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Elke keer ben ik weer verbaasd over de ener-
gie in het publiek-maatschappelijk vastgoed. Ik 
ervaar veel passie, zie goede analyses van de 
problematiek en veel mooie projecten. En er 
wordt nogal wat gevraagd van deze sector van 
de vastgoedmarkt. Hoge eisen voortkomende 
uit het Klimaatakkoord, een snel en sterk veran-
derende maatschappij en de opdracht om maat-
schappelijk rendement te realiseren. Want waar 
de commerciële vastgoedmarkt dividend uit-
keert aan de eigenaren van het vastgoed, keert 
de publiek-maatschappelijk vastgoedsector 
dividend uit aan de maatschappij in de vorm van 
maatschappelijk rendement. Dat is geen gemak-
kelijk opgave, maar een forse uitdaging. 
In deze editie ook weer goede voorbeelden van 
die passie, van goede analyses en mooie projec-
ten. Het vak Vastgoedsturing is een mooi vak. Dit 
vak wordt nu ook in het publiek-maatschappelijk 
vastgoed steeds meer portefeuille- en asset- 
management genoemd, net als in het commer-
ciële vastgoed. What’s in the name? Het blijft 
gaan over maatschappelijk rendement.

Ik wens u veel leesplezier!
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NEXT
“Wij werken vandaag aan de vastgoedmarkt 
van morgen. Met onze kennis van zorgvastgoed 
helpen we opdrachtgevers bij het maken van 
toekomstgerichte keuzes in complexe en 
maatschappelijk relevante vraagstukken.”

— Geertje Besier, Vastgoedadviseur Healthcare
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INTERVIEW MAX HOEFEIJZERS

Waarom is doordecentralisatie belangrijk? 
‘Ik ben een enorme voorstander van collec-
tiviteit en geloof erg in samenwerking. Dat 
komt het onderwijs ten goede. Bij concur-
rentie gaat het over leerlingenaantallen, bij 
competitie over de beste willen zijn. En daar 
moet het in het onderwijs over gaan. De door-
decentralisatie zorgde er in Breda voor dat 
de schoolbesturen echt samenwerken. Ze 
kregen samen de volledige verantwoorde-
lijkheid voor de onderwijshuisvesting. Daar-
door ontstaat er een samenwerkingsmilieu 
waarin allerlei mooie zaken tot stand kunnen 
komen. Heel belangrijk in een tijd van onder-
wijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing. 
Want de vraag waar het allemaal om draait 
is: wat hebben leerlingen in de 21ste eeuw 
voor onderwijs nodig? Hoe kunnen we kin-
deren een goede toekomst geven in een snel 
veranderende tijd? Dat moet je uitvinden. 
In de tijd van vóór de doordecentralisatie 
stonden de schoolbesturen in de concur-
rentiestand. Niemand durfde te bewegen 
uit concurrentieangst. De ontwikkeling van 
het onderwijs werd daardoor belemmerd.’

In 2008 gingen de Bredase schoolbesturen 
in het VO samenwerken in een coöperatie en 
in 2013 volgde het PO. Wat is er sindsdien 
allemaal gerealiseerd? 
‘Als je kijkt naar het VO dan hebben we in 
ruim tien jaar tijd op één na alle schoolgebou-
wen vernieuwd met nieuwbouw of vernieuw-
bouw. Dan praat je over 14.000 leerlingen 
en meer dan tien gebouwen. De gemeente 

had dat nooit voor elkaar gekregen in dat 
tempo en met die omvang. Dat geven ze 
zelf ook ruimschoots toe. In de gemeente-
lijke atmosfeer kost de realisatie van een 
nieuw schoolgebouw al gauw vier tot vijf 
jaar en daarbij wordt het vaak een felle strijd 
tussen schoolbestuur en gemeente omdat 
er gewerkt wordt met sobere middelen.’

Maar de gemeente is en blijft toch 
verantwoordelijk voor onderwijsgebouwen?
‘De gemeente heeft inderdaad een zorg-
plicht voor de schoolgebouwen. We hebben 
heel duidelijk aangegeven wat de plannen 
van de coöperatie zijn en hoe we dat willen 
realiseren. Zo kregen we vóóraf groen licht 
van de gemeente voor onze plannen en kon 
de coöperatie meteen voortvarend aan de 
slag. Daarnaast is het heel belangrijk open-
heid van zaken aan de gemeente te geven, 
ook bij doordecentralisatie. Vandaar dat we 
twee keer per jaar met de wethouder om tafel 
gaan om alle actualiteiten, alle voorbereidin-
gen van nieuwbouw en alle strubbelingen 
door te praten. De gemeente blijft zodoende 
goed op de hoogte en weet wat er gaande is.’

En zo kunnen er dus mooie, nieuwe 
ontwikkelingen ontstaan?
‘Zeker. Als je kijkt naar de latere doordecen-
tralisatie bij het PO dan was de kinderopvang, 

Samenwerking én vernieuwing 
in het onderwijs

Meer dan tien jaar ervaring heeft Max Hoefeijzers met de doordecentralisatie van 
onderwijshuisvesting in en rond Breda. In zijn ogen is het dé manier om goed en 

efficiënt om te gaan met de sobere budgetten voor onderwijshuisvesting. Samenwerken 
is in zijn ogen de sleutel tot succes én de sleutel tot onderwijsvernieuwing.

Max Hoefeijzers: ‘De doordecentralisatie 
zorgde er in Breda voor dat de schoolbesturen 
echt samenwerken’ F
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Rijksvastgoedbedrijf, zoals voor het Herman 
Gorter-complex te Utrecht: indien op het 
gebouw onvoldoende ruimte beschikbaar 
zou zijn voor duurzame energieopwekking, 
kon dat ook op afstand, maar altijd binnen 
een straal van 10 kilometer om het gebouw. 

Deze ‘virtuele allocatie’ biedt ontegen-
zeggelijk voordelen voor ontwikkelaars: 
in plaats van de toepassing van (duur-
dere) efficiënte gebouwinstallaties of extra 
isolatie om het verbruik te drukken, kan 
namelijk eenvoudiger en goedkoper een 
zonneparkje of dakproject ontwikkeld of 
gecontracteerd worden. Nadeel is evenwel 
dat maatregelen om het energieverbruik 
terug te dringen daardoor achterwege 
bleven. Daarnaast bestaat het risico dat 
zo’n zonneparkje na afloop van het alloca-
tiecontract wordt gebruikt om een nieuw 
gebouw te dienen. Vanaf 2021 is deze 
energiemaatregel op gebiedsniveau alleen 
mogelijk als een directe en fysieke kop-
peling aanwezig is, zon-op-afstand lijkt 
daarmee af te vallen, tenzij een fysieke 
koppeling gerealiseerd kan worden, maar 
dat zal in de praktijk uitzonderlijk zijn. 

De mogelijkheden om een gebouw (alleen) 
op papier energiezuiniger te maken namen 
dus af, maar tot tevredenheid stemt BENG 
nog niet. Sterker nog, bijna niemand lijkt 
er blij mee: de ene groep vindt het niet 
ambitieus genoeg, terwijl de andere groep 
vreest voor onbetaalbare en ongezonde 
woningen. De waarheid zal wel ergens 
in het midden liggen, maar de wijziging 
van de methodiek van EPC naar BENG is 
wel een flinke stap in de goede richting. 
Het niveau van een BENG-eis wijzigen is 
namelijk makkelijker dan het wijzigen van 
het systeem. Het toevoegen van eisen 
voor circulair bouwen, het verscherpen 
van de BENG-eisen en vergroten van het 
aandeel duurzame energie in de ener-
giemix… er is nog werk aan de winkel.

Het energieverbruik in de gebouwde omge-
ving zal fors naar beneden moeten om de 
klimaatdoelstellingen te behalen. Een van 
de manieren die de overheid aangeeft is 
om de energieprestaties van gebouwen te 
verbeteren. Voor bestaande bouw geldt 
bijvoorbeeld de eis dat kantoren in 2023 
in de regel een energielabel C zullen moe-
ten hebben. Voor nieuwbouw golden al 
steeds strengere EPC-eisen maar binnen-
kort geldt BENG, de eis van Bijna Ener-
gieNeutrale Gebouwen. Deze zomer zijn 
de definitieve BENG-eisen aan de Tweede 
Kamer toegezonden als onderdeel van 
een wijziging van het Bouwbesluit. De 
BENG-eisen zien toe op drie aspecten 
die ook de zogenaamde Trias Energetica 
vormen: het beperken van de energie-
vraag, het gebruiken van hernieuwbare 
energie en tot slot het zo efficiënt moge-
lijk gebruiken van fossiele brandstoffen 
wanneer die tóch nodig zouden zijn. 

Door het opsplitsen van de eisen met 
betrekking tot duurzaamheid in drie sepa-
rate eisen in plaats van één (gesaldeerde) 
EPC-eis, wordt het ‘greenwashen’ van 
nieuwbouwprojecten lastiger. Waar het 
onder de EPC nog mogelijk en gebruikelijk 
is een hoge energievraag te compenseren 
met duurzame opwekking van elektriciteit 
of het toevoegen van een warmtepomp, 
is dat onder BENG niet meer mogelijk: het 
beperken van de energievraag is het uit-
gangspunt. Ook de energiemaatregel op 
gebiedsniveau vervalt, waardoor het berei-
ken van een lagere EPC door voorzieningen 
in de omgeving mee te tellen in de EPC-be-
rekening niet meer is toegestaan. Tot nog 
toe kan dat bijvoorbeeld met warmtenet-
ten, maar ook met ‘zon-op-afstand’, zelfs 
als een directe, fysieke koppeling ont-
breekt. Deze manier van het verbeteren 
van de energieprestatie van een gebouw 
zag ik de afgelopen tijd in populariteit toe-
nemen, ook in aanbestedingen van het 

Van EPC naar BENG,  
bouwen in 2020

COLUMNINTERVIEW MAX HOEFEIJZERS

waar de gemeente een andere verantwoorde-
lijkheid voor heeft, een belangrijk punt. Want 
hoe realiseer je in de scholen kinderopvang 
als in de overeenkomst met de gemeente 
duidelijk staat vermeld dat iedere euro uit-
sluitend besteed mag worden aan vierkante 
meters voor het onderwijs? Daarvoor hebben 
we een concept uitgewerkt met een revol-
verend fonds, waar de gemeente eenmalig 
geld in heeft gestopt. Vervolgens hebben 
we in enkele basisscholen kinderopvang-
plekken gerealiseerd en met de inkomsten 
die daar door verhuur uit komen, kunnen we 
weer nieuwe kinderopvangplekken realiseren 
in andere basisscholen. Zodoende hoeft de 
gemeente simpel gesteld niet meer te inves-
teren in de huisvesting van kinderopvang.’

Samenwerking is ook positief voor de 
onderwijsvernieuwing. Waar moeten we  
dan aan denken? 
‘We moeten toe naar wat we in het onder-
wijs krachtig leren noemen. Intrinsieke moti-
vatie is daarbij de sleutel. Deze intrinsieke 
motivatie neemt enorm toe als de leerling 
zelf zijn leertraject mede mag vormgeven. En 
daarbij moeten we de maatschappij bewust 
de school in halen en de school de maat-
schappij in sturen. We moeten in zekere zin 
geen scholen meer bouwen, maar commu-
nity centers. Plekken waar onderwijs, onder-
nemers, het verenigingsleven en ouderen 
elkaar ontmoeten en versterken. Leren van-
uit de praktijk en niet vanuit de theorie, daar 
moeten we volgens mij naar toe, maar de 
precieze uitwerking is nog een zoektocht.’

Praktijkgericht leren is dus beter voor de 
motivatie van leerlingen?
‘Dat denk ik zeker. Die visie komt heel 
sterk naar voren in het Leerpark Dordrecht 

Jesse Zijlma is  
advocaat bij Barents-
Krans en hoofd van 
de sectie vastgoed. 
Gespecialiseerd in juri-
dische aspecten van 
duurzame energie,  
van zonnepark  
tot verduurzaming  
van vastgoed.

‘‘
‘We moeten de maatschappij 
bewust de school in halen  
en de school de maatschappij 
in sturen’

Max Hoefeijzers is directeur bij Building Breda 
(VO). In 2012 richtte hij Hoefeijzers Advies op. Dit 
bureau levert proces- en projectmanagement voor 
strategische samenwerking tussen schoolbesturen, 
tussen gemeenten en schoolbesturen en fusies, 
krimp- en doordecentralisatievraagstukken.  
Hij was voorzitter College van Bestuur van ROC 
Da Vinci College en voorzitter van het dagelijks 
bestuur bij Breedsaam (PO-SO). 

waarvoor ik verantwoordelijk ben geweest. 
Dat leerpark, een gebouwde schoolomge-
ving waarin het bedrijfsleven ook aanwezig 
is, is in 2008 geopend en had als nadrukke-
lijk doel om het aantal vroegtijdige school-
verlaters in het MBO – dat rond de 50% lag 
– drastisch terug te dringen. Leraren moesten 
daar duidelijk iets anders gaan aanbieden, 
iets dat beter aansloot bij de wensen van de 
leerlingen. De grote vraag was: hoe krijg je 
ze gemotiveerd? Wij hebben gezegd: begin 
niet met de theorie, leg de boeken aan de 
kant en begin meteen met de praktijk. Laat 
de leerlingen bijvoorbeeld een echt raam-
kozijn maken of een echte dakkapel die ook 
echt op een huis geplaatst gaat worden. Dan 
gaan ze zich inzetten en zich uit zichzelf ver-
diepen in de theorie achter de praktijk. Want 
ze willen het wel goed doen. En het is geble-
ken dat het werkt, want de leerlingen gaan 
als de brandweer. Het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters is dan ook drastisch gedaald.’

