsdaling en verstedelijking in samenhang
en integraal aanpakt. (Bock 2016)

Regionaal denken en lokaal kijken
De doorwerking van de beschreven demografische transitie en selectieve krimp
wordt voor een groot deel bepaald door de veerkracht van een samenleving.
Veerkracht of ‘resilience’ is een concept dat in verschillende sociale wetenschappen
ingang heeft gevonden. Zo stelt Rebecca Rolfe (Rolfe, 2006) dat veerkracht het
vermogen is van individuen, families, organisaties en gemeenschappen om
effectief te reageren op belangrijke tegenslag en gevaar. In het verlengde hiervan
noemt Heike Delfmann (Delfmann e.a. 2013) in navolging van Ed Wilding vier
dimensies die van belang zijn voor het ‘bouwen’ van een veerkrachtige
gemeenschap, te weten:
Gezonde mensen;
Inclusieve, creatieve cultuur;
Lokale economie;
Relaties tussen gemeenschappen.
Volgens Wilding begint het bouwen van veerkracht bij het op de meest efficiënte
manier gebruik maken van de in de gemeenschap aanwezige assets voor welzijn
en sociale en economische ontwikkeling. Een meer regionaal georiënteerde
benadering van demografische transitie en selectieve krimp resulteert in een meer
uitgebreid scala aan assets. Op zich is een dergelijke oriëntatie ook niet nieuws;
burgers, bedrijven en organisaties trekken zich al langer weinig aan van
bestuurlijke grenzen en kijken steeds vaker over de gemeentegrens. In dat opzicht
stelde Korrie Melis voor Noord-Groningen vast dat bewoners sinds de Tweede
Wereldoorlog steeds meer regionaal zijn gaan leven (Melis, 2013). Ouders zijn
bereid verder te kijken voor geschikt en kwalitatief onderwijs of voor
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sportvoorzieningen die passen bij de interesses van hun kinderen. Op dit punt ziet
Ton Schelten (Schelten 2012) echter een belangrijk struikelblok:
“Toch helpt het niet dat […] de gemeente op gemeentelijk niveau georganiseerd is
en dat vrijwel al haar maatschappelijke partners zich over een veel grote gebied
bewegen.”
De aanstaande gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen zou in dat
opzicht nieuwe kansen kunnen bieden. De twee zogeheten stadsgewesten in
Noord-Nederland, te weten Groningen en Leeuwarden, kunnen zich in
samenhang met het omringende rurale gebied en de kleinere steden verder
ontwikkelen. Binnen deze gezamenlijke ontwikkeling kan (financiële) ruimte
gecreëerd worden om natuur, landschap, economie, voorzieningen en bewoners
op een doeltreffende manier met elkaar te verbinden. De constructie tussen UMCG
en het Ommelander Ziekenhuis en de rol die Groningen en Leeuwarden beide
sinds 2011 hebben als concentratiestad zijn een paar stappen in deze richting.
Een stadsgewest - het stedelijk gebied in functionele zin - bestaat uit een
grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied met daarbinnen gelegen
kleinere kernen (stadjes, dorpen, gehuchten) die met die agglomeratie door velerlei
relaties met elkaar zijn verbonden. Die relaties hebben betrekking op het dagelijks
verkeer tussen woon- en werkplaats, verhuizingen van huishoudens en bedrijven
en het gebruik van stedelijke voorzieningen. Als zodanig kan het stadsgewest
daarom worden beschouwd als een combinatie van een regionaal arbeid-, woningen verzorgingsgebied (CBS).

Samen werken aan bereikbaarheid
Steeds meer voorzieningen krijgen een bovenlokale functie. Juist ook omdat het
steeds moeilijker is om vanuit exploitatieoogpunt een complete kern te zijn. Van
Dam e.a. (Van Dam e.a. 2009) gaven hierover in 2009 al aan een geleidelijke
concentratie van voorzieningen in de provincie Groningen te zien waarbij een
aantal voorzieningen richting de stad Groningen vertrekt. Als voorbeelden
noemen zij culturele voorzieningen zoals theaters, medische voorzieningen zoals
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ziekenhuizen, specialistische medische voorzieningen en gespecialiseerde
verpleegtehuizen, de subtop van het onderwijs en commerciële goederen en
diensten zoals kleding en meubels. Jan Dirk Gardenier betoogt in dit verband dat
de aanwezigheid van voorzieningen geen noodzakelijke noch een voldoende
voorwaarde voor leefbaarheid en woontevredenheid is (Gardenier, 2012).
Belangrijk is evenwel dat voorzieningen bereikbaar blijven. Dat vraagt
zorgvuldigheid en maatwerk als het gaat om groepen met verminderde mobiliteit
zoals bijvoorbeeld bij de schoolkinderen in Termunten en Termunterzijl.
Twee basisscholen binnen de gemeente Delfzijl, te weten De Woldrakkers in
Woldendorp en De Munte in Termunterzijl gaan fuseren. In 2018 zal deze fusie
volgens plan resulteren in een nieuw, semipermanent schoolgebouw in
Woldendorp. Met als doel het vervoer van leerlingen uit o.a. Termunterzijl goed te
laten verlopen is door beide scholen, ouders en de gemeente een plan uitgewerkt
waarbij het leerlingenvervoer gegarandeerd wordt en de zelfredzaamheid van
beide dorpen versterkt wordt. Het plan omvat een constructie waarbij meerdere
schoolbusjes worden ingezet. Afwisselend worden de busjes door getrainde
ouders gereden, terwijl zij ook voor buitenschoolse activiteiten ingezet (kunnen)
worden.

Leefbaarheid en de maatschappelijke waarde van erfgoed
Leefbaarheid is dus een kernbegrip en het realiseren van een door zo veel mogelijk
groepen als positief ervaren leefbaarheid is een belangrijks streven. Leefbaarheid
is echter ook een normatief geladen begrip. (Thissen 2008) Het geeft uitdrukking
aan de kwaliteit van de relatie tussen een mens en zijn leefomgeving, waarbij de
subjectieve beleving van het individu voorop staat. (Van Dorst 2007) Zo kijkt een
milieukundige anders naar de leefbaarheid van een gebied dan een ruimtelijke
wetenschapper, een gezondheidswetenschapper of een sociaalpsycholoog. In 2004
construeerden Leidelmeijer en van Kamp een grafisch overzicht (figuur 1) met de
verschillende dimensies van leefbaarheid die zij in de vakliteratuur hadden
gevonden. (Leidelmeijer en Van Kamp 2004) Dit overzicht, dat nog steeds actueel
is, illustreert duidelijk de vele dimensies en subdimensies die gehanteerd worden.
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Figuur 1: domeinen van leefbaarheid en kwaliteit van leven (Leidelmeijer en Van Kamp, 2004)

Veel verschillende facetten bepalen dus hoe ‘leefbaarheid’ ingevuld wordt. In dit
artikel wordt tot slot aandacht besteed aan een daar van: de maatschappelijke
waarde van vastgoed dat behoord tot ons erfgoed. Hans Renes noemde in dat
verband erfgoed:
“Sporen uit het verleden die een betekenis hebben in het heden.” (Renes 2011)
Hierbij geeft Renes aan dat bij de beoordeling van de waarde van deze sporen de
laatste jaren een verschuiving valt waar te nemen in de richting van de
(immateriële) betekenis. In het verlegde hiervan stelt hij dat erfgoed op die wijze
heel goed kan worden ingezet om de kwaliteit van een omgeving te verhogen en
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daarmee een van de middelen kan zijn om bewoners en bedrijvigheid vast te
houden. Wel is het van belang een goede (maatschappelijke) invulling te vinden
voor het erfgoed zodat het ook daadwerkelijk deze functie kan blijven vervullen.

Afbeelding 1: erfgoed

De Graaf e.a. kennen hiertoe erfgoed in krimpgebieden 4 functies toe, die van
uithangbord, ontmoetingsplaats, totempaal en voedingsbodem. (De Graaf e.a.
2014) Erfgoed als uithangbord geeft een streek identiteit en creëert, door de
toeristische en recreatieve inkomsten die het genereert, financieel-economisch
waarde. Erfgoed als ‘totempaal’ geeft de bevolking van een gebied identiteit,
houvast, trots en richting en wordt daarmee een identiteitsdrager. Waarden die
juist in een krimpende omgeving van groot belang maar tegelijkertijd moeilijk te
monetariseren zijn. Erfgoed als ontmoetingsplek wordt belangrijk vanuit het
perspectief dat door Hospers en Reverda wordt omschreven als tegenhanger in het
proces dat ‘krimp ontbindt’. (Hospers en Reverda 2012) Erfgoed kan ten slotte ook
ingezet worden als voedingsbodem voor bijvoorbeeld culturepreneurs. Van Duijn
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en Rouwendal stellen zelfs dat erfgoed via creatieve ondernemers van invloed kan
zijn op de economische dynamiek in een (krimpende) stad. Ook geven zij aan dat
erfgoed een positieve invloed op bijvoorbeeld huizenprijzen kan hebben in een
straal van 10 km. (Van Duijn en Rouwendaal 2013).
Vaststaand feit is dat wij in de loop der jaren steeds meer cultureel erfgoed
opbouwen. Gegeven de belangrijke functie die het lijkt te spelen in de ervaren
leefbaarheid van onze leefomgeving in het algemeen en in regio’s met
bevolkingskrimp in het bijzonder betekent dit dat wij ons moeten (her)bezinnen
op de randvoorwaarden waaronder dit erfgoed kan worden behouden,
heringevuld en geëxploiteerd. De Graaf e.a. geven hiervoor een aantal
aanknopingspunten. Hoewel de gerealiseerde sociale en culturele waarden van
wezenlijk belang zijn, kan een dergelijk discussie niet voorbijgaan aan de reële
mogelijkheden voor een gezonde exploitatie. Hiervoor zullen gefundeerde keuzes
gemaakt moeten kunnen worden. Ook dat kan niet in een te enge context gebeuren,
juist omdat er gelukkig nog erg veel erfgoed panden beschikbaar zijn.