En zo gaan we richting het onderwijs  
van de 21ste eeuw? 
‘Dat denk ik wel. We hebben allemaal zorg-
plicht voor de toekomst van de kinderen. De 
gemeenschap moet het besef krijgen dat 
iedereen daaraan moet bijdragen. Haal die 
dokter maar het schoolgebouw in en ook 
die architect. Laat de boer of de politieagent 
maar een gastles geven. Begin een kruide-
nierswinkel in de school die de leerlingen 
“runnen”. Zo zorg je dat er voortdurend acti-
viteiten op school zijn en krijg je veel meer 
“leraren”. Kinderen kunnen zich zo via deze 
rolmodellen in de wereld inleven en al doende 
leren. Dat is onderwijs in de 21ste eeuw.’  <

Scan de QR-code 
voor de brief van 
minister Ollongren 
(BZK) met definitieve 
BENG-eisen 
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Van EPC naar BENG,  
bouwen in 2020

COLUMNINTERVIEW MAX HOEFEIJZERS

waar de gemeente een andere verantwoorde-
lijkheid voor heeft, een belangrijk punt. Want 
hoe realiseer je in de scholen kinderopvang 
als in de overeenkomst met de gemeente 
duidelijk staat vermeld dat iedere euro uit-
sluitend besteed mag worden aan vierkante 
meters voor het onderwijs? Daarvoor hebben 
we een concept uitgewerkt met een revol-
verend fonds, waar de gemeente eenmalig 
geld in heeft gestopt. Vervolgens hebben 
we in enkele basisscholen kinderopvang-
plekken gerealiseerd en met de inkomsten 
die daar door verhuur uit komen, kunnen we 
weer nieuwe kinderopvangplekken realiseren 
in andere basisscholen. Zodoende hoeft de 
gemeente simpel gesteld niet meer te inves-
teren in de huisvesting van kinderopvang.’

Samenwerking is ook positief voor de 
onderwijsvernieuwing. Waar moeten we  
dan aan denken? 
‘We moeten toe naar wat we in het onder-
wijs krachtig leren noemen. Intrinsieke moti-
vatie is daarbij de sleutel. Deze intrinsieke 
motivatie neemt enorm toe als de leerling 
zelf zijn leertraject mede mag vormgeven. En 
daarbij moeten we de maatschappij bewust 
de school in halen en de school de maat-
schappij in sturen. We moeten in zekere zin 
geen scholen meer bouwen, maar commu-
nity centers. Plekken waar onderwijs, onder-
nemers, het verenigingsleven en ouderen 
elkaar ontmoeten en versterken. Leren van-
uit de praktijk en niet vanuit de theorie, daar 
moeten we volgens mij naar toe, maar de 
precieze uitwerking is nog een zoektocht.’

Praktijkgericht leren is dus beter voor de 
motivatie van leerlingen?
‘Dat denk ik zeker. Die visie komt heel 
sterk naar voren in het Leerpark Dordrecht 
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waarvoor ik verantwoordelijk ben geweest. 
Dat leerpark, een gebouwde schoolomge-
ving waarin het bedrijfsleven ook aanwezig 
is, is in 2008 geopend en had als nadrukke-
lijk doel om het aantal vroegtijdige school-
verlaters in het MBO – dat rond de 50% lag 
– drastisch terug te dringen. Leraren moesten 
daar duidelijk iets anders gaan aanbieden, 
iets dat beter aansloot bij de wensen van de 
leerlingen. De grote vraag was: hoe krijg je 
ze gemotiveerd? Wij hebben gezegd: begin 
niet met de theorie, leg de boeken aan de 
kant en begin meteen met de praktijk. Laat 
de leerlingen bijvoorbeeld een echt raam-
kozijn maken of een echte dakkapel die ook 
echt op een huis geplaatst gaat worden. Dan 
gaan ze zich inzetten en zich uit zichzelf ver-
diepen in de theorie achter de praktijk. Want 
ze willen het wel goed doen. En het is geble-
ken dat het werkt, want de leerlingen gaan 
als de brandweer. Het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters is dan ook drastisch gedaald.’

En zo gaan we richting het onderwijs  
van de 21ste eeuw? 
‘Dat denk ik wel. We hebben allemaal zorg-
plicht voor de toekomst van de kinderen. De 
gemeenschap moet het besef krijgen dat 
iedereen daaraan moet bijdragen. Haal die 
dokter maar het schoolgebouw in en ook 
die architect. Laat de boer of de politieagent 
maar een gastles geven. Begin een kruide-
nierswinkel in de school die de leerlingen 
“runnen”. Zo zorg je dat er voortdurend acti-
viteiten op school zijn en krijg je veel meer 
“leraren”. Kinderen kunnen zich zo via deze 
rolmodellen in de wereld inleven en al doende 
leren. Dat is onderwijs in de 21ste eeuw.’  <
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Veel gemeenten worstelen met het onderwerp 
huurrecht. Sinds de Wet Doorstroming Huurmarkt 
2015 is het er voor gemeenten niet overzichtelijker 
op geworden. De juristen van Metafoor Vastgoed 
en Software bieden uitkomst. Zij begeleiden, 
ondersteunen en adviseren gemeenten onder 
andere op het gebied van huurrecht. En dat kan 
een hoop discussie voorkomen.

sinds 2015 van kracht, heeft het speel-
veld voor vastgoedafdelingen van 
gemeenten veranderd. ‘Deze wet 
biedt gemeenten meer mogelijkhe-
den voor verhuur op korte termijn. 
Veel specifieke bepalingen die hieruit 
voortvloeien zorgen voor een omslag. 
Het gaat niet enkel om een kleine aan-
passing’, stelt De Haan. ‘Als je niet 
genoeg kennis hebt van huurrecht 
kun je met dit soort huurcontracten 
lelijk de mist in gaan.’ Kennis die bij 
Metafoor ruimschoots aanwezig is. 
‘Wij houden ons al jaren bezig met 
de privaatrechtelijke aspecten van 
vastgoed en zitten bovenop de wet- 
en regelgeving. Elke maand hebben 
we bij Metafoor een juristenoverleg 
en onze veertig collega’s volgen regel-
matig cursussen over verschillende 
privaatrechtelijke onderwerpen. Zo 
houden we de kennis helemaal up-to-
date en dat betaalt zich uit.’
Gemeenten in Nederland hebben te 
maken met verschillende huurregimes 
waarbij drie hoofdcategorieën zijn te 
onderscheiden: de woonruimten, en 
twee categorieën bedrijfsruimten. 
Vooral die laatste twee categorieën, 
in ambtelijke taal de 290 en de 230A, 
zorgen nogal eens voor verwarring. 
‘De 290 betreft winkels, horeca en 
ambachtsbedrijven’, legt De Haan 
uit. ‘De 230A is de restcategorie, 
globaal gezegd de panden die niet 
voor publiek toegankelijk zijn. Dit zijn 
de fabrieken, kantoren, scholen en 
theaters. Plekken waar je niet mag 
komen, tenzij je een toegangskaartje 
of lidmaatschapsbewijs hebt. Tus-
sen deze categorie en de 290 zitten 
grote verschillen. Zo wordt de huur-
der in de 290-categorie veel sterker 
beschermd. Voor gemeenten is het 
dus belangrijk het onderscheid tus-
sen die twee categorieën scherp voor 
ogen te hebben, maar daar gaat het 
nog vaak mis. Gemeenten denken 
ten onrechte dat ze zelf kunnen kie-
zen welk regime ze van toepassing 

echter een heel specifiek privaatrech-
telijk rechtsgebied. Daarvoor moet je 
de nodige kennis en expertise in huis 
hebben. Zeker nu de eisen aan de ver-
huurder strenger zijn geworden met 
de invoering van diverse nieuwe wet-
ten.’ Aan het woord is Peter de Haan, 
juridisch adviseur van Metafoor Vast-
goed en Software. Hij werkt namens 
Metafoor voor verschillende gemeen-
ten in Nederland. Op dit moment is hij 
als juridisch adviseur ingehuurd door 
gemeente Overbetuwe en gemeente 
Ede. Beide gemeenten adviseert hij 
onder andere bij het op orde brengen 
van de modelcontracten. ‘Ik neem de 
medewerkers van de gemeente zo 
veel mogelijk mee in de procedures. 
De bedoeling is dat de vastgoedpor-
tefeuille en de modelcontracten op 
orde zijn als ik hier wegga. Dan kan 
de gemeente daarna zelf met deze 
modelcontracten aan de slag.’

Kostprijsdekkende huur
Steeds vaker worstelen gemeenten 
met juridische vraagstukken omdat er 
steeds meer wettelijke verplichtingen 
komen. Volgens De Haan heeft het 
ook sterk te maken met de professio-
naliseringsslag die bij veel vastgoed-
afdelingen van gemeenten gaande is. 
‘Nu veel gemeenten werken aan het 
professionaliseren van hun vastgoed-
afdeling en het op orde brengen van 
de vastgoedportefeuille, beginnen er 
steeds meer huurrechtvraagstukken 
te spelen. De invoering van de Wet 
Markt en Overheid, die bepaalt dat 
gemeenten kostprijsdekkende huur 
moeten berekenen, heeft dit nog 
extra aangezwengeld. Voor gemeen-
ten is niet altijd duidelijk hoe die kost-
prijsdekkende huur berekend moet 
worden. Wij hebben een speciaal 
rekenmodel waarmee we nauwkeu-
rige berekeningen kunnen maken en 
we adviseren en begeleiden gemeen-
ten bij het invullen van deze modellen.’
Ook de Wet Doorstroming Huurmarkt, 

Kennis van zaken 
is cruciaal

Peter de Haan: ‘Wij houden ons al 
jaren bezig met de privaatrechtelijke 
aspecten van het vastgoed en zitten 
bovenop de wet- en regelgeving’

De huurder wordt in Nederland 
over het algemeen heel goed 
beschermd, er zijn veel bepa-

lingen van dwingend recht. Dus als een 
gemeente zich niet netjes aan de regels 
houdt, simpelweg omdat ze de regels 
niet goed genoeg kent, dan kan dat 
veel discussie opleveren met de huur-
der, wat kan uitlopen op flinke proce-
durele kosten. Kennis van zaken op 
het gebied van de verschillende typen 
huurovereenkomsten is dus belangrijk, 
maar die kennis ontbreekt nog te vaak 
bij gemeenten. Inhuur van expertise 
van buitenaf is dan een logische stap.

Publiek versus privaatrecht
‘Veel gemeenten hebben geen speci-
alisten op het gebied van huurrecht 
in huis, ze zijn voornamelijk actief in 
het publieke recht. Het huurrecht is 

verklaren. Dan is het aantrekkelijk om 
alles onder 230 te scharen, want bij 
de 290 zit bijvoorbeeld een minimale 
huurtermijn van 5 jaar. Dat is voor een 
gemeente niet altijd wenselijk. Maar 
als aan het eind van de huurovereen-
komst blijkt dat de 230 eigenlijk een 
290 had moeten zijn, kan dat heel ver-
velende consequenties hebben.’ 

Vooronderzoek
Volgens De Haan is het voor gemeen-
ten belangrijk om goede procesbe-
schrijvingen op papier te zetten en 
goede modelovereenkomsten op te 
stellen. ‘Hiermee kunnen gemeenten 
eventuele fouten al in het voortraject 
voorkomen. Het vooronderzoek dat 
je doet voor je een overeenkomst sluit 
gebeurt dan veel nauwkeuriger waar-
door je makkelijker kunt bepalen welke 
overeenkomst je nodig hebt. Dit voor-
komt achteraf vervelende verrassingen 
met de daarbij komende meerkos-
ten.’ De juristen van Metafoor bieden 
gemeenten ondersteuning bij het op 
orde krijgen van de modelovereen-
komsten en procesbeschrijvingen. ‘Wij 
nemen gemeenten een hoop werk uit 
handen, maar het doel is uiteindelijk 
dat we de boel zo achterlaten dat de 
juristen van de gemeenten het hoofd-
stuk huurrecht zelf kunnen oppakken 
op een efficiënte en kostenbesparende 
manier.’  <
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‘Bestuurlijk gezien is het compleet irrelevant 
of er genoeg aardgas is of niet, of hoeveel 
CO2 er in de lucht zit’, vindt VVD-wethouder 
Oscar Dusschooten. Er is een Klimaatakkoord 
en Tilburg voert dat uit. Vol overtuiging, want 
de zevende stad van Nederland wil in 2045 
klimaatneutraal zijn – vijf jaar eerder dan de 
deadline. Dusschooten: ‘We moeten onze 
mouwen opstropen en aan de slag. Laten we 
die hele discussie over dat het lastig, moei-
lijk en duur is parkeren en gewoon de dingen 
doen die technisch bewezen zijn, goed voor 

KLIMAATAKKOORD: DE AANPAK VAN TILBURG

het milieu en financieel verstandig. Wat nu 
technisch onmogelijk lijkt, daar lachen we over 
tien jaar misschien wel om.’ 

CO2-besparing per euro
Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe 
ze willen verduurzamen. Gaan we voor ener-
gieneutraal of voor circulair? Daarmee maken 
ze het volgens hoofd Vastgoed Dennis Damink 
veel te ingewikkeld. ‘Wij kiezen bij het ver-
duurzamen van ons gemeentelijk vastgoed 
voor zoveel mogelijk CO2-besparing per euro. 
Met de softwaretool Fast Lane kunnen we het 
CO2-rendement en het financiële rendement 
berekenen. Zo kunnen we zo efficiënt mogelijk 
naar onze doelstelling toewerken. Wij voeren 
alles wat we in een periode van vijftien jaar 
kunnen terugverdienen sowieso uit. Voor de 
maatregelen die zich nu niet binnen vijftien 
jaar terugverdienen, is er over vijf jaar wellicht 
wel een goede oplossing.’