Conclusie
Nederland is een land van ‘korte afstanden’ en daarnaast spelen veel regionale en
locale factoren een rol bij selectieve krimp. Het lijkt op grond hiervan logisch om
bij het denken over bevolkingsontwikkeling en de gevolgen daarvan voor onze
leefomgeving grotere eenheden dan gemeenten te hanteren. Regio’s waarbinnen
bevolkingskrimp en -groei plaatsvindt, voorzieningen elkaar potentieel aanvullen
en het aanwezige sociale kapitaal omvangrijker en kleurrijker is, oftewel een
responsieve regio. Responsief als het gaat om openheid en beïnvloedbaarheid door
mondiale trends, maar ook responsief in de zin dat binnen de regio voldoende
assets aanwezig zijn om op een veerkrachtige wijze te reageren op deze trends. Om
op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen denken over de uitdagingen die het
gevolg zijn van demografische transitie en selectieve migratiepatronen
(voorzieningen, mobiliteit, woningen, erfgoed, et cetera) is onder andere een
omslag in het denken noodzakelijk van denken over een complete kern naar
denken over een complete regio.
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De maatschappelijke impact van vastgoed
Wat u kan en moet (w/m)eten
A. Walrecht MA & S. Grünewald MSc
Maatschappelijke factoren zijn een onmisbaar onderdeel bij de waardebepaling
van vastgoed, althans dat zouden ze moeten zijn. Maar hoe meet je die en
incorporeer je die in de waarde? KPMG’s True Value methodiek helpt om aan
maatschappelijke factoren concrete waarde toe te kennen, zo ook bij de waarde
bepaling van vastgoedobjecten. De True Value is een methode om te begrijpen
hoe de maatschappelijke waarde die een bedrijf creëert en vermindert, invloed
kan hebben op de winst van een bedrijf. Deze kennis biedt een nieuwe lens voor
besluitvorming om de prestaties van de onderneming te verbeteren, betere
strategische beslissingen te maken en de dialoog met stakeholders te openen.
Het True Value proces bestaat uit 3 stappen:
In kaart brengen van maatschappelijke waarde op sociaal, milieu en
economisch vlak.
Analyseren

van

financiële

risico’s

en

kansen

van

de

gemeten

maatschappelijke waarde.
Optimaliseren van financiële en maatschappelijke waarde.
Dit proces kan toegepast kan worden in diverse sectoren en geografieën en is
schaalbaar van bedrijfs- tot projectniveau. KPMG True Value is geen methode om
‘slechts’ de waarde die een onderneming voor de maatschappij creëert te meten en
te managen, maar vooral een proces om te begrijpen wat dit betekent voor het
toekomstig

winstpotentieel.

Zodoende

biedt

KPMG

True

Value

een

besluitvormingsmethodiek gebaseerd op waarde.
Beoordeel de huuropbrengsten, het aanvangsrendement, looptijd huurcontracten,
kwaliteit huurders, en nog wat meer harde factoren, en klaar. Zo kreeg je tot niet
al te lang geleden inzicht in de waarde van een kantoorpand, bedrijfsvastgoed of
woningportefeuille. Maar de wereld is veranderd. Duurzaamheidsindicatoren
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hebben impact gekregen op de directe én indirecte waarde van vastgoed. En dan
hebben we het niet alleen over milieu, maar ook over meetbare sociale,
maatschappelijke en gezondheidsaspecten. Meetbaar in de zin die veel verder gaat
dan de huidige label systematiek, die zijn waarde bewezen heeft. De
maatschappelijke waarde van een vastgoedobject en wat je ermee doet is in geld
uit te drukken. Voor de belegger, maar net zo goed voor de financier, de
projectontwikkelaar, de beheerder en - misschien wel het meest belangrijke - de
eindgebruiker.
Kijk om te beginnen naar de huuropbrengsten, bijvoorbeeld van een kantoorpand.
Voorheen schoof de vastgoedeigenaar een potentiële huurder de huurprijs en
eventuele kortingen plus de servicekosten onder de neus, en dat was het. Zonde,
er is zoveel meer mogelijk. Kun je aantonen dat jouw object de productiviteit van
het personeel met een objectief vastgesteld percentage verhoogt, dan heb je een
veel interessantere propositie. De bewijzen zijn er. Volgens wetenschappelijk
onderzoek kan bijvoorbeeld een goede ventilatie de productiviteit met 11 procent
verhogen, en (dag)licht kan zelfs 23 procent schelen. [World Green Building
Council – Building the Business Case: Health, Wellbeing and Productivity in Green
Offices 2016). Nog een uitkomst: goede luchtkwaliteit kan het ziekteverzuim met
35 procent reduceren. Het is duidelijk dat een hogere productiviteit voor de
huurder pure winst betekent, economisch én maatschappelijk. Dat zal zich
weerspiegelen in zijn interesse in een pand, maar ook in de huurprijs die hij bereid
is te betalen. Die effecten op het welbevinden van gebruikers had vastgoed
natuurlijk altijd al. Dat er meer aandacht voor is gekomen, is terug te voeren op de
toegenomen druk van toezichthouders en overheid, maar ook op de financiële
crisis van de voorbije jaren. Voorheen draaide de waardering van vastgoed om de
directe opbrengsten en de verkoopwaarde. De eindgebruiker? Die had tóch wel
interesse, daar hoefde je niet zo hard voor te lopen. Dat veranderde toen de crisis
uitbrak. De leegstand nam toe, de concurrentie verhevigde en om de eindgebruiker
over de streep te trekken moesten verhuurders zich met hun panden gaan
onderscheiden. Meer dan ooit blijkt duurzaamheid van meer strategische waarde
dan een label alleen. Zo leveren energie-efficiënte gebouwen volgens onderzoek
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van de Dutch Green Building Council gemiddeld 6 procent meer huur op dan
conventionele gebouwen en oogsten circulair ontworpen, flexibele objecten bij
verkoop tot 16 procent hogere prijzen. [idem bron]. Nu die crisis ondertussen
behoorlijk voorbij is ook in kantorenland, in ieder geval in de Randstad, is het
noodzaak deze 'niet direct' financiële parameters te blijven waarderen. Dat
verwacht in ieder geval de maatschappij en overheid van de sector. En borgt een
duurzame portefeuille naar de toekomst.
Aandacht voor maatschappelijke impact is interessant voor de vastgoedspeler
(hele keten, incl. woningbouwcorporatie)die waarde wil blijven creëren. Daarvoor
zijn vijf argumenten.

Hogere productiviteit
Om te beginnen raakt de eindgebruiker, vooral van kantoorpanden, ervan
doordrongen hoe belangrijk licht, lucht, temperatuur en uitzicht zijn voor het
welzijn en de prestaties van het personeel. Een goede isolatie scheelt daarnaast in
energiekosten, wat tot lagere lasten zal leiden. Maar als je bedenkt dat
bedrijfskosten van een eindgebruiker gemiddeld voor 90 procent bestaan uit
salarissen en voor 1 procent aan energie, dan is het begrijpelijk dat de aandacht van
groene gebouwen verschuift naar de menselijke factor. Ten slotte versterkt een
‘groen’ kantoor het imago van een bedrijf, wat potentiële werknemers kan
opleveren. Verhuurders hebben hun klantgerichtheid de laatste jaren opgevoerd,
en zijn daarmee sterker geneigd om aan deze wensen tegemoet te komen. Samen
met Delta Development groep hebben wij becijferd dat een nieuw circulair
kantoorpand voor Heerema in Leiden met uitgebreide aandacht voor groen en
gezond binnenklimaat over de gebruiksduur van het pand tot 42 miljoen euro aan
maatschappelijke baten oplevert (gepubliceerd in WGBC - Building the Business
Case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices 2016). Positieve baten
betekent dus dat de totale impact van bouwen gecompenseerd wordt door de
maatschappelijke baten van de maatregelen en investeringen in circulair bouwen
en groene en gezonde voorzieningen.
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Eisen aan services
Bovenstaande geldt ook voor de eisen aan gemak en dienstverlening.
Eindgebruikers zijn gespitst op een toegankelijk pand. Het moet voor het personeel
goed bereikbaar zijn met het eigen en het openbaar vervoer. En terecht. Als onze
eigen medewerkers een kwartier zouden moeten lopen voordat ze hun werkplek
bereiken, kost dat tijd die je liever ziet ingezet voor klanten. Ook belangrijk voor
huurders is het comfort van een gebouw, de flexibiliteit en innovatieve concepten
die sfeer creëren. Denk aan het nieuwe circulair gerenoveerde kantoor van
Alliander, waarbij de entree een gezellige koffiebar vormt in plaats van de
traditionele receptie. En dit zie je tegenwoordig vaker.

Toenemende regulering
Derde impuls voor het toenemende belang van maatschappelijke aspecten voor de
waarde van vastgoed is regelgeving. Een hogere huur kunnen vragen voor een
duurzaam gebouw is prachtig. Aan de regels voldoen is cruciaal voor de ‘license
to operate’. Alle nieuwe kantoorpanden moeten volgens Europese regelgeving in
2020 (EED) vrijwel energieneutraal zijn. Ook bij financiële toezichthouders, zoals
het internationale Financial Stability Board en nationale centrale banken, staat
duurzaamheid hoog op de agenda. Factoren, zoals de mogelijkheid tot
transformatie (modulair ontwerp), circulariteit (hergebruik van materialen,
componenten én design for recycling) en energiepositiviteit van panden, wegen
daardoor in toenemende mate mee in het risicoprofiel van vastgoedbeleggers en financiers. Ook ‘zachte’ regulering speelt in de markt een steeds belangrijker rol.
In Nederland kent GRESB duurzaamheidsratings aan vastgoedportefeuilles toe,
die meer en meer de standaard worden. Grote beleggers, zoals pensioenfondsen
PGGM en APG, gebruiken de ratings om beleggingsbeslissingen te nemen. PGGM
bijvoorbeeld wil de CO2-uitstoot van de gehele vastgoedportefeuille binnen vijf
jaar met de helft terugbrengen en haalt daartoe mogelijk geld weg bij
vastgoedbeheerders die te weinig aan milieu doen. Maar ook hier gaat het om meer
dan milieu. Zo is GRESB onlangs ook gestart met een rating voor gezondheid en
welzijn.
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Behoefte aan transformatie
Om leegstand en een toenemende verstedelijking in Nederland te kunnen
opvangen is flexibiliteit van gebouwen een must. Dat is de vierde duurzame factor
die bijdraagt aan de maatschappelijke waarde van vastgoed. Door in de ontwerpen ontwikkelfase rekening te houden met de mogelijkheid van toekomstige andere
functies, is sloop in een later stadium niet meer of in veel mindere mate nodig. Dat
sluit ook naadloos aan op ‘circulair bouwen’. Voorheen was transformatie,
bijvoorbeeld van een kantoor naar appartementen, duurder dan sloop en
nieuwbouw. Dat hoeft niet meer. Bijvoorbeeld door opbouw in modules, maar ook
door slimme voorzieningen. Zo wordt in Amsterdam op dit moment een
duurzaam hotel gebouwd waarin de kernleidingen op een centrale plek middenin
het gebouw lopen. Mocht het ooit een andere functie krijgen, dan zijn de
voorzieningen eenvoudig aan te passen. Nu een duurzaam pand neerzetten of
flexibel renoveren draagt bij aan de toekomstige waarde van het object, het
risicoprofiel en de prijsstelling van het vastgoed. Zo hebben wij voor de circulaire
renovatie van Alliander’s innovatieve kantoorgebouw(en) in Duiven becijferd dat
dit over een duur van 30 jaar 112 miljoen EUR aan positieve baten voor de
maatschappij oplevert. Dit ten opzichte van het betrekken van een gemiddeld
bestaand kantoorpand.

Milieu
Energiekosten mogen dan een beperkt deel van de bedrijfskosten van
eindgebruikers vertegenwoordigen, vastgoed is wel verantwoordelijk voor een
belangrijk deel van de milieuvervuiling in Nederland. Van alle CO2-uitstoot is
maar liefst ca. 40 procent terug te voeren op de bebouwde omgeving. Dat aan
klimaatverandering iets moet gebeuren, is inmiddels tot iedereen doorgedrongen.
De toekomstige kabinetsformatie kan en zal daarin ook een versterking van de
trend bewerkstelligen wanneer gerichte investeringen in de gebouwde omgeving
loskomen op grotere schaal dan ooit.
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Deze vijf aanjagers van duurzame waardebepaling bieden de vastgoedeigenaar en
-financier kansen. De waarde van zijn kantoorpanden, winkelvastgoed of
(huur)woningen optimaliseren en bestendigen naar de toekomst. Daartoe zijn nu
meer mogelijkheden. Had de belegger of corporatie voorheen slechts een paar
knoppen ter beschikking waaraan hij kon draaien om het directe en indirecte
rendement van de panden in portefeuille te vergroten, tegenwoordig heeft hij er
veel meer. Milieufactoren, maar ook maatschappelijke en sociale kenmerken
kunnen de waarde van vastgoed opstuwen. Het enige is: hoe al die factoren
gecombineerd zichtbaar en stuurbaar te maken? Meetbaar zijn ze, een stroom aan
wetenschappelijk onderzoek heeft dat de afgelopen jaren bewezen. Maar in de prijs
van vastgoed zijn deze indicatoren nog niet of nauwelijks verwerkt. Om houvast
te geven, heeft KPMG een systematiek ontwikkeld die de werkelijke waarde, of
wat wij noemen True Value, van vastgoed inzichtelijk maakt.
Om te beginnen identificeert en beoordeelt deze methode de positieve en negatieve
maatschappelijke (incl. sociale en milieu) impact van vastgoedobjecten, incl.
eventuele bouw en/of sloop en het renovatieproces. Vervolgens berekent zij het
effect op de toekomstige financiële prestaties van het vastgoed. Zo komen vanzelf
verbeterpunten en investeringsplannen naar voren om het vastgoed duurzamer te
maken en daarmee het rendement te verhogen en/of bestendigen.
Het vaststellen van de werkelijke waarde van vastgoed, inclusief maatschappelijke
indicatoren, levert munitie op voor betere strategische beslissingen. En die moeten
uiteindelijk leiden tot een hogere waarde. Zo nemen wij nu de proef op de som met
een eigenaar van een (huur)woningportefeuille, die voor de keuze staat of hij een
aantal woningen zal afbreken of her-ontwikkelen. Voorheen zou je in dit geval op
basis van een traditionele business case benadering ongetwijfeld hebben gekozen
voor sloop. Maar betrek je de True Value in de beschouwing, dan kan de beslissing
wel eens anders uitvallen. Onderschat bijvoorbeeld niet de waarde die een
historische uitstraling van woningen vertegenwoordigt in een woonomgeving en
voor bewoners. Kwantificeer zulke factoren en je kunt de beste beslissing over het
bouwproces nemen. Zo weet ook de belegger die de echte waarde van
vastgoedobjecten kent, waar hij met zijn investeringsbudget heen moet. De
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architect en ontwikkelaar hebben handvatten om een duurzaam renderend
gebouw te ontwerpen en neer te zetten. De verhuurder weet hoe hij op de agenda
van de eindgebruiker komt.
Bij de transitie naar een duurzame maatschappij is de vastgoedsector cruciaal.
Sterker nog, recentelijk is het Cradle2Cradle Built Positive initiatief afgetrapt
tijdens Building Holland. Letterlijk streven naar een positieve maatschappelijke
impact onder de streep – dus meer (meetbare) impact creëren dan je vernietigd - is
waar wij als KPMG in geloven. De voorlopers binnen het vastgoed pakken dat
voortvarend aan. Zeker wanneer we over ‘maatschappelijk vastgoed’ spreken mag
worden verwacht dat maatschappelijke factoren ook echt gemeten en gecalculeerd
worden. Wij moedigen aan dat de hele sector het oppakt, ook omdat het
economisch uiteindelijk interessant is.
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Journals & (international) scientific publications
Scholte Lubberink, A.B.M., W.J. van der Post and J. Veuger (2017), Valuation real
estate market values as indicator. The Journal of Real Estate Finance en
Economics. Double-blind peer reviewed. Issue 34-2. Impactfactor 0.68.
Veuger, J. (2017), The architecture of value thinking & pneuma in housing
associations. Journal of Civil Engineering and Architecture 11 (2017) 395-409.
JCEA-E 20170415-1. USA: David Publising Company. Double-blind peer
reviewed. Impactfactor 2.8654.
Veuger, J. (2017), Excellence board of public housing in the Netherlands through
on a coherent set of values. International Journal of Sustainable Real Estate
and Construction Economics, vol. 1, No. 1, pp. 77-88. Switzerland:
Inderscience Publishers. Double-blind peer reviewed. This journal has yet to
be indexed.
Veuger, J. (2017), Control of housing associations in conjunction with social
values. World of Real Estate Journal, 2017, vol. 4, no. 102. Double-blind peer
reviewed. Under review. ICV 2015: 76.16.
Beemt, van den - Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2017), Dutch community real estate
transactions: market value exceeds assessment act value. Journal Real Estate
Finance. Double-blind peer reviewed. Issue 34-1, p.15-22. Impactfactor 0.68.
Veuger. J., M. van Elp en P. Konings (2017), Investing in healthcare property in
Netherlands. Journal Real Estate Finance. Double-blind peer reviewed. Issue
34-2. Impactfactor 0.68.
Veuger. J. en A. van den Beemt-Tjeerdsma (2017), Issues in Dutch municipal real
estate management. Journal of European Real Estate Research. United
Kingdom: Emarald Publising. Double-blind peer reviewed. Under review.
Impactfactor 0.79.
Veuger. J. en D. Kootstra (2017), Added Value of a school house. World of Real
Estate Research. Under review. ICV 2015: 76.16.
Veuger, J., S. Verweij, M. van den Hurk en M. Marcus (2017), Publiek-private
samenwerking. Redactie themanummer. Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap
en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 50, nr. 2, p. 1-152. Amsterdam:
Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie,
planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van
Amsterdam. Double-blind peer reviewed.
Beemt, van den - Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2016), Towards a more
Professionalized Municipal Real Estate Management. Journal of Corporate
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Real Estate, vol. 18 Iss 2 pp. 132-144. United Kingdom: Emarald Publising.
Double-blind peer reviewed. Impactfactor 0.79.
Beemt, van den – Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2016), Barometer for Municipal Real
Estate – Developments form 2008 until 2015. Bavaria / Germany, Regensburg:
23rd European Real Estate Society. Book of proceedings, p. 490-523:
Kootstra D. en J. Veuger (2016), How do CREM Strategies Apply to the housing
of primary education in the Netherlands. COBRA RICS research conference
Toronto Canada.
Kootstra, D. en J. Veuger (2016), Measuring the added value of housing for
primary education. CIB World Building Congres, Tempere, Finland. Volume
IV: Understanding impacts and functioning of different solutions, p. 309-320.
CIB World Building Congres, Tempere, Finland.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27909263/WBC16%20Proceedings.zip
Veuger, J. (2016), Control of housing associations and indices. World of Real
Estate Journal – 2016, vol. 4, no. 98, p. 67-74. Double-blind peer reviewed. ICV
2015: 76.16.
Veuger, J. (2016), Housing association objectives and the results of indices in the
Netherlands. Proceedings of the CIB Building Congress 2016. Volume V:
Advancing products and services, p. 134-145. CIB World Building Congres,
Tempere, Finland.
Veuger, J. (2015), Housing association objectives need to be under the same roof:
report. ERES Conference paper, p. 41-50. Proefschrift publicatie. Istanbul,
Turkey: European Real Estate Society.
Veuger, J. (2015), Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? In: Rooilijn, Tijdschrift
voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 48, p. 133-149.
Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling
geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de
Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer reviewed.
Veuger, J. (2014), Materieel Immaterieel. Besturing van woningcorporaties in
samenhang met maatschappelijke waarden. Proefschrift. Rotterdam: RSM
Erasmus Universiteit Rotterdam. Assen: Van Gorcum (265 p).
Kootstra, D. & J. Veuger (2013), De waarde van een schoolgebouw. In: Rooilijn,
Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 46, p.5459. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen,
afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de
Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer reviewed.
Veuger, J. (2012), Bestuurbaarheid van corporaties onderzocht. In: Rooilijn,
Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 45, nr. 5,
p.320-327. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen,
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afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de
Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer reviewed.
Veuger, J. (2011), Value thinking & pneuma In: Ethik, Werthaltigkeit und
Nachhaltigkeit in Finanzsystem. FINETHIKON, Jahrbuch zum ersten
Finanzethik-Kongress 2010 in Berlin, p. 251-273. Steinbeis SMI Universität,
Berlin.

Grants and achievements
2016 Lid begeleidingscommissie Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied
Groningen. In opdracht van de provincie Groningen, 9 gemeenten kerngebied
aardbevingen en NAM onder verantwoordelijkheid van de Dialoogtafel
Groningen. Uitvoering: OTB-TUD o.l.v. prof. dr. P.J. Boelhouwer. Totaal €
400.000 (2015-2016); financiering NAM, provincie Groningen en 9
aardbevingsgemeenten. Groningen: Dialoogtafel Groningen.
2014 Innovatiewerkplaats Heathy Ageing, Levensloopbesteding wonen in een
krimpende regio. Totaal € 280.000 (2014-2017).
2014 Promotieplaats Maatschappelijk rendement met vastgoed. Hoe gemeenten
maatschappelijk rendement hebben opgenomen in hun beleid en welke
factoren hierop van invloed zijn, A. Tjeerdsma MSc. In samenwerking met
Radboud Universiteit Nijmegen, prof.dr. E. van der Krabben. Totaal € 180.000
(2015-2018); 50% externe financiering Thorbecke en 50% financiering CvB
Hanzehogeschool.
2014 Externe financiering en Innovatiewerkplaats Healthy Ageing, Gezond ouder
worden in leefbaar Annerveenschekanaal. Totaal € 130.000 (2014-2015).
2013 Promotieplaats Bekostigingssystematiek huisvesting primair onderwijs, mr.
D. Kootstra MsRE RT. In samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen,
prof.dr. E. van der Krabben. Totaal € 180.000 (2013-2016); financiering CvB en
SIBK Hanzehogeschool.
2012 (Externe) financiering, Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Totaal circa €
1.500.000 (2012-2016); alle financieringen totaal.
2012 RAAK, Public goes private. Naar een marktgestuurd beheer van
gemeentelijk vastgoed. Totaal € 330.000 (2011-2012).
2011 Promotieonderzoek Jan Veuger. Materieel Immaterieel.Besturing van
woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke warden. RSM
Erasmus Universiteit Rotterdam. Totaal € 190.000 (2011-2014); privé
financiering. CORPORATE © Real Estate Management.
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Co-author
Scherrenberg, J., MBA MRICS REV (2017-2020); externe financiering,
Zorgvastgoed en financiering. Hanzehogeschool Groningen. Under
construction.
Follens, V. (2017-2020); externe financiering, Waardering van Maatschappelijk
Vastgoed in België. Hoe kan co-creatie naar de ontwikkeling van “MVV”
gestimuleerd worden en welke rol kan de MKBA spelen bij het 5D-proces
naar een 5D-product? V. Follens MRE. KU Leuven & Hanzehogeschool
Groningen. Onderzoeksplan gereed.
Tjeerdsma, A. (2014-2018), Maatschappelijk rendement met vastgoed. Hoe
gemeenten maatschappelijk rendement hebben opgenomen in hun beleid en
welke factoren hierop van invloed zijn, A. Tjeerdsma MSc. Promotor: prof.dr.
E. van der Krabben. Radboud Universiteit & Hanzehogeschool Groningen.
Kootstra, D. (2013-2017), Bekostigingssystematiek huisvesting primair onderwijs.
Een ontwerpgericht onderzoek naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor
de huisvesting van primair onderwijs. Mr. D. Kootstra MscRe RT. Promotor:
prof.dr. E. van der Krabben. Radboud Universiteit & Hanzehogeschool
Groningen.