Scenario’s als grondslag
De vastgoedportefeuille van de gemeente, 
die bestaat uit 160 panden, moet worden 
verduurzaamd. Maar waar te beginnen? 
Gebouwen die niet zomaar te verduurzamen 
zijn, zoals monumenten, vragen om maat-
werk. Net als panden waarvoor een grote 

De gemeente Tilburg is ambitieus: het wil een van de koplopers 
zijn in de verduurzaming. Tegelijk moet het geld van de Tilburger 
verstandig worden uitgegeven. Bij de verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed staan technisch bewezen maatregelen  
die per euro zoveel mogelijk CO2 besparen dan ook voorop.

Zoveel mogelijk  
CO2-besparing per euro

verbouwing of sloop-nieuwbouw is gepland. 
Zo ontstond een lijst met 54 panden die als 
eerste onder handen worden genomen. 
Daarbij wordt ingezet op no-regret maat-
regelen. Op ‘natuurlijke’ momenten wordt 
ingrijpender verbouwd. Met Fast Lane kun-
nen meerdere scenario’s worden doorgere-
kend, met verschillende CO2-besparingen en 
verschillende terugverdientijden. Ander aan-
dachtspunt is de bedrijfsvoering. ‘Musea en 
zwembaden moeten dicht als je grootschalig 
gaat verbouwen’, zegt Damink. ‘Dat doen we 
alleen op een natuurlijk moment. Als dat aan-
gebroken is, leggen we de raad verschillende 
scenario’s voor waarbij we een goed beeld 
schetsen van de kosten, de CO2-besparing en 
de consequenties voor de bedrijfsvoering.’
Als voorbeeld noemt de wethouder het 
Natuurmuseum. ‘Dat is een plek waar je 
kinderen educatie geeft. Hoe aardig zou 
het zijn om dat geheel energieneutraal te 
maken? Toen we dat gingen onderzoeken, 
bleek dat het museum dan ruim een jaar 
dicht zou moeten. Daar was de directeur 

uiteraard minder blij mee. Ook de kosten 
bleken immens. Met een portefeuille van 
160 gebouwen kun je dan beter eerst ergens 
anders aan de slag gaan.’

Meten is weten
Want het bestuur wil natuurlijk verstandig met 
maatschappelijk geld omgaan. Fast Lane helpt 
bij het maken van pragmatische keuzes. Dat 
vereist inzicht in de portefeuille en het ener-
gieverbruik. ‘We hebben flink geïnvesteerd in 
het installeren van meters en het opbouwen 
van programma’s waarmee we gebouwen 
kunnen meten en monitoren’, vertelt Damink. 
‘We kunnen precies zien wat een maatregel 
aan CO2-besparing oplevert en hoe snel we 
de investering kunnen terugverdienen.’ 
Als alle maatregelen van de 54 panden wor-
den doorgevoerd, wordt in vijftien jaar 17,5 
procent CO2-reductie gehaald. Op dit moment 
werkt de gemeente aan pilots om de voorge-
nomen maatregelen op te nemen in de onder-
houdsplanning. Bij het aanvragen van offertes, 
blijken de kosten gereed hoger uit te vallen 
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dan begroot. Wat effect heeft op de terug-
verdientijd. Damink: ‘Dat is het goede van die 
pilots, we ontdekken nu hoe realistisch onze 
plannen zijn. Dus we moeten continu bijstellen 
en monitoren wat verstandig is.’

Alleen voorfinanciering nodig
De verduurzaming van het vastgoed wordt gro-
tendeels vanuit de gebouwexploitatie betaald. 
Investeringen die over een langere periode wor-
den terugverdiend, worden door de gemeente 
voorgefinancierd en betalen zich in de loop der 
tijd terug. ‘In feite kost dit op de lange termijn 
niets, alleen komen de revenuen later’, stelt Dus-
schooten. ‘Over die revenuen maken we afspra-
ken met de huurders van die panden.’ 
Daarnaast is er een revolverend Klimaatfonds, 
waarop alle eigenaren in Tilburg een beroep 
kunnen doen. ‘We willen dat alle Tilburgers 
aan de slag gaan met hun huis. Bewoners 
lopen wel eens stuk op de financiering. Met 
behulp van dat Klimaatfonds kan iedereen 
energiebesparing realiseren en daarmee 
ruimte overhouden voor rente en aflossing.’
Met het klimaatfonds wil de gemeente volgens 
Dusschooten een maatschappelijke beweging 
op gang krijgen: ‘De achterliggende gedachte 
is dat de verduurzaming van vastgoed een 
interessante financiering voor pensioenfond-
sen kan zijn. Want die doen niet aan projectjes 
van een paar miljoen.’

Echte groene stroom
Op een vijftigtal gemeentelijke panden zitten 
zonnepanelen. ‘Omdat we willen dat de Til-
burgers aan de slag gaan, moeten wij ook aan 
de slag’, vindt de wethouder, die bezig is alle 

Taxateurs hadden tot voor kort moeite om 
duurzaamheid in te prijzen in hun taxatierap-
porten. Duurzaam denken neemt ook in het 
maatschappelijk vastgoed een hoge vlucht. 
Zijn taxateurs in voldoende mate in staat 
om duurzaamheid op waarde te schatten? 

Diverse labels leggen een meetlat langs 
duurzaamheidsprestaties van vastgoed, 
waaronder het Nederlandse GreenCalc+, het 
Europese energielabel en de internationale 
LEED-, WELL- en BREEAM-labels. Het ener-
gielabel is in Nederland voor onder andere 
utiliteitsbouw wettelijk verplicht, maar focust 
alleen op de reductie van CO2-emissie. 
Terwijl duurzaamheid zoveel méér omvat. 
Andere meetlatten zoals BREAAM en WELL 
sluiten daar veel beter bij aan. Deze ener-
gielabels nemen ook de rol van de gebrui-
ker-huurder mee, kijken bij de beoordeling 
naar de totale levenscyclus van het gebouw 
en de impact ervan op omgeving en natuur. 

Duurzaamheidsmaatregelen zoals isola-
tie, zonnepanelen of warmte-koudeop-
slag resulteren doorgaans in een lagere 
energienota voor de gebruiker. Bij een 
eigenaar-gebruiker komt dit dus recht-
streeks ten gunste van de gebruiker, maar 
geldt: de kosten gaan voor de baten uit. 
Veel vastgoed is echter in handen van beleg-
gers. De belegger (waaronder de maat-
schappelijke belegger, zoals gemeente of 
corporatie) investeert extra in duurzaamheid 
en de huurder profiteert van een lagere ener-
gierekening. De huurder is vervolgens nau-
welijks bereid een hogere huur voor de extra 
investeringen in het vastgoed te betalen. 
Wat beleggers vervolgens weerhoudt om 
investeringen te doen. De baten komen dan 
ook niet bij diegene die de kosten draagt. 

Het gaat te ver om in deze column de gehele 
taxatieleer uit te leggen. In een volgende 
column ga ik daar graag uitgebreider op 
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Cushman & 
Wakefield. Hij is als 
vastgoeddeskundige 
gespecialiseerd in 
de advisering van de 
publieke sector en 
de sector zorg in het 
bijzonder.

Toekomstige taxaties 
taxeren duurzaamheid

in. De basis voor een taxatie vormt het 
beoordelen van de locatie, de exploitatie-
mogelijkheden en het kapitaliseren van kas-
stromen. Daarnaast is het analyseren van 
referentietransacties een belangrijke stap 
in het taxatieproces. Oók bij taxaties voor 
eigenaar-gebruikers. Als de verschillen in 
gerealiseerde huurprijzen en rendemen-
ten tussen duurzame en niet-duurzame 
gebouwen beperkt zijn, is het voor een 
taxateur moeilijk om over de referentie-
transacties heen te kijken en voor een duur-
zaam gebouw een hogere waarde op te 
schrijven dan op basis van die referentie-
transacties direct verklaard kan worden.  

Gelukkig begint duurzaamheid ook in 
de taxatiebranche een plekje te krijgen. 
Bij eigenaar-gebruikers kan Cushman & 
Wakefield bij een nauwkeurige analyse van 
de businesscase de besparing op ener-
giekosten meenemen in de waardering 
van het vastgoed. Ook bij eigenaar-ge-
bruikers met een normatieve huisves-
tingsvergoeding, zoals zorg en onderwijs. 
Hierdoor kunnen investeringen voor duur-
zaamheidsmaatregelen in de getaxeerde 
waarde tot uitdrukking worden gebracht. 
Voor beleggingsobjecten geldt dat huur-
ders meer en meer bereid zijn het voor-
deel van energiebesparende maatregelen 
ten minste te delen met de belegger, in de 
vorm van een hogere huur. Zeker bij groot-
schalige complexen is bijvoorbeeld het 
plaatsen van zonnepanelen door subsidies 
en langjarige contracten een zelfstandige – 
waardeverhogende – businesscase gewor-
den. Bovendien zijn duurzame gebouwen 
gewilder bij huurders en daarmee sneller 
verhuurd dan niet-duurzame gebouwen. 
Verduurzaamde gebouwen excelleren en 
niet-duurzame gebouwen prijzen zich-
zelf in de nabije toekomst uit de markt. 
Duurzaamheid is wat mij betreft een 
no-brainer. Ook in toekomstige taxaties.

GEMEENTELIJK VASTGOED

gemeentelijke stroom groen te krijgen. Werke-
lijk groen, geen sjoemelstroom. De volgende 
stap is om gemeentelijk vastgoed onderdeel 
te maken van de regionale energieplannen. 
Wat kunnen de energiebehoefte en energie-
overschotten van een zwembad bijvoorbeeld 
betekenen voor de omgeving?
Naast het uitvoeren van bewezen technieken, 
die gewoon geld opleveren, kiest Tilburg soms 
voor experimenten waarvan ze kunnen leren. 
Zo wordt sporthal De Roomley verduurzaamd 
met dikke wanden van stro. ‘Daarvoor heb-
ben we Europese subsidie gekregen’, vertelt 
Damink. ‘Onze ervaring met voor- en nadelen 
delen we met anderen in Europa. Het nieuwe 
stadskantoor waarvoor we een circulair pas-
poort maken is een ander voorbeeld. Daar 
leren we van, maar we delen die informatie 
ook graag met anderen.’

Evangelie van Tilburg
De koppeling van doen wat bewezen is en af 
en toe dingen uitproberen is volgens de wet-
houder ook helder voor de gemeenteraad. 
‘Door de combinatie te maken tussen bewezen 
technieken en die experimenten, neem je de 
raad mee. Als een project een ton tegenzit, 
staat de hele raad dan niet meteen op zijn 
achterste benen.’ Dat lijkt logisch, maar niet 
iedere gemeente werkt zo. ‘Maar goed, ik wil 
niet het evangelie van Tilburg over iedereen 
uitstorten’, lacht Dusschooten.
Toch laat hij kleinere gemeenten om Tilburg 
heen graag meekijken. ‘Want het zou zonde 
zijn als zij geld verbranden omdat ze de kennis 
niet in huis hebben.’ ‘Wij hebben een serieuze 
afdeling Vastgoed met specifiek een technisch 
adviseur op het gebied van duurzaamheid’, 
knikt Damink. ‘Kleinere gemeentes hebben dat 
vaak niet. Dan moet je het doen met adviezen 
van derden.’
Het bestuur wil volgens Dusschooten graag 
laten zien wat Tilburg doet. ‘Regel twee van 
wetenschappelijk onderzoek: wat is er al 
gedaan? Als wij per ongeluk iets slim hebben 
aangepakt, dan mag de rest daar van profi-
teren. Als we op 380 eilandjes het wiel gaan 
lopen uitvinden, dan gaan we de wedstrijd 
niet winnen.’  <
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Terwijl de meeste vastgoedobjecten jaarlijks meer waard wor-
den, vallen veel schoolgebouwen ten prooi aan de sloophamer. 
Meer aandacht voor het toekomstgericht onderhouden en be-
heren van schoolgebouwen is nodig. Door scholen energiezui-
nig of -neutraal te maken en tegelijk flexibel en eigentijds in te 
richten met een goed binnenklimaat. Want toekomstbestendige 
scholen vergen meer dan alleen een ander energiesysteem.

Niemand lijkt zich te bekomme-
ren om de toekomstbestendig-
heid van schoolgebouwen. Het 

huis dat mijn ouders in 1970 kochten 
in de nieuwbouwwijk waar ik ben 
opgegroeid is in waarde is vertien-
voudigd. Tegelijkertijd is ‘mijn lagere 
school’ gesloopt en vervangen door 
een nieuw gebouw. Sloop en vervan-
gende nieuwbouw winnen het in de 
praktijk van waardebehoud.

Case-by-case
Er wordt veel gemopperd over moei-
zame processen rondom renovatie of 
vernieuwing van schoolgebouwen. 

voor de gehele scholenvoorraad in een 
gemeente, of beter nog een gehele 
regio. Op basis daarvan kan een prio-
ritering en fasering worden bepaald en 
kan een plan worden opgesteld waarin 
de ambities worden gekoppeld aan 
een meerjarenplan met bekostiging.