Books
Veuger, J. (2017), Een wendbare vastgoedeconomie met Disruptie & Blockchain.
Veuger, J. (2017) A viable real estate economy with Disruption & Blockchain.
Veuger, J. et al (2017), Barometer Maatschappelijk Vastgoed, 10 jaar Barometer
Maatschappelijk Vastgoed: impact, trends en ontwikkelingen. Amsterdam: De
Boekdrukker.
Veuger, J. et al (2016), Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: Onderzoeken,
trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Oplage:
500, uitverkocht. Amsterdam: De Boekdrukker (514 p.).
Veuger, J. et al (2015), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Public real estate
international. 2e oplage: 1000 exemplaren, uitverkocht. Assen: Van Gorcum
(301 p.).
Veuger, J. et al (2015), Barometer Zorgvastgoed. Health care real estate
international. 2e oplage: 1000 exemplaren, uitverkocht. Assen: Van Gorcum
(186 p).
Veuger, J. et al (2014), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Oplage: 500 exemplaren, uitverkocht. Assen: Van
Gorcum (593 p).
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Veuger, J. et al (2014), De kunst van maatschappelijk vastgoed management.
Samenhang in maatschappelijk vastgoed, economie, herbestemming en
leegstand. Oplage: 300 exemplaren, uitverkocht. Assen: Van Gorcum (142 p).
Veuger, J. (2013), Denken in waarden. Thinking in terms of values. Lectorale rede.
Oplage: 500 exemplaren.
Veuger, J. et al. (2013), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: onderzoeken en
perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement. Oplage: 1000,
uitverkocht. Assen: Van Gorcum (365 p).
Veuger, J. et al (2012), Barometer maatschappelijk vastgoed. Visie en
onderzoeken. Assen: Van Gorcum (163 p).
Veuger, J. & R. Schreurs (2011), Vastgoedmeter gemeenten. Harderwijk:
Weddingproson (131 p).
Veuger, J. (2010), Maatschappelijk ondernemen met vastgoed. Harderwijk:
Weddingproson (233 p).
Veuger, J. (2006), Verantwoorde transparante corporate governance van
Wooncom. Master Thesis Master of Real Estate. Tilburg: TiasNimbas Business
School, Universiteit van Tilburg.

Bookchapters
Veuger J. (2015), Taxatieleer Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk
Vastgoed In: Arnhem. C. van, T.M. Berkhout, G.M. ten Have (2015),
Taxatieleer Vastgoed 2, p. 293-345. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
De Klerk, E. & J. Veuger (2014), Professionaliseren cultureel vastgoed: nog drie
stappen te gaan. In: Lectorenboek erfgoed en ruimte: De wijde blik. Het
snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed; onderzoek en onderwijs in het
HBO, p. 61-64. Amersfoort: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Veuger, J. (2013), Ik gun het Epke. Waardering voor kwaliteit en kwaliteit uit
waardering. In: Perspectieven op kwaliteit, p. 222-225. Maurik: Nederlands
Netwerk voor Kwaliteitsmanagement.

Professional Publications
Veuger, J. (2017), Investeerders in de zorg moeten hun koudwatervrees laten
varen. Blog voor Who Cares, prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg
en ondersteuning. Den Haag: Rijksbouwmeester.
http://prijsvraagwhocares.nl/blog/jan_veuger/
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Veuger, J., B. van der Gijp, H. Kok, G.J. Peek, D. Sosef, P. Wessels en M. Wolters
(2017), Gedragscode voor RICS onderzoekers. Voorburg: RICS Nederland,
Vakgroep Research & Innovation RICS Netherlands.
Veuger, J. (2017), Een goede huurdersvereniging laat van zich horen! Interview in
GWHP De Huurdersraad van Patrimonium.
http://www.gwhp.nl/wp/uncategorized/huurderscommissarissen/
Veuger, J. en A.J. Visser (2017), Balans in de Nederlandse regio vraagt om meer
inzet van overheid en markt. Blog:
http://www.vanmeernaarbeter.nl/blog/balans-in-de-nederlandse-regio-vraagtom-meer-inzet-van-overheid-en-markt
Veuger, J. en Y. Hooglugt (2017), Zorgvastgoed beweegt, oudere beweegt mee. In:
Gespecailiseerde woonvormen. Amsterdam: Elsevier.
Veuger, J. (2016), Rekenkamerbrief maatschappelijk vastgoed. De
samenwerkende rekenkamercommissies van Elburg, Nunspeet, Oldenbroek
en Putten.
file:///C:/Users/Jan/Downloads/Rekenkamerbrief%20maatschappelijk%20vast
goed%20- %2014%20december%202016.pdf
Veuger, J. (2016), Minister-president Mark Rutte kruist degens met Jan Veuger.
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Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2012), Regionale samenwerking voor beter beheer
maatschappelijk vastgoed. Barometer Maatschappelijk vastgoed 2012. In:
Vastgoedmarkt, oktober 2012, jrg. 39, p. 68-69. Den Haag: Sdu uitgevers.
Bouwstenen voor Sociaal (2012), Vijf jaar barometer. Boekbespreking.
Amersfoort: Bouwstenen voor sociaal.
Veuger, J. (2011), Zorghotels schieten als paddenstoelen uit de grond. Interview
in: Vastgoedmarkt, februari, jrg. 38, p. 70. Den Haag: Sdu uitgevers.
Veuger, J. (2011), Zorgondernemers logische bondgenoten vastgoedpartijen.
Interview in: Vastgoedmarkt, februari, jrg. 38, p. 69. Den Haag: Sdu uitgevers
Veuger, J. (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed: trends & ontwikkelingen
in maatschappelijk vastgoed.
Veuger, J. (2011), Effectief verantwoord ondernemen: maak visitatie en
benchmarken complementair aan elkaar. In: KWH Magazine, jrg. 2011, nr. 4,
p.26-27. Rotterdam: Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector.
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Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed gedefinieerd. In: Service magazine,
jrg. 18, nr. 1, p. 6-7. Eindhoven: Study Association Real Estate Management
and Development Eindhoven. TU Eindhoven.
Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed 2011.
Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2011), Gemeenten zien in corporatie partner voor
beheer vastgoed. In: Vastgoedmarkt, september, p. 36-37. Den Haag: Sdu
uitgevers
Veuger, J. & O. Buiter (2010), Barometer maatschappelijk vastgoed 2010. Veuger,
J. (2009), Onderzoek voor maatschappelijk vastgoed noodzakelijk. In: Real
estate magazine, Special, p. 11-13. Den Haag: Weka uitgeverij.
Veuger, J. (2009), Verantwoorde corporate governance van woningcorporaties:
een (des)illusie? In: Real estate magazine, nr. 64, p.28-31. Den Haag: Weka
uitgeverij.
Veuger, J. (2008), Sustained and transparent corporate governance from
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Veuger, J. (2008), Het dashboard voor het besturen van een corporatie, Het
Vastgoed INK Management Model. In: SG|Magazine, jrg. 2, nr. 3, p. 34-36 .
Emmen: SG.
Veuger, J. (2008), Eigen kwaliteitsnorm (MQM) onderhoudsbedrijven.
Ketenintegratie: KOVON zet onderhoudssector op een hoger plan. In:
SG|Magazine, jrg. 2, nr. 3, p. 7-8. Emmen: SG.
Veuger, J. (2008), Op weg naar een klantgestuurde organisatie. Interview in:
Knooppunt Emmen, jrg. 3, nr. 8, p. 24-25.

College Video Tours
Veuger, J. (2016), Leegstand dreigt voor zorgsector. Tom van ’t Hek in gesprek
met Jan Veuger. BNR Nieuwsradio 13 juli 2016.
Veuger, J. (2015), Paneldebat Makelen, taxeren en waarderen. Groningen: NVM.
Veuger, J. (2015), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015. Breukelen:
Nyenrode University. 220 deelnemers.
Veuger, J. (2015), Gouden Kikker Award, Juryvoorzitter. Stimuleren van
duurzame ontwikkelingen. 8e editie van het Duurzaam Gebouwd Congres in
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Veuger, J. (2015), Het vastgoedbedrijf Almere. Uitzending omroep Flevoland.
Veuger, J. (2014), Promotiefilm. Materieel Immaterieel. Besturing van
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Veuger, J. (2014), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk
Verantwoord ondernemen. Breukelen. 160 deelnemers.
Veuger, J. (2014), Barometer vastgoedmanagement Nederland. Meer
vastgoedmanagement uitbesteden. Spreker op lustrum congres Evolutie in
vastgoedmanagement. Amsterdam: Vastgoedmanagement Nederland. 200
deelnemers.
VMG NL Lustrumcongres Compilatiefilm
VGM NL Jan Veuger over onderzoek naar uitbesteden vastgoedmanagement in
de toekomst
Veuger, J. (2013), Denken in waarden. Thinking in terms of values. Lectorale rede.
120 gasten.

Course Book
Veuger, J (2013), Van kerk tot boot. In syllabus Van vastgoed naar bloeigoed door
dr. H.L. Jonkers. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Veuger, J. & D. Kootstra & P. Smits (2012), Gemeentelijk vastgoedmanagement
financieel. Maatschappelijke vastgoedsturing. Eindhoven: Euroforum.
Veuger, J. & C.A.J. van Beukering (2012), Strategisch vastgoedmanagement.
Eindhoven: Euroforum.
Veuger, J. & C.A.J. van Beukering & G. Hiemenga (2012), Financiële aspecten van
vastgoedmanagement. Eindhoven: Euroforum.

Research – projects - advisory
Veuger, J. (2017), Strategisch Huisvestingsplan Hanzehogeschool Groningen.
Groningen: College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen.
Veuger, J. (2017), Strategisch Huisvestingsplan Martini Ziekenhuis Groningen
2017-2030. Groningen: Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis Groningen.
Veuger, J. (2017), Accreditation Real Estate Management Hanzehogeschool
Groningen for RICS Europe. Voorburg: RICS Nederland.
Veuger, J. en A. van den Beemt-Tjeerdsma (2017), Onderzoek wijkgebouwen
gemeente Assen. Assen: gemeente Assen.
Veuger, J. en A. van den Beemt-Tjeerdsma (2017), Onderzoek kostprijs dekkende
huur gemeente Rotterdam.
Veuger, J., A. van den Beemt-Tjeerdsma en J. van Ettekoven (2017), Collegeonderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffenheid van het vastgoedbeheer.
Leidschemdam-Voorburg: gemeente Leidschemdam-Voorburg.

314

Publicaties lectoraat Maatschappelijk Vastgoed

Veuger, J. en H. van der Kloet (2017), Projectplan Domotica voor oud en jong:
Dom of Doen? Subsidieaanvraag € 200.000,- Fonds Nuts Ohra.
Veuger, J. (2016), Evaluatie lectoraat Maatschappelijk Vastgoed 2012-2016:
Exellentie, ondernemerschap en healthy ageing.
Veuger, J. (2016) participant in Marktkansen in wonen en zorg. Dienstverlening
voor de nieuwe oudere. ING Groep N.V., ING Bank N.V. Amsterdam: ING
Economisch Bureau.
Veuger, J. (2016) participant in Public Sector Assset Management: Roundtable
Report. RICS 2016. Voorburg: RICS Europe.
Veuger. J., M.H. Stijnenbosch en A. Tjeerdsma (2016), Een consistente lijn.
Rekenkameronderzoek gemeente Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Putten.
Oldebroek: gemeente Oldebroek.
Veuger, J. (2016), Veranderingen in zorgvastgoed voor de gemeente Winsum.
Winsum: gemeente Winsum.
Veuger, J. (2015), Het krimpbeleid van de provincie Drenthe. Interview. Assen:
Noordelijke Rekenkamer.
Veuger, J. (2015), Maatschappelijk Vastgoed 2.0. Nieuwe professionals in
gemeenten willen herbestemming maatschappelijk vastgoed beter
organiseren. SiA aanvraag.
Veuger, J., en Rekenkamercommissie gemeente Haren (2015),
Rekenkameronderzoek maatschappelijk vastgoed gemeente Haren (Gn).
Rapport onderzoek vastgoedbeleid gemeente Haren. Rekenkamer gemeente
Haren.
Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2015), Barometer gemeentelijk maatschappelijk
vastgoed 2015 Meer beleid, beperkte maatregelen tegen risico’s. In: Barometer
Maatschappelijk Vastgoed 2015.
Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2015), Richting, verrichting, inrichting en
uitdagingen. Een kwalitatieve analyse van de koplopers gemeentelijk
vastgoed. In: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015.
Veuger, J. (2014), Publiek Vastgoed 2.0. Multidisciplinaire aanpak krimp,
leegstand en herbestemming gemeentelijke maatschappelijk vastgoed. SiA
aanvraag lectoraat Maatschappelijk Vastgoed.
Veuger, J. (2014), Trends en ontwikkelingen Maatschappelijk Vastgoed. In:
Vastgoedrapport 2014 Groningen-Assen: Maatschappelijk vastgoed.
Groningen: Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen Assen.
Veuger, J. (2014), Toekomst centrum dorp Winsum. Winsum: College van
Burgemeester en Wethouder.
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Veuger, J. en A. Tjeerdsma (2014), Resultaten landelijk onderzoek vastgoed
management onder instutionele en particuliere eigenaren/beleggers,
gemeenten, corporaties en zorginstellingen. Nieuwegein:
Vastgoedmanagement Nederland.
Bovenhoff, M., C. van Atten & J. Veuger (2014), Onderzoek naar gebruik,
waardering en exploitatie van maatschappelijk voorzieningen in de gemeente
Slochteren.
Veuger, J. (2013), Gezond ouder worden in een leefbare omgeving. Case
Annerveenschekanaal als vliegwiel voor andere initiatieven. Centre of
Expertise Healty Ageing.
Veuger, J. (2013), Levensbestendig wonen. Centre of Expertise Healty Ageing.
Veuger, J. (2013), Vastgoedrapport 2013 Groningen-Assen: Maatschappelijk
vastgoed. Groningen: Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen Assen.
Veuger, J., M. Stijnenbosch & A. Tjeerdsma (2013), Veronderstelde werkelijkheid.
Rapport onderzoek Vastgoedbeleid gemeente 2001-2103. Enschede.
Herberg, R.B., J. Veuger, J.T.H. Straatman en H.P. Zoetman (2013),
Beoordelingsrapport HBO bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde
voltijd, Hogeschool van Rotterdam. CROHO nr. 34261. Amsterdam:
Hogeschool van Amsterdam. Den Haag: Hobeon.
Veuger, J. (2012), Lectoraat maatschappelijk vastgoed: focus op waardedenken en
waardesturen van maatschappelijk vastgoed. Buisnessplan lectoraat
Maatschappelijk Vastgoed.
Veuger, J. (2012), Publiek Vastgoed 2.0. De brede impact, duurzame doorwerking
en kwaliteit van gemeentelijk vastgoed.
Veuger, J. (2009), Maatschappelijk vastgoed in private handen. Ontwikkeling,
Eigendom en Management van huisvesting door private partijen in het
publieke domein.