Samenwerken
Juist op gebied van onderwijsge-
bouwen ligt samenwerking voor de 
hand en tegelijk ligt het gevoelig. 
Een school die vervangende nieuw-
bouw krijgt ziet vaak de leerlingen-
aantallen aantrekken. Dat gaat ten 
koste van de onderwijsinstellingen 
die nog moeten wachten op investe-
ringen in hun gebouw. Samenwerking 
is noodzakelijk om te komen tot een 
gemeenschappelijke prioritering en 
planning van beschikbare middelen 
voor onderwijshuisvesting. Daarnaast 
biedt het de basis om te komen tot 
het bundelen van expertise, gebouw-
beheer en kennis rondom bouwma-
nagement. Case-by-case is nog te 
vaak ‘een ieder voor zich’-strijd tus-
sen schoolbesturen en gemeenten.
Door samenwerking kan per gemeente 
(of groep van gemeenten) een duur-
zaam integraal huisvestingsplan vast-
gesteld worden voor de lange termijn. 
Voorzien van een investeringsplan 
voor de komende vijf jaar en een over-
zicht van bekostigingsmogelijkheden 
(op basis van bijdrage gemeente[n] en 
schoolbesturen). Het is ook belangrijk 
om te komen tot een bundeling van 

uitvoeringscapaciteit in een organi-
satie die namens alle scholen in een 
gebied zorgdraagt voor de uitvoe-
ring van het investeringsplan, voor 
alle onderhoudswerkzaamheden en 
voor de periodieke actualisatie van het 
duurzame integrale huisvestingsplan.  
Als dan ook de rijksoverheid bijdraagt 
aan een dergelijke samenwerking in 
de vorm van extra bekostiging komen 
we zeker tot een toekomstbestendige 
voorraad onderwijsgebouwen. 

Stappen in de juiste richting
In diverse plaatsen hebben gemeente 
en schoolbesturen al stappen gezet 
richting ambitieuze Duurzame Inte-
grale Huisvestings Plannen (IHP’s), 
gemeenschappelijke prioritering en 
gezamenlijke uitvoeringscapaciteit. 
Onder meer in Breda (Building Breda 
en BreedSaam), Nijmegen en recen-
telijk ook Woerden is al veel ervaring 
opgedaan met doordecentralisatie 
van ook de gemeentelijke onderwijs-
gelden richting de schoolbesturen. 
Soms in combinatie met een gemeen-
schappelijke uitvoeringscapaciteit 
vanuit de schoolbesturen (zoals de 
coöperatie van schoolorganisaties in 
Breda) of in de vorm van een school-
bestuur waarin alle scholen in een 
gemeente zijn vertegenwoordigd 
(Leusden). <

Caspar Boendermaker is specialist 
business development en duurzaam-
heid bij BNG Bank.

De levenscyclus van 
een schoolgebouw

successen en tegelijk wantrouwen en 
ergernis. Waarom school A wel mooie 
nieuwbouw en school B niet?

Structurele aandacht  
voor renovaties
De afgelopen jaren zijn betrokkenen 
bij onderwijshuisvesting intensief met 
elkaar in overleg getreden. Onder 
leiding van burgemeester Gertjan 
Nijpels van Opmeer (namens VNG) 
heeft dat geleid tot een gezamenlijk 
voorstel van gemeenten en onder-
wijsorganisaties om te komen tot 
een wetsaanpassing die meer syste-
matisch ruimte moeten bieden voor 
bijdragen vanuit schoolbesturen aan 
renovaties (en eventueel nieuwbouw). 
Ook zijn recentelijk de normbedragen 
die beschikbaar worden gesteld voor 
onderwijsprojecten vanuit gemeenten 
aanzienlijk bijgesteld (en verruimd). 
Dat is nodig ook, want de bouwkos-
ten in Nederland zijn zeer fors geste-
gen net als de ambities rondom 
schoolgebouwen als het gaat om 
energiebesparing en de opwek van 
hernieuwbare energie. Tegelijk vragen 
de leerkrachten al jarenlang om frisse 
scholen (luchtkwaliteit in de klaslo-
kalen) en aandacht voor de onder-
wijskundige kwaliteit en flexibiliteit 
van de gebouwen. De investeringen 
in energiemaatregelen zijn vaak nog 
wel over een langere periode terug 
te verdienen door besparingen op 
de energierekening. Investeringen 
in frisse en flexibele scholen vergen 
onvermijdelijk extra bekostiging. 

Wenkend perspectief
Er is een set met maatregelen nodig 
om boven een case-by-case aanpak 
uit te stijgen en naar een toekomstbe-
stendige voorraad schoolgebouwen 
toe te groeien. Alles begint met een 
eenduidig zicht op de gehele gebou-
wenvoorraad. Op basis van uniforme 
indicatoren. Bij voorkeur in één keer 

Tegelijk zijn er toch veel voorbeelden 
van energieneutrale en frisse & flexi-
bele schoolgebouwen. Het kan wel, 
maar is nog te veel afhankelijk van 
toeval. Case-by-case kunnen we wel 
tot mooie projecten komen binnen 
de op ad hoc basis beschikbare bud-
getten (subsidies, ruimte op gemeen-
telijke begrotingen, mogelijkheden 
binnen reserves van onderwijsbestu-
ren), maar vaak is er sprake van lange 
doorlooptijd en vele gesprekken. 
Goed doortimmerde langetermijn-
plannen met bijpassende budgetten 
zien we nog niet veel. De case-by-
case aanpak leidt tot incidentele 

FINANCIERING VAN TOEKOMST-
BESTENDIGE SCHOLEN

De nadruk ligt nog vaak op case-
by-case kredietverlening door een 
gemeente, al dan niet aangevuld 
met bijdragen vanuit schoolbestu-
ren en derden (subsidies). Steeds 
vaker wordt gekeken naar een 
ontzorgingscontract waarbij een 
externe partij voor bouw, realisatie 
en exploitatie zorgt op basis van 
financiering onder garantie van 
gemeente en/of een huursom van-
uit de gemeente.
Mogelijk is er de komende jaren 
steeds vaker sprake van langjarige 
duurzame Integrale Huisvestings 
Plannen, waarbij een samenwer-
kingsverband van onderwijsinstel-
lingen en/of organisatorisch sterke 
scholenorganisaties verantwoor-
delijkheid neemt voor realisatie en 
exploitatie van een scholenpro-
gramma en onder garantie van de 
gemeente financiering kan aan-
trekken (al dan niet aangevuld met 
bijdragen vanuit de verschillende 
schoolbesturen).

Conclusie
Om het waardebehoud van school-
gebouwen een grote impuls te 
geven, zullen we de ervaringen met 
doordecentralisatie moeten benut-
ten voor het opstellen van gemeen-
schappelijke langetermijnplannen 
om te komen tot: 
1. Een duurzaam integraal huisves-
tingsplan voor de lange termijn op 
basis van gemeenschappelijke  
prioritering voor energie en andere 
duurzaamheidsaspecten (frisse 
scholen, flexibele indeling etc.).
2. Een bundeling van uitvoeringsca-
paciteit vanuit de schoolbesturen.
3. Extra bekostiging vanuit de 
rijksoverheid.
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bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we ons 
de vraag gesteld: wat zijn onze speerpunten 
op het gebied van zorg en waar moeten wij 
als topklinisch ziekenhuis naartoe groeien? 
We hebben met de Raad van Bestuur de 
afspraak gemaakt om dit te vertalen naar 
een integrale investeringsstrategie. Het vast-
goed speelt daarin een belangrijke rol, maar 
daar ligt bijvoorbeeld ook een hele digitale 
strategie onder. Want, wat doet de digi-
talisering in de zorg de komende jaren en 
wat heeft dat voor gevolgen voor de hele 
bedrijfsvoering? Hoe vertaalt zich dat naar 
een investeringsbehoefte en wat is de relatie 
tussen de investeringen die je doet in ICT 
en je vastgoed. Ga je bijvoorbeeld vastgoed 
afstoten? Al die verschillende disciplines grij-
pen in elkaar en hebben invloed op elkaar. 
Een integrale visie is daarom onontbeerlijk.’

Integrale investeringsstrategie
De integrale investeringsstrategie van Rijn-
state is in 2018 op papier gezet en opgeknipt 
in twee tranches. ‘Samen met de artsen, de 
managers van de verschillende afdelingen en 
onze Raad van Bestuur hebben we de inte-
grale investeringsstrategie opgezet. De eerste 
tranche hebben we in uitvoering. Eind 2021 
moet deze gereed zijn. We richten ons hier-
bij voornamelijk op onze acute as in Arnhem. 
Daar realiseren we een nieuwe intensive care, 
een nieuw OK-complex, nieuwe apotheek-
functies en nieuwe cathkamers. In de tweede 

tranche, die we inmiddels al verder hebben uit-
gewerkt, kijken we met name over de locaties 
heen en hebben we onszelf de vraag gesteld: 
waar zouden we het beste de zorg kunnen 
aanbieden de komende jaren? Daarbij hebben 
we heel bewust naar ons profiel gekeken. Op 
onze hoofdlocatie in Arnhem bieden we top-
klinische zorg en aan de andere kant van ons 
verzorgingsgebied, op de locatie in Zevenaar, 
bieden we meer electieve en ouderenzorg. Dit 
past bij de demografische ontwikkelingen en 
de invulling van onze profielen.’

Juiste zorg op de juiste plaats
Rijnstate wil de vastgoedportefeuille de 
komende jaren gaan verjongen en afslanken. 
Zo zijn er concrete plannen om afscheid te 
nemen van de locaties Velp en Arnhem-Zuid. 
Hanegraaf: ‘We zien aan de oostkant van ons 
verzorgingsgebied veroudering en krimp 
optreden, terwijl aan de zuidkant juist sprake 
is van groei en verjonging. Om de juiste zorg 
op de juiste plaats te bieden, onderzoeken  we 
hoe we de zorg die we nu aanbieden in Velp 
en Arnhem-Zuid kunnen centraliseren in een 
nieuw te realiseren ziekenhuisvoorziening in 
Elst, gemeente Overbetuwe. Op termijn gaan 
we dus terug van vier naar drie locaties. Daar-
naast hebben we onlangs afscheid genomen 
van onze oude zusterflat in Arnhem waar kan-
toorfuncties waren ondergebracht. Zodoende 
gaan we in vergelijking met 2015 zeker 10.000 
vierkante meter vloeroppervlak inleveren. Dit 
draagt tevens bij aan het terugdringen van 
onze CO2-footprint.’
Ook de digitale transformatie gaat een grote 
invloed hebben op de manier waarop zorg 
wordt aangeboden. ‘We gaan steeds meer 
samenwerken met de eerste lijn, bijvoorbeeld 
de huisartsen en de verloskundige praktijken’, 
stelt Hanegraaf. ‘Samen gaan we de zorg meer 
en meer naar de thuissituatie brengen, waar-
bij monitoring op afstand een belangrijke rol 
gaat spelen. Zo zijn we momenteel met Philips 
bezig met een pilotproject waarbij we patiën-
ten na een operatie thuis kunnen monitoren, 
het project Bariatrie@Home. Onze rol veran-
dert hierdoor. We worden meer kennis- en 

Willem Jan Hanegraaf, programmadirecteur 
Bouw bij Rijnstate, is zeer te spreken over 
de integrale investeringsstrategie van Rijn-
state. ‘We hebben er bewust voor gekozen 
niet monodisciplinair naar ons vastgoed te 
kijken, maar een integrale visie te ontwikke-
len op onze zorg en waar we naartoe wil-
len in de toekomst. Er zijn namelijk allerlei 
ontwikkelingen gaande die invloed hebben 
op de zorg die we bieden en daarmee op 
ons vastgoed. Denk aan de digitalisering, 
de trend dat er meer zorg aan huis wordt 
aangeboden, technische ontwikkelingen en 
uiteraard ook demografische ontwikkelin-
gen. Al deze zaken hebben invloed op onze 

ZORGVASTGOED

RIJNSTATE IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Een integrale visie 
is onontbeerlijk
De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. Veranderingen die 
sterk ingrijpen op de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Rijnstate, 
topklinisch ziekenhuis in de regio Arnhem, stelde daarom een 
integrale investerings strategie op die veel verder gaat dan een 
langetermijnhuisvestingsplan. Met de betrokken partijen werd 
gekeken naar de toekomst en hoe de zorg aangeboden moet 
worden. Nu ligt er een plan voor de komende tien tot twintig jaar. 

‘We hebben 
ervoor geko-
zen een inte-
grale visie te 

ontwikkelen op 
basis van onze 
zorgstrategie’

‘De uitdaging zit 
erin dat je tempo 
blijft maken met 
nieuwe ontwik-
kelingen, maar 
dat je tevens de 
rust neemt om na 
te denken over 
zorgvernieuwing’

expertisecentrum en hoeven patiënten niet 
meer per se in het ziekenhuis te houden. Daar-
door kun je ook anders kijken naar de vast-
goedbehoefte van het ziekenhuis.’ 
Duurzaamheid is de derde pijler onder de 
investerings strategie van Rijnstate. ‘Rijnstate 
is een van de eerste ziekenhuizen die samen 
met de RVZ de eerste individuele routekaarten 
gaan uitwerken voor ziekenhuizen. Eind 2019 
moet die routekaart, die ons gaat helpen om 
de verduurzaming vorm te geven, klaar zijn. 
Daarmee dienen we als voorbeeld voor andere 
ziekenhuizen die in 2020 dergelijke individuele 
routekaarten klaar moeten hebben.’