Other Output – Readings – Keynote Speaker
Veuger, J. (2017), met minister S. Blok: Mid Cap City overleg: welk Vastgoed
hoort bij de gemeente en welk vastgoed niet? In aanwezigheid van
wethouders van de gemeenten Enschede, Utrecht, Groningen, Breda,
Vlaardingen, Almere en directeuren Vastgoed gemeente Rotterdam,
Enschede, Groningen evenals HPP IREIN leden. Amsterdam: Holland
Property Plaza.
Veuger, J. (2017), Krimp: Leegte & ruimte voor vernieuwing en verandering.
Keynote speaker PROVADA 1 juni 2017 met minister dr. Ronald Plasterk.
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Veuger, J. (2017), Corporate Real Estate Management en portefeuillesturing.
VGME Masterclass Gemeentelijke Assetmanagement. Almere: VGME.
Veuger, J. (2017), Barometer Maatschappelijk Vastgoed en PVG analyse. VGME
Masterclass Gemeentelijke Assetmanagement. Almere: VGME.
Veuger, J. (2017), Barometer Zorgvastgoed. VGME Masterclass Gemeentelijke
Assetmanagement. Almere: VGME.
Veuger, J. (2017), Ruimte in zorg. Keynote speaker Kennisnetwerk Krimp,
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Veuger, J. (2017), Rotterdam, geschiedenis en ontwikkeling. Presentatie en
organisatie studiebezoek gemeente Rotterdam KU Leuven.
Veuger, J. (2017), Havenstad, architecturale meltingpoint and green hub.
Programma studiebezoek Rotterdam: opleiding internationale aspecten van
vastgoed KU Leuven.
Veuger, J. (2017), Kennissessie Maatschappelijk Vastgoed: Hoeksteen of blok aan
het been? FM Alumni, de Haagse Hogeschool en MVGM. Den Haag: De
Haagse Hogeschool.
Veuger, J. (2017), Talent Development & Diversity. International Week 27-31
March 2017. Real Estate. Brussel: Odysee University.
Veuger, J. (2017), Welzijn en vastgoed. Gastcollege.
Veuger, J. en A. van den Beemt (2017), Kennissessie en PVG analyse gemeente
Delft. Delft: gemeente Delft.
Veuger, J. en A. van den Beemt (2017), Startbijeenkomst onderzoek
wijkgebouwen gemeente Assen. Assen: gemeente Assen.
Veuger, J. en A. van den Beemt (2017), Positionering Vastgoedmanagement
Gemeenten. Utrecht: gemeente Utrecht.
Veuger. J. en A.J. Visser (2017), Balans in de Nederlandse regio vraagt om meer
inzet van overheid en markt. Blog:
http://www.vanmeernaarbeter.nl/blog/balans-in-de-nederlandse-regio-vraagtom-meer-inzet-van-overheid-en-markt
Veuger, J. en R. den Butter (2017), Managementletter Rekenkameronderzoek
Vastgoed. Gemeente Leidschemdam-Voorburg.
Veuger, J. en minister president Rutte (2016), Als lector Maatschappelijk Vastgoed
en expert op het gebied van het maatschappelijk middenveld (wonen, zorg,
onderwijs en gemeenten) is Jan Veuger gevraagd om met minister-president
Mark Rutte in debat te gaan over de toegevoegde waarde van het
maatschappelijk middenveld en de invloed van de overheid daarop. Na het
debat heeft de minister-president een exemplaar ontvangen van het boek
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Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016: onderzoeken, trends en
ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed.
Veuger, J. (2016), Sociale initiatieven in leegstand vastgoed. Panel van
deskundigen. Symposium met 100 deelnemers. Veenhuizen: Stichting DBF –
Kenniscentrum Herbestemming Noord.
Veuger, J. (2016), Gezondheid en/in de openbare ruimte. Workshop gemeente
Smallingerland en Zorg Innovatie Forum. Drachten: gemeente
Smallingerland.
Veuger, J. (2016), Onderzoeksresultaten Innovatiewerkplaats
Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio. Groningen: Symposium
Centre of Expertise Healthy Ageing 2016.
Veuger, J. (2016), Benchmark GGZ organisaties. Expertmeeting en opzet
benchmark. Delf: GGZ Delftland. Amsterdam: Colliers International.
Veuger, J. (2016, dec.), Juryvoorzitter opleiding Asset Management Gemeentelijk
Vastgoed. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate.
Veuger, J. (2016), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016. Breukelen:
Nyenrode Business University.
Veuger, J. (2016), Barometer Zorgvastgoed 2016. Keynote speaker. Amersfoort:
Zorgvastgoedcongres 2016. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Springer
Media.
Veuger, J. (2016), Global Professionals and Ethical Standards. Gastcollege.
Veuger, J. (2016), Minor colleges Aardbevingen.
Veuger, J. (2016), Zorgvastgoed in de kinderschoenen. Groningen: International
Conference Building the Future of Health. Game changing concepts for
Healthy Ageing and the built environment. Groningen: Building the Future of
Health; RUG, UMCG, etc. Stichting Thomassen & Thuessink.
Veuger, J. (2016), Barometer Zorgvastgoed. Expertmeeting Benchmark GGZ
Organisaties. Delft: GGZ Delftland i.s.m. Colliers International.
Veuger, J. (2016, jan.), Juryvoorzitter opleiding Asset Management
Maatschappelijk Vastgoed. 25 afgestudeerde professionals: Gemeenten
Almere, Amsterdam, Delft, Ede, Gouda, Haarlemmermeer, Leiden,
Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer en Vlaardingen; Universiteit Leiden,
Ministerie BZK–Rijksvastgoedbedrijf, Veiligheidsregio Haaglanden,
Bibliotheek Rotterdam, De Alliantie. Amsterdam: Amsterdam School of Real
Estate.
Veuger, J. (2016), Rekenkamerrapporten gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
2011-2015. Een vergelijkend onderzoek naar de nawerking van gemeentelijke
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rekenkameronderzoeken met als onderwerp gemeentelijk vastgoed. Utrecht:
Economie & Ruimte.
Veuger, J. (2016), Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsbied
Groningen. Lunchlezing. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.
Lid begeleidingscommissie Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek
aardbevingsgebied Groningen in opdracht van de provincie Groningen, 9
gemeenten kerngebied aardbevingen en NAM (2016). Presentatie
onderzoeksresultaten van 11 (deel)rapporten met 250 deelnemers en
aanbieding onderzoek door de begeleidingscommissie aan de Nationaal
Coördinator Groningen Hans Alders. Uitvoering onderzoek: TU Delft - OTB
Onderzoek voor de gebouwde Omgeving o.l.v. prof. dr. P.J. Boelhouwer.
Veuger, J. (2016), Resultaten onderzoek Vergelijkend onderzoek naar de
nawerking van gemeentelijke rekenkameronderzoeken over gemeentelijk
vastgoed 2011-2015. Lunchlezing en –bijeenkomst. Utrecht: Economie &
Ruimte.
Veuger, J. en A. van den Beemt – Tjeerdsma (2016), Positionering
Vastgoedmanagement Gemeenten. Bijeenkomst Almere 18 november 2016:
gemeente Almere, Utrecht, Enschede, Oestgeest. Haarlem, Weert en
Eindhoven.
Veuger, J., en M. Tans (2016), Rotterdam in de verkoop. Workshop congres
Bouwstenen voor Sociaal.
Veuger, J. (2015), Zorgseminar Treant Zorggroep, Domesta en Zorgroep
Tangenborgh. Kansen en bedreigingen in zorgvastgoed en de barometer
Zorgvastgoed. Emmen: Treant Zorggroep, Domesta en Zorgroep
Tangenborgh.
Veuger, J. (2015), Expertmeeting Metafoor Vastgoed en software. Zwolle:
Metafoor.
Veuger, J. (2015), Gouden Kikker Award, Juryvoorzitter. Stimuleren van
duurzame ontwikkelingen. 8e editie van het Duurzaam Gebouwd Congres in
Groningen; 300 deelnemers.
Veuger, J. (2015), Gastcollege gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed en
Zorgvastgoed. Speeddaten met afstudeerders maatschappelijk vastgoed en
reflectie op plannen van aanpak. 60 deelnemers. Eindhoven: Fontys
Hogescholen.
Veuger, J. (2015), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Initiatiefnemer,
spreker en aanbieder boek aan prof.dr. Jaap Uijlenbroek, DG
Rijksvastgoedbedrijf en aanbieding boek Taxatieleer II Maatschappelijk
Vastgoed aan prof.dr.T.M. Berkhout, hoogleraar Vastgoed Nyenrode.
Nyenrode Business University. 220 deelnemers.
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Veuger, J. (2015), Aanbieding 1e exemplaar boek Barometer Maatschappelijk
Vastgoed 2015 aan dr. Jet Bussemaker, minister OCW. Groningen: Opening
hogeschooljaar Hanzehogeschool Groningen. 200 deelnemers.
Veuger, J. (2015), ERES 2015. Paper presentation ‘Housing associations objectives
need to be under the same roof’. 22nd European Real Estate Society
Conference, June 24-27, 2015 in Istanbul, Turkey.
Veuger, J. (2015), Barometer Zorgvastgoed 2015. Presentatie onderzoeksresultaten
en boek presentatie Barometer Zorgvastgoed (Jan Veuger et al.) Keynote
speaker. Zorgvastgoedcongres Zorgvisie. Amsterdam: Reed Business. 80
deelnemers.
Veuger, J. (2015), Nationaal Maatschappelijk Vastgoedcongres. Keynote speaker.
Amsterdam: PropertyNL. 120 deelnemers.
Veuger, J. (2015), Expertmeeting Vastgoedrapportage Groningen Assen:
Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2015. Groningen: stichting
vastgoedrapport Groningen Assen. 300 deelenemers.
Veuger, J. (2015), Werk aan de winkel: prijsvraag herontwikkeling winkelstrips.
Lezing. Amersfoort: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 120 deelnemers.
Veuger, J. (2015), Expeditie Drenthe Zorgvastgoed. Lezing. Centrum voor Lokaal
Bestuur. Zeyen / Den Haag: Centrum voor Lokaal Bestuur.
Veuger, J. (2015), Resultaten Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Utrecht:
Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten.
Veuger, J. (2015), Kennisdelingsmiddag onderwijsvastgoed. Initiatiefnemer
m.m.v. gedeputeerde B. Wilpstra provincie Groningen. Veuger, J. (2015),
Kansen voor effectiviteit en efficiency van woningcorporaties. Initiatiefnemer
en keynote spreker. Houten.
Veuger, J. (2015), Trends en ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed.
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Veuger, J. (2015), Woningcorporaties en ethiek. Gastcollege.
Veuger, J. (2015), Maatschappelijk Vastgoed. Gastcollege.
Veuger, J. (2015), Vervolgbijeenkomst: Expertmeeting Het komt VastGoed, maar
niet vanzelf! Dagvoorzitter in opdracht van provincie Drenthe m.m.v.
gedeputeerde A. Van der Tuuk. Assen: provincie Drenthe. 80 deelnemers.
Veuger, J. (2015), Expertmeeting Het komt VastGoed, maar niet vanzelf!
Dagvoorzitter in opdracht van provincie Drenthe m.m.v. gedeputeerden
Munniksma en Van der Tuuk. Assen: provincie Drenthe. 70 deelnemers.
Veuger, J. (2015), Expertmeeting Thorbecke. Initiator en spreker. Zwolle:
Thorbecke.
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Veuger, J. (2015), Bewonersavond Termunten & Termuntenzijl.
Innovatiewerkplaat Healty Ageing. Termuntenzijl: Woningstichting
Groninger Huis. 80 deelnemers.
Veuger, J. (2014), Uitgenodigd door de voorzitter van de Parlementaire Enquete
Commissie Woningcorporaties als expert voor het bijwonen van de
perspresentatie over de bevindingen van de commissie. Den Haag: Tweede
Kamer.
Veuger, J. (2014), Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Initiatiefnemer, spreker en aanbieder boek aan Stef
Blok minister Wonen en Rijksdienst m.m.v. prof.dr. A. van Hal, E. de Klerk
MRE, dr.ir. S.O. Meier. Breukelen: Nyenrode Business University. 140
deelnemers.
Veuger, J. (2014), Professioneel omgaan met maatschappelijk vastgoed. Initiator
en keynote spreker seminar met m.m.v. Guus Berkhout (Triodos), Brenda van
der Wal (gemeente Hoogezand), Henk de Kok (gemeente Rotterdam) en Jean
Baptiste Benraad (Nationaal Programma Herbestemming). Utrecht: Building
Business. 120 deelnemers.
Veuger, J. (2014), Expertmeeting zorgvastgoed & financiering. Medeinitiator en
dagvoorzitter m.m.v prof.dr. G. van Montfoort (Actiz) en drs. G. Verduijn
(Woonzorg Nederland). Nijmegen: Stadsregio Arnhem Nijmegen. 60
deelnemers.
Veuger, J. (2014), Classificatie, indeling naar eigendom. Spreker op congres
Evolutie in vastgoedmanagement m.m.v. dr.ir.ing. I.I. Jansen, prof.dr.ir. J.
Rotmans, prof.dr. J. Latten en P. van Zadelhoff. Lustrum congres
Vastgoedmanagement Nederland. Nieuwegein: Vastgoedmanagement
Nederland. 150 deelnemers.
Veuger, J. (2014), Krimponderzoek en de gevolgen voor beleid. De kunst van
maatschappelijk vastgoedmanagement. Workshop Kennisnetwerk Krimp
Noord-Nederland. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen en
Hanzehogeschool Groningen.
Veuger, J. en B. van der Wal (2014), Samenwerking in gemeenten met
maatschappelijk vastgoed. Conferentie Maatschappelijk Vastgoed. 70
deelnemers. Amersfoort: Elba Media.
Veuger, J. (2014), Gastcollege ethiek en maatschappelijk vastgoed. Groningen:
Hanzehogeschool Groningen.
Veuger, J. (2014), 1-daagse Workshop Zernike Campus. Studenten Vastgoed &
Makelaardij, Facility Management.
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Veuger, J. (2014), Leegstand en herbestemming. De week van het lege gebouw.
Gastcollege voor studenten Vastgoed, FM, Academie Minerva, ABC,
Marketing & Communicatie en Recht.
Veuger, J. (2014), Waarderingsmethodiek en vastgoedstrategie voor
schoolgebouwen. Lezing themabijeenkomst ‘Wat wordt de kwaliteit van de
onderwijshuisvesting?’ Amersfoort: NV SRO.
Veuger, J. (2014), Expertmeeting Maatschappelijk Vastgoed voor bestuurders.
Winschoten/Assen: ABC Nova.
Veuger, J. (2014), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: trends en
ontwikkelingen. Gastcollege in onderzoeksprogramma De Stad. Amsterdam:
Hogeschool van Amsterdam.
Veuger, J. (2014), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Gastcollege. Groningen:
Hanzehogeschool Groningen.
Veuger, J. (2014), Concentratie vastgoedbeheer gemeente Emmen. Expertmeeting
met CDA fractie gemeenteraad gemeente Emmen.
Veuger, J. (2014), De zorg en vastgoed. Lezing Lions Club the Broken Circle.
Emmen: Scheper Ziekenhuis.
Veuger, J. (2014), Servicekosten 2.0. Workshop Werkgroep Vastgoemanagement
Nederland. Nieuwegein: VGM NL.
Veuger, J., A. Tjeerdsma en D. Kootstra (2014), International meeting public real
estate. Tweedaagse internationale uitwisseling KaHo Sint Lieven, Aalst,
België.
Veuger, J. (2013-2014), Expert in Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen
Airport Eelde. Assen en Tynaarlo: bestuurders provincie Drenthe en de
gemeente Tynaarlo.
Veuger, J. (2013), Denken in waarden. Lector installatie.
Veuger, J. (2013), Congres Barometer maatschappelijk vastgoed 2013:
onderzoeken en perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement.
Initiator en keynote spreker met m.m.v. Guus Berkhout (Triodos bank), Anna
de Zeeuw (Hogeschool van Amsterdam) Cor Worms (voorzitter VOGON) en
Erik Dannenberg (bestuur VNG). Zwolle.
Veuger, J. (2013), Trends en ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed. Spreker
Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, werkgroep Wonen en Ruimte. Utrecht:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Veuger, J. (2013), Kennisdag Krimp, maatschappelijk vastgoed en
verduurzaming. Initiator en keynote spreker m.m.v. Sabine Meier
(Hanzehogeschool Groningen), Brenda van der Wal (gemeente Hoogezand),
Irma Thijssen (Rijkdienst Ondernemend Nederland). Assen.
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Veuger, J. (2013), Gastcollege ethiek en maatschappelijk vastgoed. Groningen:
Hanzehogeschool Groningen.
Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed in 50 gemeenten. Keynote spreker.
Alphen aan de Rijn: gemeente Alphen aan de Rijn.
Veuger, J. (2013), Kenniskring lectoraat Maatschappelijk Vastgoed: de
onderzoeksagenda. Initiator en keynote spreker.
Veuger, J. (2013), Concentratie vastgoedbeheer gemeente Emmen. Expertmeeting
met College van Burgemeester, wethouders en managementteam gemeente
Emmen.
Veuger, J. (2013), De crisis voorbij met maatschappelijk vastgoed. Het
onderzoeksprogramma van het lectoraat maatschappelijk vastgoed.
Lunchlezing. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.
Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed en waardedenken. Gastcollege
Academie voor de Bouwkunst.
Veuger, J. et al (2013), Verantwoord optimaal resultaat in maatschappelijk
vastgoed. Debatvoorzitter expertmeeting Provada in samenwerking met
MVGM, VGM NL, Woonzorg Nederland en IPD Nederland.
Veuger, J. en J.P. Elhorst (2013), Strategisch management van regionale economie,
maatschappelijk vastgoed, herbestemming en krimp. Exclusieve 5 daagse
leergang voor vier gemeenten. Borger.
Veuger, J. & D. Kootstra (2013), Onderwijs en zorg in de wijk: uidagingen en
kansen. Workshop. Ede: Conferentie Maatschappelijk Vastgoed.
Veuger, J. (2012), Vortrag machbarkeitstudie Kleurrijk Grevelink 2.0.
Onderzoeksvoorstel. Gieten: gemeente Aa en Hunze en gemeide Lindern
(Duitsland).
Veuger, J. (2012), Barometer maatschappelijk vastgoed 2012. Initiator en spreker
symposium. Borne.
Veuger, J. (2012), Onderwijshuisvesting roept vragen op. Lezing. Assen:
Noordelijk Onderwijs Peil.
Veuger, J. (2012), Maatschappelijk Vastgoed projectenparade. Jurylid. Zwolle.
Veuger, J. (2012), Conferentie Maatschappelijk Vastgoed. Panellid. Ede: Elba
Media.
Veuger, J. (2012), Energiezuinige herontwikkeling van historische gebouwen.
Veuger, J. (2012), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Gastcollege.
Veuger, J. (2011), Inzicht meeting overheid. Maatschappelijk vastgoed en
integraal accommodatiebeleid. Lezing ABC Management Groep. Eenmnes:
BEL-gemeenten.
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Veuger, J. & L. Oldenhof (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed 2011.
Lezing. Utrecht: NeVaP.
Veuger, J. (2011), Waardesturing van maatschappelijk vastgoed in het publieke
domein: een illusie? Lezing Nationale conferentie maatschappelijk vastgoed.
Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed in private handen: energieprestaties
in vastgoedmanagement. Lezing seminar provincie Drenthe. Assen: provincie
Drenthe.
Veuger, J. & L. Oldenhof (2011), Verkoop of uitbesteding van maatschappelijk
vastgoed. Lezing seminar Woningcorporaties en gemeentelijk vastgoed.
Utrecht: SOM.
Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege. Eindhoven: Fontys
Hogescholen.
Veuger, J. (2011), Eerste bijeenkomst lectoraat Maatschappelijk Vastgoed.
Seminar.
Veuger, J. (2010), Valuethinking & Pneuma. Lezing Universiteit Berlin. Berlijn:
Steinbeis-Hoschschule Berlin.
Veuger, J. (2010), Corporaties aan zet: Corporate governance van een
woningcorporatie. Lezing RICS. Almere: RICS en IPD Nederland.
Veuger, J. & A. Straub (2010), Waardecreatie woningportefeuille. Factoren die de
ontwikkeling van de vastgoedwaarde bepalen. Lezing OTB Studiedag. Delft:
TU Delft.
Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege.
Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed 2010. Lezing Consortium
Maatschappelijk Vastgoed. Amsterdam: NeVaP.
Veuger, J. (2010), Management game. Gastcollege Master of Real Estate
TiasNimbas Business School. Tilburg: TiasNimbas.
Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed en haar belang. Lezing Kenniscafe.
Veuger, J. (2010), Trends en ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed.
Lunchlezing.
Veuger, J. (2010), Resultaten onderzoek maatschappelijk vastgoed. Seminar.
Meppel.
Veuger, J. (2009), Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed: is
waardesturing maatschappelijk vastgoed een (des)illusie?. Lezing NeVaP
Verdieping met de Kopgroep Bouwstenen voor Sociaal. Utrecht: NeVaP.
Veuger, J. (2009), Onderzoek in de vastgoedpraktijk. Gastcollege.
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Over de auteurs
J. (Jack) Amesz MSc is uitvoerend adviseur voor infrastructuur en publieke ruimte
van de gemeente Den Haag. In zijn portefeuille heeft hij onder andere
professionaliseren

van

openbare

inbedrijfstelling

en

inkoop,

innovatie,

aanbestedingsraad, interne samenwerking en externe openbare samenwerking
(regionaal, metropolitan, Amsterdam / Rotterdam / Utrecht / Den Haag, nationaal).
A. (Annette) van den Beemt – Tjeerdsma MSc is als onderzoeker verbonden aan
het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Vanaf 2010 werkt Annette bij de
Hanzehogeschool Groningen en is zij betrokken bij de activiteiten en onderzoeken
van het lectoraat, waaronder de Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Vanaf 2015
is Annette onder begeleiding van Jan Veuger (lector Maatschappelijk Vastgoed) en
prof. dr. Erwin van de Krabben (Radboud Universiteit Nijmegen) begonnen aan
haar promotieonderzoek over maatschappelijk vastgoed en gemeentelijk
vastgoedmanagement. Annette heeft een bachelor Vastgoed & Makelaardij, een
master Change Management, en is auteur van diverse (wetenschappelijke)
artikelen, (onderzoeks)rapporten en boekdelen.
A. (Anne) Bolster werkt sinds 2015 als junior projectmanager bij ABC Nova Assen.
Anne houdt zich bezig met zowel projectmanagement als strategische
vraagstukken omtrent vastgoed. Ze geeft huisvestingsadvies bij hogescholen, zoals
Windesheim en de Hanzehogeschool. Daarnaast houdt ze zich bezig met projecten
voor de Nationale Politie. Anne heeft Vastgoed en Makelaardij aan de
Hanzehogeschool Groningen gestudeerd. Tijdens haar studie specialiseerde zij
zich op onderwijsvastgoed in de provincie Groningen en heeft ze het Honours
Talentenprogramma succesvol afgerond.
P. (Peter) Broer MSc is als senior vastgoedadviseur betrokken bij adviestrajecten
rondom het professionaliseren van vastgoedbeheer binnen gemeenten en andere
overheden. Na zijn studie Economische geografie met als specialisaties vastgoed
en planologie is hij jarenlang actief geweest in het (commercieel) beheer van
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vastgoedmanagement. Daarnaast is hij betrokken rondom revitalisering-trajecten
van (industrieel) vastgoed en bedrijventerreinen.
L. (Lars) Brugman MSc is projectadviseur en onderzoeker bij het Kadaster. Hij legt
zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster
beschikbare ruimtelijke informatie. Voorheen was Brugman onder meer werkzaam
bij het Planbureau voor de Leefomgeving en het aan de Universiteit van
Amsterdam gelieerde onderzoeksinstituut IVAM.
dr. E.A.M. (Elles) Bulder is lector Krimp & Leefomgeving bij de Hanzehogeschool
Groningen. Haar onderzoek richt zich op de gevolgen van de demografische
transitie en selectieve krimp voor de leefomgeving in Noord-Nederland. De
gevolgen van deze transities zijn voelbaar op heel verschillende terreinen, terwijl
ze in de afzonderlijke regio’s ook vaak in een streekeigen context plaatsvinden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de extra bedreiging van de leefbaarheid in NoordGroningen door de aardbevingen die daar plaatsvinden, of de structurele
werkloosheid in andere regio’s. De onderzoekslijnen van het lectoraat zijn 'Age
friendly environments' en 'Sociale en economische vitaliteit'.
dr. I. (Ingrid) Doorten werkt bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
(RVS) en schreef haar bijdrage op eigen titel. Het is een bewerking van RVSpublicaties De Zorgagenda voor een gezonde samenleving (2017), de Verkenning
ruimte voor redzaamheid (2015) en een essay van Pauline Meurs en Ingrid Doorten
Variatie geboden. Zorg voor ouderen in 2025 in de bundel Verpleeghuiszorg in
2025 van Waardigheid en Trots (2016).
ir. R. (René) Goorden MBA is sinds 2008 werkzaam bij BNG Bank als
Sectorspecialist Wonen. Daarbij maakt hij de vertaalslag van de ontwikkelingen in
de sector naar het strategische (financierings)beleid van BNG Bank. BNG Bank is
de belangrijkste financier van de woningcorporatiesector. Als sectorspecialist is hij
strategisch

gesprekspartner

voor

zowel

externe

relaties

in

de

woningcorporatiesector als collega's. Hiervoor heeft René gewerkt bij Staedion en
Deloitte.
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S.