Geen vastgoedfeestje maar co-creatie
Draagvlak creëren voor de nieuwe plannen 
van het ziekenhuis was volgens Hanegraaf 
zeer belangrijk. ‘We hebben heel bewust vanaf 
dag één alle partijen betrokken bij het samen-
stellen van de investeringsstrategie. Het is in 
die zin geen vastgoedfeestje of ICT-feestje, 
maar een co-creatie van de verschillende sta-
keholders en partijen binnen het vraagstuk.’ 
Ook de Raad van Toezicht, de banken en zorg-
verzekeraars moesten mee in dit traject. ‘Het 
is belangrijk dat we tempo kunnen maken’, 
stelt Hanegraaf. ‘We willen afscheid nemen 
van een deel van ons vastgoed, maar tegelij-
kertijd willen we onze diensten op een goede 
manier blijven aanbieden. Dat betekent dat je 
de planningen moet harmoniseren. Je moet 
het oude vastgoed aanbieden op de markt 
en tegelijkertijd het nieuwe vastgoed ontwik-
kelen. De uitdaging zit erin dat je tempo blijft 
maken, maar dat je tevens de rust neemt om 
na te denken over zorgvernieuwing en innova-
tie. Al die elementen komen in onze integrale 
investeringsstrategie samen.’  <

In Arnhem wordt een 
nieuw OK-complex 
gerealiseerd
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We hebben met de Raad van Bestuur de 
afspraak gemaakt om dit te vertalen naar 
een integrale investeringsstrategie. Het vast-
goed speelt daarin een belangrijke rol, maar 
daar ligt bijvoorbeeld ook een hele digitale 
strategie onder. Want, wat doet de digi-
talisering in de zorg de komende jaren en 
wat heeft dat voor gevolgen voor de hele 
bedrijfsvoering? Hoe vertaalt zich dat naar 
een investeringsbehoefte en wat is de relatie 
tussen de investeringen die je doet in ICT 
en je vastgoed. Ga je bijvoorbeeld vastgoed 
afstoten? Al die verschillende disciplines grij-
pen in elkaar en hebben invloed op elkaar. 
Een integrale visie is daarom onontbeerlijk.’

Integrale investeringsstrategie
De integrale investeringsstrategie van Rijn-
state is in 2018 op papier gezet en opgeknipt 
in twee tranches. ‘Samen met de artsen, de 
managers van de verschillende afdelingen en 
onze Raad van Bestuur hebben we de inte-
grale investeringsstrategie opgezet. De eerste 
tranche hebben we in uitvoering. Eind 2021 
moet deze gereed zijn. We richten ons hier-
bij voornamelijk op onze acute as in Arnhem. 
Daar realiseren we een nieuwe intensive care, 
een nieuw OK-complex, nieuwe apotheek-
functies en nieuwe cathkamers. In de tweede 

tranche, die we inmiddels al verder hebben uit-
gewerkt, kijken we met name over de locaties 
heen en hebben we onszelf de vraag gesteld: 
waar zouden we het beste de zorg kunnen 
aanbieden de komende jaren? Daarbij hebben 
we heel bewust naar ons profiel gekeken. Op 
onze hoofdlocatie in Arnhem bieden we top-
klinische zorg en aan de andere kant van ons 
verzorgingsgebied, op de locatie in Zevenaar, 
bieden we meer electieve en ouderenzorg. Dit 
past bij de demografische ontwikkelingen en 
de invulling van onze profielen.’

Juiste zorg op de juiste plaats
Rijnstate wil de vastgoedportefeuille de 
komende jaren gaan verjongen en afslanken. 
Zo zijn er concrete plannen om afscheid te 
nemen van de locaties Velp en Arnhem-Zuid. 
Hanegraaf: ‘We zien aan de oostkant van ons 
verzorgingsgebied veroudering en krimp 
optreden, terwijl aan de zuidkant juist sprake 
is van groei en verjonging. Om de juiste zorg 
op de juiste plaats te bieden, onderzoeken  we 
hoe we de zorg die we nu aanbieden in Velp 
en Arnhem-Zuid kunnen centraliseren in een 
nieuw te realiseren ziekenhuisvoorziening in 
Elst, gemeente Overbetuwe. Op termijn gaan 
we dus terug van vier naar drie locaties. Daar-
naast hebben we onlangs afscheid genomen 
van onze oude zusterflat in Arnhem waar kan-
toorfuncties waren ondergebracht. Zodoende 
gaan we in vergelijking met 2015 zeker 10.000 
vierkante meter vloeroppervlak inleveren. Dit 
draagt tevens bij aan het terugdringen van 
onze CO2-footprint.’
Ook de digitale transformatie gaat een grote 
invloed hebben op de manier waarop zorg 
wordt aangeboden. ‘We gaan steeds meer 
samenwerken met de eerste lijn, bijvoorbeeld 
de huisartsen en de verloskundige praktijken’, 
stelt Hanegraaf. ‘Samen gaan we de zorg meer 
en meer naar de thuissituatie brengen, waar-
bij monitoring op afstand een belangrijke rol 
gaat spelen. Zo zijn we momenteel met Philips 
bezig met een pilotproject waarbij we patiën-
ten na een operatie thuis kunnen monitoren, 
het project Bariatrie@Home. Onze rol veran-
dert hierdoor. We worden meer kennis- en 

Willem Jan Hanegraaf, programmadirecteur 
Bouw bij Rijnstate, is zeer te spreken over 
de integrale investeringsstrategie van Rijn-
state. ‘We hebben er bewust voor gekozen 
niet monodisciplinair naar ons vastgoed te 
kijken, maar een integrale visie te ontwikke-
len op onze zorg en waar we naartoe wil-
len in de toekomst. Er zijn namelijk allerlei 
ontwikkelingen gaande die invloed hebben 
op de zorg die we bieden en daarmee op 
ons vastgoed. Denk aan de digitalisering, 
de trend dat er meer zorg aan huis wordt 
aangeboden, technische ontwikkelingen en 
uiteraard ook demografische ontwikkelin-
gen. Al deze zaken hebben invloed op onze 

ZORGVASTGOED

RIJNSTATE IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Een integrale visie 
is onontbeerlijk
De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. Veranderingen die 
sterk ingrijpen op de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Rijnstate, 
topklinisch ziekenhuis in de regio Arnhem, stelde daarom een 
integrale investerings strategie op die veel verder gaat dan een 
langetermijnhuisvestingsplan. Met de betrokken partijen werd 
gekeken naar de toekomst en hoe de zorg aangeboden moet 
worden. Nu ligt er een plan voor de komende tien tot twintig jaar. 

‘We hebben 
ervoor geko-
zen een inte-
grale visie te 

ontwikkelen op 
basis van onze 
zorgstrategie’

‘De uitdaging zit 
erin dat je tempo 
blijft maken met 
nieuwe ontwik-
kelingen, maar 
dat je tevens de 
rust neemt om na 
te denken over 
zorgvernieuwing’

expertisecentrum en hoeven patiënten niet 
meer per se in het ziekenhuis te houden. Daar-
door kun je ook anders kijken naar de vast-
goedbehoefte van het ziekenhuis.’ 
Duurzaamheid is de derde pijler onder de 
investerings strategie van Rijnstate. ‘Rijnstate 
is een van de eerste ziekenhuizen die samen 
met de RVZ de eerste individuele routekaarten 
gaan uitwerken voor ziekenhuizen. Eind 2019 
moet die routekaart, die ons gaat helpen om 
de verduurzaming vorm te geven, klaar zijn. 
Daarmee dienen we als voorbeeld voor andere 
ziekenhuizen die in 2020 dergelijke individuele 
routekaarten klaar moeten hebben.’

Geen vastgoedfeestje maar co-creatie
Draagvlak creëren voor de nieuwe plannen 
van het ziekenhuis was volgens Hanegraaf 
zeer belangrijk. ‘We hebben heel bewust vanaf 
dag één alle partijen betrokken bij het samen-
stellen van de investeringsstrategie. Het is in 
die zin geen vastgoedfeestje of ICT-feestje, 
maar een co-creatie van de verschillende sta-
keholders en partijen binnen het vraagstuk.’ 
Ook de Raad van Toezicht, de banken en zorg-
verzekeraars moesten mee in dit traject. ‘Het 
is belangrijk dat we tempo kunnen maken’, 
stelt Hanegraaf. ‘We willen afscheid nemen 
van een deel van ons vastgoed, maar tegelij-
kertijd willen we onze diensten op een goede 
manier blijven aanbieden. Dat betekent dat je 
de planningen moet harmoniseren. Je moet 
het oude vastgoed aanbieden op de markt 
en tegelijkertijd het nieuwe vastgoed ontwik-
kelen. De uitdaging zit erin dat je tempo blijft 
maken, maar dat je tevens de rust neemt om 
na te denken over zorgvernieuwing en innova-
tie. Al die elementen komen in onze integrale 
investeringsstrategie samen.’  <

In Arnhem wordt een 
nieuw OK-complex 
gerealiseerd
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CORPORATIEVASTGOED

FLEXWONINGEN ALS AANVULLING OP HET REGULIERE AANBOD

Tijdelijk wonen  
in een Cubestee
Sint Trudo staat bekend als een woningcorporatie die het net even 
anders doet. Vlak voor de zomer heeft ze in het Eindhovense stadsdeel 
Tongerle drieënveertig zogenaamde Cubestee-woningen geplaatst. 
Daarmee speelt ze in op de toenemende vraag naar tijdelijke en 
betaalbare huisvesting voor starters en mensen met een woonurgentie.

We maken een afspraak met Theo van 
Kroonenburg, een van drie directeuren/
bestuurders: ‘Ik ben nu ruim een jaar bij Sint 
Trudo in dienst. We werken hier voor men-
sen met een kleine beurs, die vaak een uit-
kering hebben en van zorg en ondersteuning 
afhankelijk zijn. Daar maken wij ons sterk voor. 
Naast de energetische verduurzaming van ons 
bezit, is de betaalbaarheid van de woningen 
een belangrijk beleidsuitgangspunt, maar we 
willen ook als aanjager fungeren op andere 
terreinen die in het sociale domein om oplos-
singen vragen. Denk daarbij onder meer aan 
toegang tot werk en leefbaarheid in de wijk. 
In totaal hebben we zo’n 10.000 woningen op 

onze balans staan. Daarvan zijn er zo’n 7.000 
sociale huurwoningen en zo’n 3.000 “slimmer 
kopen”-woningen, een uniek concept waar-
mee we mensen met een bescheiden inko-
men in staat stellen om ook een eigen huis 
te kopen.’

Betaalbaarheid
‘Het zijn voormalige sociale huurwoningen 
die we met een korting van 25% aanbieden. 
Bij een eventuele latere verkoop delen we de 
waardevermeerdering of waardeverminde-
ring. De waardevermeerdering als gevolg van 
woningverbetering is altijd voor de koper. We 
kunnen inmiddels aantonen dat hierdoor in 
de betrokken wijken een betere menging tus-
sen de lagere en iets hogere inkomens ont-
staat en dat komt de leefbaarheid ten goede.’ 
Theo van Kroonenburg belicht de vijf centrale 
beleidsuitgangspunten van Sint Trudo: ‘Ik had 
het al over de betaalbaarheid van onze wonin-
gen. Gemiddeld zitten wij op een sociale huur 
van 484 euro per maand. Ons beleid is erop 
gericht om ruim onder de eerste aftoppings-
grens van 608 euro te blijven. We willen de 
woonlasten zo laag mogelijk houden en alleen 
met de inflatie verhogen, niet met de kosten 
van de energetische maatregelen die we laten 
uitvoeren. Wat de energietransitie betreft is 
Label B het uitgangspunt voor de bestaande 
bouw en Label A voor de nieuwbouw.’
‘Een ander belangrijk uitgangspunt is beschik-
baarheid. We zijn op dit moment ruim 700 
nieuwe sociale huurwoningen aan het bouwen, 

een zeer hoog percentage nieuwbouw als 
je dat aan ons totale bezit relateert. Met dit 
bouwoffensief zetten we ons maximaal in om 
aan de stijgende vraag binnen de Eindho-
vense regio te voldoen en daarbij zoeken we 
de grens van onze LTV-ratio (Loan-To-Value) 
op. We vinden het ook belangrijk dat soci-
ale huurwoningen op aantrekkelijke plekken 
staan. Dat kan door bijzondere woonmilieus te 
creëren of een oude probleemwijk te upgra-
den. De Trudo Toren (wonen in een verticaal 
bos) en Landgoed Eikenburg (wonen op een 
landgoed) zijn goede voorbeelden van het 
eerste. Het door sloop-nieuwbouw revitali-
seren van het stadsdeel Woensel-West staat 
model voor het tweede.’ Als vijfde uitgangs-
punt noemt Theo van Kroonenburg de leef-
baarheid in de wijken. ‘Supporting People is 
onze missie en daarbij gaat het nadrukkelijk 
om meer dan wonen alleen. We doen dat in 
samenwerking met ketenpartners in het soci-
aal-maatschappelijk domein.’

Duurzaam gebouwd
Met haar Cubestee-woningen speelt Sint Trudo 
in op de toenemende en in Eindhoven zelfs 
dringende behoefte aan tijdelijke en betaalbare 
woningen: ‘Deze flexwoningen zijn bedoeld 
voor starters en mensen met een woonurgen-
tie, bijvoorbeeld mensen die zich hier willen 
vestigen voor werk of mensen die een obstakel 
in hun leven zijn tegengekomen. Ze kunnen er 
maximaal twee jaar wonen tot ze doorstro-
men naar een reguliere woning. De naam is 
een samentrekking van Cube (kubus) en stee 
(bedstee). Het concept is bedacht door archi-
tectenbureau Onix en verder uitgewerkt door 

‘Ze kunnen er 
maximaal twee 
jaar wonen tot 
ze doorstromen 
naar een regu-
liere woning’

ontwikkelaar Rizoem en Friso Bouwgroep. Ze 
worden kant-en-klaar in de fabriek van Friso 
Bouwgroep geprefabriceerd en binnen een 
dag op locatie geplaatst. In Tongelre staan er 
nu drieënveertig. Het is een aantrekkelijk com-
plex geworden. Het bestaat uit een combinatie 
van compacte studio’s met een woonopper-
vlak van 32 m2 en appartementen met een 
woonoppervlak van 59 m2. Ze zijn uiteraard 
duurzaam gebouwd: goed geïsoleerd, aard-
gasvrij en voorzien van zonnepanelen.’