(Sander) Grünewald MSc

adviseert

commerciële

vastgoedbeleggers,

woningcorporaties, financiers, gebruikers, (overige) eigenaren van grote
vastgoedportefeuilles. Naast de ‘traditionele’ strategische adviesvraagstukken
gaat het hierbij in toenemende mate om vraagstukken op het gebied van innovatie,
blockchain, duurzaamheid en (big) data-analyse. Binnen KPMG is Sander als
Director verantwoordelijk voor de Vastgoed Adviespraktijk in Nederland.
Daarnaast is hij trekker van het wereldwijde KPMG vastgoedadvies netwerk.
Naast een passie voor vastgoed heeft Sander een grote interesse in ontwikkelende
markten en duurzaam ondernemen. Zo heeft hij een aantal jaren in China gewoond
en ruime internationale werkervaring (o.a. India en Oost-Europa) en zit hij in de
raad van advies van een duurzaam productiebedrijf in Cambodia.
prof. dr. ir. M.H. (Marleen) Hermans is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap
in de Bouw, afdeling Management in the Built Environment, TU Delft. De leerstoel
Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw richt zich op het in kaart brengen en
professionaliseren van het vakgebied ‘Opdrachtgeverschap’ in de publieke sector,
het opbouwen van kennis op dit gebied en het verzorgen van onderwijs over de
rol van de opdrachtgever in het bouwproces. De leerstoel is geïnitieerd door het
Opdrachtgeversforum in de bouw, een netwerk van 12 (semi-)publieke
opdrachtgevers in de bouw.
E.R. (Elizabeth) Himmans MSc studeerde International Facility Management aan
de Hanzehogeschool Groningen en Management, Economics & Consumer Studies
(major Facility Management) aan de Wageningen Universiteit. In haar onderzoek
richtte zij zich op de meerwaarde van Facility Management en vastgoed. Zij heeft
verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder meer bij Johnson Controls en CBRE.
Tijdens haar studie was ze actief in de organisatie van EuroFM en de European
Facility Conference (EFMC). Elizabeth is op dit moment werkzaam als consultant
voor verzekeraars en banken (ITDS). Haar projecten variëren van portefeuille
overnames (migraties) tot invoering van nieuwe wet- en regelgeving omtrent
dataprivacy.
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D. (Denise) Huizing werkt als student-assistent bij de leerstoel Publiek
Opdrachtgeverschap in de bouw aan de Technische Universiteit Delft. Momenteel
bevind zij zich in de eindfase van de master Construction Management and
Engineering. Voor haar werk is Denise bezig met een onderzoek naar de inbedding
van opdrachtgeverschap binnen gemeenten in Nederland. Hiervoor reist zij het
hele land door om zoveel mogelijk sleutelpersonen bij verschillende gemeenten in
Nederland te interviewen. Daarnaast helpt Denise bij het organiseren van
symposia en ondersteunt zij bij colleges vanuit de leerstoel. Leuke en leerzame
bijbaan als student!
dr. ir. ing. I. (Ingrid) Janssen is als associate professor Real Estate Management
verbonden aan TIAS School for Business & Society. Ingrid studeerde Technische
Bedrijfskunde en Bouwkunde. In 2011 promoveerde ze aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Sinds 2017 werkt zij als partner bij Republiq aan dataprojecten zoals de gemeentelijke benchmark en Smart City Planning.
dr. ir. H.M. (Rik) Koolma is bouwkundig ingenieur en gepromoveerd in de
bestuurswetenschappen. Hij is adviseur met betrekking tot vastgoedstrategie en
ondersteunt opdrachtgevers met sturings- en beheersingsvraagstukken. Hij heeft
in samenwerking met het Kadaster een instrument ontwikkeld om vastgoed- en
grondtransacties te beoordelen. Praktische vaardigheden combineert hij met
inzicht in de vraagstukken van goed besturen en governance. Rik Koolma is verder
als onderzoeker en docent actief bij de Vrije Universiteit en Business Universiteit
Nijenrode. Thema’s bij zijn onderzoek zijn efficiëntie en effectiviteit van semipublieke organisaties, leiderschap en stewardship. Voor meer informatie zie
www.rikkoolma.com. Contact opnemen kan via rik.koolma@planet.nl.
mr. D. (Dirk) Kootstra MScRE, RT/RMT is promovendus onder begeleiding van
Prof. Dr. E. van der Krabben. Daarnaast is hij docent aan de opleiding Vastgoed &
Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen. Dirk heeft een jarenlange
ervaring als taxateur en vastgoedconsultant en is door zijn thesis voor de
masterstudie Vastgoedkunde aan de RuG geïnteresseerd geraakt in de huisvesting
van primair onderwijs.
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drs. O.D. (Okke) van der Maas is werkzaam als projectleider bij de Algemene
Rekenkamer

en

afgelopen

jaren

actief

betrokken

geweest

bij

diverse

vastgoedonderzoeken. Hij voerde het onderzoek uit naar volume en waarde van
het Rijksvastgoed, de vastgoedplannen van Defensie, de Nationale politie en
vastgoedmanagement bij universiteiten. Andere ervaringsgebieden van hem zijn
de kostenbeheersing bij grote bouwprojecten en de aanpak van bouwfraude.
dr. ir. B. (Bert) Melles is één van de directeuren van ABC Nova, een ervaren
projectmanager en met name thuis in organisatorisch en bestuurlijk complexe
processen. Bert is gespecialiseerd in (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling.
Opdrachtgevers waarvoor hij werkt en gewerkt heeft, zijn Thunnissen
Ontwikkeling en diverse gemeenten zoals Amersfoort, Kaag en Braassem,
Haarlemmermeer, Oosterhout, Bergen op Zoom, Drechterland en Montferland.
Bert Melles studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn
studie promoveerde hij op het proefschrift ‘production control in construction’ aan
de Technische Universiteit Delft.
dr. M.P. (Mark) Mobach studeerde Bedrijfskunde (doctoraal, doctoraat) aan de
universiteiten van Groningen en Stockholm. Zijn onderzoek richt zich op de
samenhang tussen ruimte, infrastructuur, mens en organisatie. Op dit moment is
Mark Lector Facility Management (Hanzehogeschool Groningen) en Lector
Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker (De Haagse Hogeschool). Zijn lectoraten
beogen een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het
praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Nederland. De
onderzoeksgroep heeft veel ervaring met Gezonde Gebouwen: gebouwen en
organisaties die gezondheid en welzijn van de gebruikers bevorderen. Hij is tevens
Leading Lector van NoorderRuimte, Research Centre for Built Environment
(Hanzehogeschool Groningen).
dr. C.J. (Cor) van Montfort leidt het vastgoedonderzoeksprogramma bij de
Algemene

Rekenkamer

(projectleider/programmamanager).

Ook

is

hij

projectleider van een onderzoek naar complexe governancerelaties bij het Rijk.
Daarnaast is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van
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Tilburg. Daar voert hij een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar publiekprivate samenwerking en leefbare steden.
C.C. (Claudia) Noort-Verhoeff MSc is onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer.
Ze deed de afgelopen jaren vastgoedonderzoek bij het Rijk, zoals het
Rijksvastgoedbedrijf en Defensie, en bij instellingen meer op afstand van het Rijk,
zoals de Nationale Politie. Momenteel is ze bezig met een onderzoek naar vastgoed
bij universiteiten. Daarnaast heeft ze als raadslid in de gemeente Katwijk onder
andere financiën, bestuurlijke zaken en het maatschappelijk vastgoed in haar
portefeuille.
M. (Marsha) van der Ploeg studeerde in juli af aan de opleiding Vastgoed &
Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen op de scriptie getiteld “Kwaliteit
onderwijshuisvesting & leerprestaties primair onderwijs”.
drs. D.J. (Derk Jan) Postema RT studeerde in 1992 als bedrijfseconoom af aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan bij de gemeente
Rotterdam waar hij zich bezig hield met gemeentefinanciën en treasury. Na
afronding van de postdoctorale opleiding Treasury Management aan de Vrije
Universiteit stapte hij over naar BNG Bank. Sinds 2007 is hij als sectorspecialist
gezondheidszorg en onderwijs bezig met financiering van maatschappelijk
vastgoed.
M.J.M. (Lieke) van der Sanden MSc werkt als senior onderzoeker bij de Algemene
Rekenkamer. Zij studeerde bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Zij
werkte mee aan diverse rekenkameronderzoeken naar vastgoed in de publieke
sector.
mr. P. (Paula) Smits heeft maatschappelijk vastgoed als rode draad in haar
loopbaan. Eerst als bedrijfsjurist, accountmanager en propertymanager in de
corporatiewereld. Een aanzienlijke periode werkte Paula als vastgoedadviseur en
-manager bij een adviesbureau voor de overheid. Momenteel is Paula betrokken
bij diverse professionaliseringstrajecten in gemeenten, waarbij voorop staat het
verbeteren van de prestaties van het vastgoed. Naast management en advies
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verzorgt Smits projectbegeleiding lezingen en gastcolleges voor studenten aan de
Hogeschool van Rotterdam, Spryg Real Estate Academy en Scobe Academy. In
2009 debuteerde Smits met succes als auteur van haar boek Gemeentelijk
Vastgoedmanagement. De tweede, herziene druk, kwam twee jaar later uit.
Inmiddels is de derde, geheel herziene, editie uitgekomen in 2014.
dr. J. (Joost) Tennekes is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het
Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag. Opgeleid als bestuurskundige en
filosoof, doet hij onderzoek naar de relatie tussen (financiële) instituties, de
processen van ruimtelijke besluitvorming, en de resultaten daarvan in de fysieke
leefomgeving.

Het

gaat

daarbij

om

diverse

beleidsterreinen

zoals

gebiedsontwikkeling, infrastructuur, publieke ruimte, Europese regelgeving,
herbestemming en (maatschappelijk) vastgoed.
dr. ing. J. (Jan) Veuger MRE FRICS is lector Maatschappelijk Vastgoed bij het
Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. De rode
draad in het curriculum vitae van Jan Veuger is strategisch management van
(maatschappelijk) vastgoed in het bedrijfsleven en maatschappelijk organisatie als
gemeenten, zorg, onderwijs en de corporatiesector. In 2014 promoveerde Jan aan
de RSM Erasmus Universiteit Rotterdam, één van Europa 's top business scholen
voor het onderwijs en in de top drie voor onderzoek. Onderwerp van onderzoek
was de besturing van woningcorporaties. Jan is eigenaar/directeur van
CORPORATE © Real Estate management, lector Maatschappelijk Vastgoed
Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen, copromotor van
Annette van den Beemt - Tjeerdsma en Dirk Kootstra (Hanzehogeschool
Groningen en Radboud Universiteit), lid Committee of quality certificates (CKV)
bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), toezichthouder bij
vier verschillende maatschappelijke organisaties (130 tot 2.000 werknemers) op het
gebied van woningcorporatie, voortgezet onderwijs en ouderenzorg. Verder is Jan
voorzitter stichting Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering Onderhoudsbedrijven
Nederland (KOVON), Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors
(RICS),
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van

boek(del)en,

(internationale)

wetenschappelijk-

en
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professionele publicaties, syllabi, onderzoeksrapporten en heeft vele lezingen
gegeven.
dr. ir. D.J.M. (Theo) van der Voordt is emeritus universitair hoofddocent
Corporate Real Estate Management, Faculteit Bouwkunde TU Delft, afdeling
Management in the Built Environment. Het onderzoek van Theo van der Voordt
heeft tot doel om door middel van Post-Occupancy Evaluations, expert interviews,
enquêtes en case analyses aanbevelingen en instrumenten te ontwikkelen voor het
succesvol strategisch huisvesten van kantoren en zorginstellingen, door middel
van huisvesting, diensten en middelen toegevoegde waarde te generen voor
publieke en private organisaties, en de potenties van leegstand vastgoed voor
transformatie en herbestemming in kaart te brengen. Zijn onderzoek naar de
impact van nieuwe manieren van werken op organisaties, de werkomgeving en de
medewerkers vindt vooral plaats binnen het Center for People and Buildings in
Delft.
ir. drs. D.M. (Daniël) Vos is adviseur maatschappelijk vastgoed bij Sweco. Hij
studeerde aan de Universiteit Leiden en de TU Delft en heeft voor zijn master thesis
onderzoek gedaan naar verborgen leegstand in het Nederlands basisonderwijs.
Met zijn passie voor data-analyse en de inzet van de laatste IT-mogelijkheden
brengt hij inzicht in complexe materie en helpt hij opdrachtgevers om strategische
keuzes te maken. Hierbij combineert hij zijn analytische achtergrond als
bestuurskundige, met de creatieve oplossingsgerichtheid die hij als bouwkundige
heeft.
A. (Arnoud) Walrecht MA is een ervaren adviseur op het gebied van
duurzaamheid en milieu. Na een carrière bij de Rijksoverheid waar hij op het
snijvlak van milieu en economie beleid maakte is hij sinds 2005 als adviseur actief.
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bij TRIUVA waar hij verantwoordelijk is voor het initiëren en structureren van
nieuwe beleggingsfondsen en het aantrekken van het vermogen hiervoor bij
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