Exploitatieplaatje
‘Ze kunnen in een paar dagen worden 
gebouwd, maar het duurt een paar jaar om 
een geschikte locatie te vinden waar ze kun-
nen worden geplaatst. Het gaat daarbij om 
terreinen die in de toekomst een andere 
bestemming krijgen. Dit soort woningen kan 
in principe tien jaar blijven staan. Onlangs 
heeft minister Ollongren van Binnenlandse 
Zaken besloten om deze termijn met vijf jaar 
te verlengen. In de praktijk betekent dit dat 
gemeenten bij het toewijzen van locaties 
langer kunnen afwijken van het betrokken 
bestemmingsplan. Dat was uiteraard ook goed 
nieuws voor het totale exploitatieplaatje. Om 
een idee te geven van het investeringsbedrag: 
inclusief het bouwrijp maken van de grond en 
het aanleggen van parkeerplaatsen kost zo’n 
Cubestee-woning inclusief btw ongeveer een 
ton.’ Deze eerste Cubestee-woningen staan op 
een terrein naast een woonwijk: ‘Met het oog 
op de leefbaarheid in de wijk hebben we bij 
de inplaatsing niet het principe “wie het eerste 
komt, die het eerste maalt” gehanteerd, maar 
zorgvuldig naar de juiste mix gestreefd.’  <

Theo van 
Kroonenburg:  

‘Op dit moment 
zijn beschik-
baarheid en 

leefbaarheid 
onze belangrijk-

ste beleidsuit-
gangspunten’

Het is een aantrekke-
lijk complex gewor-
den met compacte 
studio’s van 32 m2  
en appartementen 
van 59 m2

Foto Igor Vermeer
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SYNTRUS ACHMEA

Syntrus Achmea Real Estate & Finance ondersteunt 
zorginstellingen bij het realiseren van hun duurzaamheids -
doelstellingen, zoals het terugdringen van de CO2-
uitstoot. Als eerste vermogensbeheerder ondertekende 
het daarom onlangs het landelijke initiatief Green Deal 
Duurzame Zorg.

De Green Deal Duurzame Zorg is 
een initiatief dat uit de zorgsec-
tor zelf is voortgekomen en dat 

wordt ondersteund door de overheid 
en het bedrijfsleven. Dat brede draag-
vlak is een eerste vereiste voor succes 
als het gaat om verduurzaming, stelt 
Cathy van Beek, kwartiermaker duur-
zame zorg bij het ministerie van VWS. 
‘In dat kader is het verheugend dat 
met Syntrus Achmea de eerste ver-
mogensbeheerder het initiatief heeft 
ondertekend. Zij dragen trots uit dat 
ze voor een “duurzame verhuur” van 
de gebouwen gaan en staan. Met hun 
kennis en expertise rond duurzaam-
heid en circulariteit van vastgoed kun-
nen ze veel grotere stappen zetten 

voor 2030 moet 49% CO2-emissie-
reductie worden gerealiseerd en voor 
2050 zelfs 95%. Wij kunnen ze daar 
als partner goed bij helpen.’ In eerste 
instantie richt Syntrus Achmea zich op 
tien zorgobjecten in hun portefeuille. 
‘We focussen ons op die partijen die 
zich al hebben gecommitteerd aan de 
Green Deal of zijn aangesloten bij het 
Milieu Platform Zorg (MPZ). Zo kun-
nen we samen stappen zetten.’
Syntrus Achmea gebruikt het digitale 
instrument GPR Gebouw om al het 
vastgoed te certificeren. ‘Een mooi 
instrument omdat je snel en duide-
lijk inzichtelijk krijgt wat de sterke en 
zwakke punten van je gebouwen zijn. 
Je kunt daardoor heel gericht wer-
ken aan het verduurzamen van het 
vastgoed’, stelt Haasjes. ‘Daarnaast 
monitoren we het energieverbruik 
van onze gebouwen zodat we ook 
op dat gebied verbeterplannen kun-
nen opstellen. Samen met de zorg-
instellingen maken we vervolgens 
afspraken over de financiering van 

deze plannen. Meestal nemen wij de 
initiële kosten voor onze rekening en 
gaan de instellingen iets meer huur 
betalen. Op termijn is dat lonend voor 
beide partijen.’

Geld vrijmaken voor 
verduurzaming
Gebrek aan financiële middelen hoeft 
volgens Akkerman en Haasjes geen 
struikelblok te vormen voor de duur-
zaamheidsambities van zorginstellin-
gen. ‘We hebben bij Syntrus Achmea 
een sale en leaseback-constructie 
waarmee zorginstellingen geld vrij 
kunnen maken voor de verduurza-
ming van hun zorgvastgoed’, vertelt 
Akkerman. ‘Wij nemen dan een deel 
van het vastgoed over en de zorg-
partijen huren het vervolgens van 
ons terug. Dat genereert geld dat 
elders kan worden ingezet voor de 
verduurzaming van ander zorgvast-
goed.’ Haasjes: ‘En het mooie is dat 
wij het aangekochte vastgoed kunnen 
revitaliseren of herontwikkelen waar-
door ook daar duurzaamheidslagen 
gemaakt kunnen worden.’ 

Syntrus Achmea helpt  
zorgorganisaties  
met verduurzaming

De duurzaamheidsambitie van Syn-
trus Achmea zie je terug in nieuw-
bouwontwikkelingen waarin wordt 
geïnvesteerd. Het project Veldhuis in 
Apeldoorn is daar volgens Akkerman 
een voorbeeld van. ‘Dit project waar-
bij we gebruik maken van het concept 
van passief bouwen geeft aan hoe ver 
onze duurzaamheidsambitie gaat. Wij 
schromen niet om samen met onze 
partners heel erg duurzaam te dur-
ven denken. Het woon-zorgcomplex 
in Apeldoorn dat in december wordt 
opgeleverd is wat dat betreft echt een 
mijlpaal in duurzame bouw waarmee 
we een nieuwe standaard zetten.’  <

bij de gebruikers. Wij nemen ze als 
partner mee in dat hele proces, niet 
alleen na de oplevering maar ook in 
de jaren daarna. We houden een vin-
ger aan de pols en blijven op zoek 
naar verbeterpunten.’ 
Die samenwerking met de zorgpart-
ners is volgens Cathy van Beek de 
sleutel tot succes. ‘Door de nauwe 
samenwerking met de klant nemen 
ze ook de zorgmedewerkers nadruk-
kelijk mee in het proces. Ze leren de 
medewerkers goed om te gaan met 
de duurzaam ontworpen gebouwen. 
Heel belangrijk, want wat heb je bij-
voorbeeld aan een fantastische kli-
maatbeheersing als de ramen steeds 
worden opengezet? Door met alle 
partijen integraal te werken aan ver-
duurzaming van het vastgoed kunnen 
we stappen zetten richting CO2-neu-
trale zorg in 2050. Syntrus Achmea 
heeft dat goed begrepen.’

Routekaart Care
De Green Deal Duurzame Zorg sluit 
perfect aan bij de sectorale routekaart 
verduurzaming voor zorgvastgoed 
in de langdurige zorg (Care). Heiko 
Haasjes, projectmanager Zorgvast-
goed bij Syntrus Achmea: ‘De route-
kaart is een verplichting die de zorg 
zelf stelt om te verduurzamen. Dat 
is een enorme uitdaging voor alle 
eigenaren van zorgvastgoed, want 

dan de gebruikers wier core business 
het niet is.’ 
‘Duurzaamheid staat al jaren hoog 
in het vaandel bij Syntrus Achmea’, 
stelt Esther Akkerman, hoofd Acqui-
sitie Zorg bij Syntrus Achmea. ‘Voor 
ons was dit initiatief een uitgelezen 
kans om samen met zorginstellin-
gen een volgende stap te zetten in 
het verduurzamen van het zorgvast-
goed. Het was dan ook niet meer dan 
logisch om ons hierbij aan te sluiten.’
De inzet van het initiatief is om tot 
een CO2-reductie in de zorgsector te 
komen. Akkerman: ‘Dan heb je het 
uiteraard ook over duurzaam vast-
goed en energiereductie en dan ben 
je bij ons aan het juiste adres. Wij heb-
ben al jaren ervaring met het verduur-
zamen van gebouwen en weten wat 
daarbij komt kijken.’ Het gaat hierbij 
volgens Akkerman niet alleen over het 
juiste isolatiemateriaal, de juiste glas-
kwaliteit en zonnepanelen op het dak, 
maar tevens over het gebruik van het 
gebouw. ‘Het gaat bij verduurzaming 
van vastgoed ook om bewustwording 

WOON-ZORGCENTRUM 
VELDHUIS

Syntrus Achmea Real Estate & 
Finance zet samen met bouwcom-
binatie Trebbe Klok een nieuwe 
stap in duurzaam vastgoed. In 
Apeldoorn worden 86 gasloze 
appartementen gerealiseerd zon-
der warmtepomp volgens het 
concept van ‘Passief Bouwen’. 
Uitmuntende isolatie zorgt ervoor 
dat er nauwelijks energie nodig is 
voor de verwarming, terwijl zon-
nepanelen het grootste deel van 
de benodigde stroom opwekken. 
De appartementen zijn bestemd 
voor ouderen met een intensieve 
zorgvraag. Syntrus Achmea ver-
huurt de woningen namens een 
van zijn klanten, een Nederlands 
pensioenfonds, aan zorgorganisatie 
KleinGeluk, die gespecialiseerd is in 
ouderenzorg. ‘Zo realiseren we een 
toekomstbestendig gebouw zonder 
dure en ingewikkelde installaties, 
máár met een perfect binnenkli-
maat’, stelt Haasjes. ‘Een voor-
beeld van hoe we zorgvastgoed 
in de komende decennia willen 
ontwikkelen.’

GREEN DEAL DUURZAME ZORG

Esther Akkerman: 
‘Het gaat bij ver-
duurzaming ook 
om bewustwor-

ding bij de gebrui-
kers. Wij nemen 

onze partners mee 
in dat hele proces’

Heiko Haasjes: 
‘Met GPR 

Gebouw heb je 
snel en duidelijk 

inzichtelijk wat de 
sterke en zwakke 

punten van je 
gebouwen zijn’
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SYNTRUS ACHMEA
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ONDERWIJSVASTGOED

SCHOOLBESTUUR MINDER KWETSBAAR DOOR SAMENWERKING

Krachtig krimpen 
in de Achterhoek
Krimp vormt al jaren een bedreiging voor het onderwijs in grote delen van 
Nederland. Samenwerking tussen schoolbesturen is dé oplossing om dit 
probleem het hoofd te bieden volgens Henk van der Esch, krimpdeskundige 
en bestuursvoorzitter van Achterhoek VO. ‘De besturen hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed onderwijs te bieden. Ze moeten 
dus uit de concurrentiestand en samen zoeken naar oplossingen.’

Henk van der Esch mag zich met recht krimp-
deskundige noemen. De bestuursvoorzitter 
van Achterhoek VO maakte het krimpproces 
in de Achterhoek van dichtbij mee. Hij was 
in 2008 initiator van de fusie tussen COVOA 
(schoolbestuur voor confessioneel voortge-
zet onderwijs) en Orchidee Scholengroep 
(schoolbestuur voor openbaar voortgezet 
onderwijs) tot Achterhoek VO. Sindsdien heeft 
het nieuwe schoolbestuur, met Van der Esch 
aan het hoofd, een heel traject doorlopen om 
het voortgezet onderwijs in de Achterhoek 

kwalitatief op orde te houden en, niet onbe-
langrijk: betaalbaar. Want krimp betekent 
minder bekostiging vanuit het Rijk, meer leeg-
staande klaslokalen en dus duurdere, en in 
sommige gevallen te dure, schoolgebouwen.  
Sinds 2009 zit Van der Esch in diverse advies-
commissies en werkgroepen die zich buigen 
over het thema krimp. Hij voorziet collega-be-
stuurders in het land graag van de nodige 
adviezen als het om krimpbeleid gaat. Eén van 
die adviezen: begin op tijd! ‘Wij zijn al in 2008 
begonnen met maatregelen om de krimp in 
de Achterhoek het hoofd te bieden, terwijl 
de daadwerkelijke krimp zich pas vanaf 2016 
zou aandienen. De fusie tussen COVOA en 
Orchidee Scholengroep was daarin de eerste 
stap. De beide besturen realiseerden zich dat 
samengaan de beste optie was, anders ga je 
elkaar steeds meer beconcurreren en krijg je 
een ratrace naar de bodem. Dan krijg je een 
gevecht om de leerlingen en ga je geld steken 
in PR in plaats van in het onderwijs.’

Geen moment te vroeg
Ondanks de lichte weerstand die er in eerste 
instantie was bij medezeggenschapsraden en 
schoolleidingen – de krimp was immers nog 
acht jaar weg – denkt Van der Esch dat ze 
geen moment te vroeg zijn begonnen. Het 
hele fusieproces heeft uiteindelijk drie jaar 
in beslag genomen. Een ingewikkeld proces 
waarbij de twee besturen met totaal verschil-
lende bedrijfsvoeringen werden geïntegreerd. 

Henk van der 
Esch: ‘Krimp 

biedt ook kan-
sen voor onder-

wijskundige 
vernieuwing’

‘We kijken ook 
naar andere 
oplossingen, 
zoals meer en 
betere samen-
werking met het 
bedrijfsleven’

‘We moesten heel kritisch naar de bedrijfsvoe-
ring kijken’, vertelt Van der Esch. ‘Die moest 
meer doelmatig worden, kleiner en minder 
duur. Dat kost veel tijd.’ De bedrijfsvoering 
moest daarna rijp gemaakt worden voor de 
krimp. Een proces dat vijf jaar in beslag heeft 
genomen. ‘Dan ga je kijken naar de beheersing 
van personele uitgaven op de langere termijn, 
je gaat kijken naar het vastgoed, de vierkante 
meters. Hoeveel ruimte heb je nodig over vijf 
of tien jaar en hoe kun je daar op tijd op anti-
ciperen? En je brengt een cultuurverandering 
bij in de eerste plaats de directieraad op gang. 
Die moesten uit de concurrentiestand en naar 
een sfeer van hartelijke samenwerking.’

Terugdringen vierkante meters
Inmiddels is de krimp in volle hevigheid los-
gebarsten in de Achterhoek. Sinds 2016 daalt 
het aantal leerlingen in de regio en inmiddels 
zijn de brugklassen van de scholen van Ach-
terhoek VO al met twintig procent gekrom-
pen in slechts vier jaar tijd. Deze krimp zal de 
komende jaren verder doorzetten en dus komt 
Achterhoek VO te ruim in de vierkante meters 
te zitten. Dure vierkante meters bovendien 
omdat een groot deel van de schoolvoorraad 
uit oudere gebouwen bestaat. En dus staan 
de nodige plannen op stapel om dat aantal 
vierkante meters drastisch terug te dringen. 
‘In Doetinchem gaan we van drie naar twee 
scholen. Een openbare en een interconfes-
sionele school. Dat wordt gerealiseerd door 

een schoolgebouw te sluiten en twee andere 
gebouwen te renoveren. In Oude IJsselstreek 
worden twee van onze vmbo-gebouwen ver-
vangen door één nieuw gebouw. De eerste 
paal gaat in oktober de grond in en op 1 januari 
2021 moet de school in gebruik genomen wor-
den. En in Zutphen, waar we nu nog vier scho-
len hebben voor mavo, havo en vwo, zitten we 
helemaal ruim in onze jas. De krimp ligt daar 
rond de 45 procent en als dat doorzet hebben 
we straks twee scholen te veel. Per 1 augus-
tus voegen we daarom twee scholen samen 
die onder één naam, Eligant Lyceum, verder 
gaan. Ook daar gaan we afscheid nemen van 
de oudere gebouwen.’
Voor leerlingen, leerkrachten en ouders is het 
altijd lastig als een school de deuren sluit, maar 
Van der Esch ziet ook kansen. ‘Het onderwijs 

ACHTERHOEK VO

Achterhoek VO is het bestuur van veertien 
scholen voor voortgezet onderwijs in de Ach-
terhoek. De stichting verenigt scholen van 
openbare en bijzondere signatuur. Achter-
hoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek 
een zo divers, dekkend, thuisnabij en klein-
schalig mogelijk aanbod van (unieke) voort-
gezet onderwijsvoorzieningen van goede 
kwaliteit te realiseren. Elke school heeft daar-
bij een eigen context, een eigen cultuur en 
kiest een wijze van werken die daarbij past.
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ACHTERHOEK VO

Achterhoek VO is het bestuur van veertien 
scholen voor voortgezet onderwijs in de Ach-
terhoek. De stichting verenigt scholen van 
openbare en bijzondere signatuur. Achter-
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Ik heb heel wat recessies meegemaakt. 
Twee diepe, ernstige recessies staan mij 
nog goed bij. De eerste was begin 80-er 
jaren. De rente op tienjarige staatslenin-
gen was toen gestegen tot 12,75%, omdat 
de inflatie in de 70-er jaren uit de hand 
liep door inflatiecijfers tussen de 5 en 10%. 
Sterk stijgende lonen en energieprijzen 
waren de boosdoeners. De sterk geste-
gen huizenprijzen, onder invloed van die 
hoge inflatie, hielden het niveau van de 
70-er jaren niet vast en daalden fors onder 
invloed van de gestegen renteniveaus. 
Achteraf bleek de rente van 12,75% op die 
tienjarige staatsobligatie ook de top in de 
rente te zijn. Op dat moment was er angst 
dat het alleen maar erger zou worden.

De tweede ernstige recessie begon zo’n 
tien jaar geleden. Misstanden in de financi-
ele wereld, krachtig versterkt door de glo-
balisering van die financiële wereld, waren 
de belangrijkste oorzaak. Het inflatieni-
veau was al heel lang laag door de almaar 
voortgaande globalisering. Door de ernst 
en omvang van deze recessie ontstond de 
angst dat de inflatie zou kunnen omslaan in 
deflatie. Overal dalende prijzen zijn econo-
misch ongewenst. Aankopen worden dan 
steeds weer uitgesteld, omdat het morgen 
goedkoper is. De reactie van de centrale 
banken was het creëren van sterk dalende 
rentes door onder ander massale inkoop 
van (staats)obligaties om zo de econo-
mie te bedelven onder (bijna) gratis geld.

Sinds de top in de rente op een tienjarige 
staatsobligatie van 12,75% begin 80-er jaren 
staat die rente nu op min 0,5%. In Zwitser-
land staat de vergelijkbare rente al op min 
1,0%. Van een afstandje bekeken, zitten wij 
nu in de buurt van het dieptepunt. Echt heel 
veel lager zal het niet gaan. Het is tijd om 
te profiteren van deze lage renteniveaus. 

Wim Fieggen
is directeur IVVD  
met een professionele 
achtergrond van vele
jaren in vastgoed-
sturing en duur-
zaamheid bij 
vastgoedfondsen.

Nu is de tijd om te profiteren  
van lage rente

Maar hoe dan?

In de persoonlijke sfeer zit ik dan te den-
ken aan de hypotheekrente. In Denemar-
ken zijn er nu al hypotheken waar je geld 
toe krijgt, omdat de rente erop negatief 
is. In Nederland wordt dat door de ban-
ken nog tegengehouden doordat zij his-
torisch hoge rentemarges vragen, maar 
ook die zullen er niet aan ontkomen de 
renteniveaus verder naar beneden aan 
te passen. Nederland leeft tenslotte 
niet op een economisch eiland. De kans 
komt in zicht om de eigen woonlas-
ten heel lang vast te zetten op een laag 
niveau. Het is ook een uitgelezen moge-
lijkheid om middels een hypotheek het 
eigen huis (verder) te verduurzamen.

Voor de energietransitie van het maat-
schappelijk vastgoed is de lage rente ook 
goed nieuws. Zet een revolverend fonds 
op. Leen geld, krijg wellicht rente toe en 
start met de uitvoering van de energie-
transitieplannen voor de vastgoedporte-
feuille. De energiebesparing vloeit weer 
terug in het fonds voor weer nieuwe 
investeringen en zo verder. Combineer 
de investeringen slim met de meerja-
renonderhoudsprognose en kies zo het 
moment voor elk gebouw uit de vast-
goedportefeuille om de transitie te maken. 
Als de know-how ontbreekt, ga dan eens 
praten met clubs als Stichting Maat-
schappelijk Vastgoed en Bewust Inves-
teren. Die doen dit al voor verschillende 
maatschappelijk vastgoedorganisaties.

Gaat de rente morgen weer stijgen? Ik 
denk het niet, daarvoor zit er wereld-
wijd nu te veel zwakte in de econo-
mie. Overmorgen? De kans neemt wat 
mij betreft fors toe. Het leven bestaat 
uit pieken en dalen, ook economisch.

is continu in ontwikkeling, er zijn allerlei ver-
nieuwingen nodig die we eigenlijk niet langer 
kunnen uitstellen. Dergelijke onderwijskundige 
vernieuwingen kun je veel makkelijker door-
voeren als je met een nieuwe school begint. 
In die zin biedt de krimp zeker kansen. We 
willen daarbij al het goede van de oude scho-
len behouden, maar aangevuld met nieuwe 
onderwijsconcepten.’

Samenwerking met het bedrijfsleven
In de zoektocht naar een gezonde bedrijfsvoe-
ring en een passend aantal vierkante meters 
lesruimte kijkt Achterhoek VO ook buiten 
de eigen schoolmuren. ‘We kijken ook naar 
andere oplossingen, zoals meer en betere 
samenwerking met het bedrijfsleven. Daar 
zijn we nu mee bezig in het vmbo. Zo hebben 
we, samen met andere schoolbesturen, het 
STERA-project opgestart, waarbij leerlingen 
deels worden opgeleid binnen bedrijven. In 
Zutphen krijgt een groep leerlingen bijvoor-
beeld praktijkles in het verzorgingstehuis, we 
noemen dat wel praktijk-realistisch leren. Alle 
betrokken partijen zijn hier enthousiast over en 
het betekent voor ons dat we minder vierkante 

meters vloeroppervlak nodig hebben in onze 
schoolgebouwen. Daarnaast kijken we bij-
voorbeeld naar samenwerking met het ROC. 
Ook daar kijken we naar de mogelijkheid van 
gemeenschappelijke lokalen en ontwikkelen 
we doorlopende leerlijnen.’

Verschuiving in het land
Achterhoek VO heeft de zaken goed op orde. 
Er is tijdig en goed op de krimp geanticipeerd 
waardoor de kwaliteit van het vo-onderwijs 
in de Achterhoek is gewaarborgd. Hiermee 
is het gebied nabij de Duitse grens een voor-
beeld voor andere krimpregio’s in Nederland. 
‘Er zijn helaas nog genoeg gebieden waar 
scholen in de concurrentiestand staan’, weet 
Van der Esch. Toch ziet hij stilaan een ver-
schuiving in het land. In Den Haag is men, na 
een flinke krimplobby, wakker geworden en 
zijn regels aangepast en versoepeld om het 
scholen makkelijker te maken te fuseren. En 
in krimpgebieden ontstaat langzaamaan een 
andere mindset bij besturen en medezeggen-
schapsraden. Samenwerking is volgens Van 
der Esch de sleutel tot het succes. ‘Er zullen 
hobbels genomen moeten worden en er zal 
altijd een bepaalde mate van weerstand zijn, 
maar door samenwerking – en in sommige 
gevallen samengaan – kun je het onderwijs 
vernieuwen en up-to-date houden. Zo houd 
je de scholen gezond en zorg je dat leerlin-
gen het best mogelijke onderwijs krijgen. Daar 
draait het tenslotte om.’  <

Henk van der 
Esch: ‘Er zijn 

helaas nog 
genoeg gebie-

den waar 
scholen in de 
concurrentie-

stand staan’

HENK VAN DER ESCH

•  Initiator van Achterhoek VO  
(2008 t/m 2010)

•  Bestuursvoorzitter Achterhoek VO  
(vanaf 2011 tot heden)

•  Lid en voorzitter themagroep onderwijs 
van het Nationaal Netwerk Bevolkingsda-
ling (sinds 2009)

•  Lid en voorzitter werkgroep Krimp & Ont-
groening van de VO-raad (sinds 2012)

• Krimpspreker op conferenties (sinds 2010)
•  Adviseur Regionale Samenwerking, 

VO-raad (sinds oktober 2018)
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CIRCULAIR

TOONBEELD VAN CIRCULAIR BOUWEN

Meest circulaire sporthal 
van Nederland
Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Wageningen 
circulair inkopen stevig in haar inkoopbeleid verankerd. Bij de bouw 
van sporthal Het Binnenveld hebben ze de lat hoog gelegd en 
hebben ze hun circulaire ambities goeddeels kunnen waarmaken. 
Binnen de afgesproken termijn en binnen het beschikbare budget.

We spreken met Eddo van der Meulen en 
Harry Vedder. Van der Meulen heeft het pro-
ject van meet af aan namens de gemeente 
gemanaged en Vedder vertegenwoordigt 
M3V, het bureau dat de aanbesteding en bouw 
heeft begeleid. Voorzitter Gertjan van Leeu-
wen van korfbalvereniging KV Wageningen is 
ook aangeschoven. De gemeente is weliswaar 
eigenaar van de sporthal, maar een kwart van 
de totale investering van 4,5 miljoen wordt 
door de korfbalvereniging opgebracht. Van 
der Meulen legt uit dat de gemeente de taak 
had om een nieuwe locatie voor het bewe-
gingsonderwijs op basisscholen te realiseren: 
‘Als we alleen dat zouden hebben gefaci-
liteerd, dan hadden we maar een beperkte 
ruimte voor kantine en kleedkamers gehad. 
Door bij de ontwikkeling en de realisatie van 
deze nieuwe accommodatie samen te wer-
ken met de plaatselijke korfbalvereniging KV 
Wageningen hebben we hier een topsport-
accommodatie kunnen neerzetten, waarmee 
de sportieve ambities van onze korfbalvereni-
ging, die net onder het eredivisieniveau speelt, 
ook kunnen worden waargemaakt.’

Projectteam
Gertjan van Leeuwen: ‘We beschikken nu ook 
over een verenigingsgebouw met state-of-
the-art faciliteiten. Als hoofdhuurder mogen 
wij de sporthal aan derden onderverhuren. 

Op basis van de verwachte huur- en hore-
ca-inkomsten hebben we een verantwoorde 
investeringsbegroting kunnen opstellen.’ Als 
locatie is gekozen voor de voormalige stads-
werf aan de Marijkeweg. Eddo van der Meu-
len: ‘Het was een locatie met vervuilde grond 
die uiteraard eerst moest worden gesaneerd. 
Omdat de saneringskosten bij woningbouw 
aanzienlijk hoger zouden uitpakken, kreeg de 
bestemming “sport” de voorkeur. Het raadsbe-
sluit werd in juli 2015 genomen; in oktober 2017 
werd met de bouw gestart. De hal moest op 1 
november 2018 worden opgeleverd. Dat was 
een harde deadline omdat de zaalcompetitie 
dan weer van start zou gaan. Bij de realisatie 
van dit project waren we als projectteam dus 
niet alleen aan een strak budget gebonden, 
maar ook aan een strak tijdschema. Naast 
de gemeente, de korfbalvereniging en M3V 
bestond het projectteam uit Odin Wenting als 
sporttechnisch adviseur die het programma 
van eisen heeft opgesteld en bewaakt, als-
mede uit Rendemint als circulair adviesbureau.’  

Marktconsultatie
‘Met betrekking tot de circulaire opgave heb-
ben we eerst een marktconsultatie uitgevoerd. 
We hebben daartoe besloten omdat we vóór 
de openbare aanbesteding zicht wilden krij-
gen op wat er toen op het gebied van circulair 
bouwen al wel en nog niet mogelijk was. Harry 

Het is een markant 
gebouw geworden, 
ontworpen door 
Lichtstad Architecten 
uit Eindhoven 

Eddo van der 
Meulen: ‘Vóór de 

openbare aan-
besteding heb-

ben we eerst een 
marktconsultatie 

uitgevoerd’

Harry Vedder:  
‘We zijn uitgegaan 
van kale produc-
ten die zoveel 
mogelijk uit 
enkele grondstof-
fen bestaan’

Vedder: ‘We hebben onze ambities voorgelegd 
aan een veertigtal marktpartijen waaronder 
bouwers van sporthallen, maar ook leveran-
ciers van bouwmaterialen en installatietech-
niek. Wat zijn op circulair gebied realistische 
doelstellingen? Met de antwoorden op deze 
centrale vraag zijn we het openbare aanbe-
stedingsproces ingegaan. We wisten wat kon 
worden waargemaakt. Uit de vijf inschrijvingen 
die we vervolgens hebben ontvangen, hebben 
we er drie gevraagd om met een ontwerp te 
komen. Uiteindelijk durfde alleen Rots Bouw 
uit Aalten het aan om het circulaire pad met 
ons te bewandelen en alle materialen en pro-
cessen op basis van een open begroting aan 
onze circulaire doelstellingen te toetsen. Ze 
hebben het project op tijd en binnen budget 
weten op te leveren.’ 

Leerzaam proces
‘Het is een leerzaam proces geweest waarbij 
we in onze zoektocht naar circulaire materialen 
heel ver zijn gegaan. Het resultaat is een toon-
beeld van circulair bouwen. De sporthal rust 
op een plint van donker betongranulaat dat 
duurzaam uit restbeton is gewonnen. Veruit 
de meeste materialen die zijn toegepast, zijn 
circulair en kunnen dus weer worden herge-
bruikt. Dit geldt onder meer voor de stalen 
constructie en de verschillende houtsoorten 
die zijn toegepast, maar bijvoorbeeld ook voor 
de scheidingswanden tussen de kleedkamers 
die niet zijn verlijmd, maar in elkaar haken. 
Al het hout dat je ziet, is geschroefd en niet 
gelakt, maar met natuurolie behandeld. Een 
heidense klus die door vrijwilligers van de korf-
balvereniging is geklaard. We zijn uitgegaan 
van kale producten die zoveel mogelijk uit 
enkele grondstoffen bestaan, zodat ze bij her-
gebruik niet behoeven te worden gescheiden 

en daarbij dus geen energie verloren gaat. Qua 
energievoorziening wordt het complex zelf-
voorzienend: nul-op-de-meter. Wat dit betreft 
doet de gemeente nog een extra investering in 
zonnepanelen op het dak van de hal.’

Soft Points
Eddo van der Meulen legt uit dat er soms ook 
concessies moesten worden gedaan: ‘Van-
wege de strikte regelgeving op het gebied van 
hygiëne moest de betonnen vloer in de keuken 
met een speciale coating worden behandeld. 
Die bevat bepaalde stoffen die je vanuit circu-
lair oogpunt liever niet wilt toepassen. Bij de 
bouw van de kleedruimten hebben we ook wat 
water bij de wijn moeten doen door de tegels 
in de natte ruimten te verlijmen. En voor de 
vloer in de sporthal hebben we geen circulair 
alternatief kunnen vinden dat voldeed aan de 
eisen die op het gebied van veerkracht, dem-
ping, slijtage en kosten zijn gesteld.’ 
We zien dat aan de achterkant van het gebouw, 
boven het buitenterras, over de volle breedte 
verticale lamellen in de gevel zijn geïntegreerd: 
‘Dat zijn zogenaamde Soft Points. Ook die dra-
gen bij aan de energievoorziening. Het zijn 
driehoekige, draaibare panelen die elk een 
andere functie vervullen. Ze kunnen als zon-
nepanelen of als opnamepanelen voor fijnstof 
dienst doen, maar ook door de gemeente, de 
korfbalvereniging en het bedrijfsleven als recla-
mepanelen worden gebruikt.’  <
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M3V, het bureau dat de aanbesteding en bouw 
heeft begeleid. Voorzitter Gertjan van Leeu-
wen van korfbalvereniging KV Wageningen is 
ook aangeschoven. De gemeente is weliswaar 
eigenaar van de sporthal, maar een kwart van 
de totale investering van 4,5 miljoen wordt 
door de korfbalvereniging opgebracht. Van 
der Meulen legt uit dat de gemeente de taak 
had om een nieuwe locatie voor het bewe-
gingsonderwijs op basisscholen te realiseren: 
‘Als we alleen dat zouden hebben gefaci-
liteerd, dan hadden we maar een beperkte 
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deze nieuwe accommodatie samen te wer-
ken met de plaatselijke korfbalvereniging KV 
Wageningen hebben we hier een topsport-
accommodatie kunnen neerzetten, waarmee 
de sportieve ambities van onze korfbalvereni-
ging, die net onder het eredivisieniveau speelt, 
ook kunnen worden waargemaakt.’

Projectteam
Gertjan van Leeuwen: ‘We beschikken nu ook 
over een verenigingsgebouw met state-of-
the-art faciliteiten. Als hoofdhuurder mogen 
wij de sporthal aan derden onderverhuren. 

Op basis van de verwachte huur- en hore-
ca-inkomsten hebben we een verantwoorde 
investeringsbegroting kunnen opstellen.’ Als 
locatie is gekozen voor de voormalige stads-
werf aan de Marijkeweg. Eddo van der Meu-
len: ‘Het was een locatie met vervuilde grond 
die uiteraard eerst moest worden gesaneerd. 
Omdat de saneringskosten bij woningbouw 
aanzienlijk hoger zouden uitpakken, kreeg de 
bestemming “sport” de voorkeur. Het raadsbe-
sluit werd in juli 2015 genomen; in oktober 2017 
werd met de bouw gestart. De hal moest op 1 
november 2018 worden opgeleverd. Dat was 
een harde deadline omdat de zaalcompetitie 
dan weer van start zou gaan. Bij de realisatie 
van dit project waren we als projectteam dus 
niet alleen aan een strak budget gebonden, 
maar ook aan een strak tijdschema. Naast 
de gemeente, de korfbalvereniging en M3V 
bestond het projectteam uit Odin Wenting als 
sporttechnisch adviseur die het programma 
van eisen heeft opgesteld en bewaakt, als-
mede uit Rendemint als circulair adviesbureau.’  

Marktconsultatie
‘Met betrekking tot de circulaire opgave heb-
ben we eerst een marktconsultatie uitgevoerd. 
We hebben daartoe besloten omdat we vóór 
de openbare aanbesteding zicht wilden krij-
gen op wat er toen op het gebied van circulair 
bouwen al wel en nog niet mogelijk was. Harry 
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Lichtstad Architecten 
uit Eindhoven 
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Harry Vedder:  
‘We zijn uitgegaan 
van kale produc-
ten die zoveel 
mogelijk uit 
enkele grondstof-
fen bestaan’

Vedder: ‘We hebben onze ambities voorgelegd 
aan een veertigtal marktpartijen waaronder 
bouwers van sporthallen, maar ook leveran-
ciers van bouwmaterialen en installatietech-
niek. Wat zijn op circulair gebied realistische 
doelstellingen? Met de antwoorden op deze 
centrale vraag zijn we het openbare aanbe-
stedingsproces ingegaan. We wisten wat kon 
worden waargemaakt. Uit de vijf inschrijvingen 
die we vervolgens hebben ontvangen, hebben 
we er drie gevraagd om met een ontwerp te 
komen. Uiteindelijk durfde alleen Rots Bouw 
uit Aalten het aan om het circulaire pad met 
ons te bewandelen en alle materialen en pro-
cessen op basis van een open begroting aan 
onze circulaire doelstellingen te toetsen. Ze 
hebben het project op tijd en binnen budget 
weten op te leveren.’ 

Leerzaam proces
‘Het is een leerzaam proces geweest waarbij 
we in onze zoektocht naar circulaire materialen 
heel ver zijn gegaan. Het resultaat is een toon-
beeld van circulair bouwen. De sporthal rust 
op een plint van donker betongranulaat dat 
duurzaam uit restbeton is gewonnen. Veruit 
de meeste materialen die zijn toegepast, zijn 
circulair en kunnen dus weer worden herge-
bruikt. Dit geldt onder meer voor de stalen 
constructie en de verschillende houtsoorten 
die zijn toegepast, maar bijvoorbeeld ook voor 
de scheidingswanden tussen de kleedkamers 
die niet zijn verlijmd, maar in elkaar haken. 
Al het hout dat je ziet, is geschroefd en niet 
gelakt, maar met natuurolie behandeld. Een 
heidense klus die door vrijwilligers van de korf-
balvereniging is geklaard. We zijn uitgegaan 
van kale producten die zoveel mogelijk uit 
enkele grondstoffen bestaan, zodat ze bij her-
gebruik niet behoeven te worden gescheiden 

en daarbij dus geen energie verloren gaat. Qua 
energievoorziening wordt het complex zelf-
voorzienend: nul-op-de-meter. Wat dit betreft 
doet de gemeente nog een extra investering in 
zonnepanelen op het dak van de hal.’

Soft Points
Eddo van der Meulen legt uit dat er soms ook 
concessies moesten worden gedaan: ‘Van-
wege de strikte regelgeving op het gebied van 
hygiëne moest de betonnen vloer in de keuken 
met een speciale coating worden behandeld. 
Die bevat bepaalde stoffen die je vanuit circu-
lair oogpunt liever niet wilt toepassen. Bij de 
bouw van de kleedruimten hebben we ook wat 
water bij de wijn moeten doen door de tegels 
in de natte ruimten te verlijmen. En voor de 
vloer in de sporthal hebben we geen circulair 
alternatief kunnen vinden dat voldeed aan de 
eisen die op het gebied van veerkracht, dem-
ping, slijtage en kosten zijn gesteld.’ 
We zien dat aan de achterkant van het gebouw, 
boven het buitenterras, over de volle breedte 
verticale lamellen in de gevel zijn geïntegreerd: 
‘Dat zijn zogenaamde Soft Points. Ook die dra-
gen bij aan de energievoorziening. Het zijn 
driehoekige, draaibare panelen die elk een 
andere functie vervullen. Ze kunnen als zon-
nepanelen of als opnamepanelen voor fijnstof 
dienst doen, maar ook door de gemeente, de 
korfbalvereniging en het bedrijfsleven als recla-
mepanelen worden gebruikt.’  <
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INTERVIEW BERT MOORMANN

Meer zorgvastgoed 
in de sociale huursector

Waarom is zorgvastgoed belangrijk  
voor corporaties?
‘Door het scheiden van wonen en zorg is er 
voor woningcorporaties een ander speelveld 
ontstaan. De nieuwe Woningwet sluit hier 
niet goed op aan waardoor het verhaal rond 
zorgwoningen onnodig moeilijk is gemaakt. 
Het ministerie van VWS heeft iets over de 
schutting gekieperd en andere partijen pak-
ken het niet op. Daar ben ik teleurgesteld 
over. Dan komt mijn sociaal-maatschappelijk 
geweten in opstand. Het gaat hier tenslotte 
over kwetsbare mensen. Dit is een belangrijke 
doelgroep voor woningcorporaties, want er 
zijn voor deze groep geen goede alternatie-
ven op de markt gekomen. Deze mensen wor-
den nu een beetje aan hun lot overgelaten.’

Wat is de positie van Domesta?
‘Domesta laat het zorgvastgoed niet los. 
Sterker nog, het is een belangrijk deel van 
onze kernactiviteit en dat wordt de komende 
jaren nog belangrijker. Onze reguliere por-
tefeuille wordt daarnaast kleiner aangezien 
we in Zuidoost Drenthe te maken hebben 
met krimp. We willen de portefeuille op peil 
houden door ons huidige aanbod zorgwo-
ningen uit te breiden en waar nodig aan 
te passen. We zijn daarbij ook creatiever 
geworden in het type zorgvastgoed dat we 

realiseren. We geloven niet meer in langdu-
rige huurcontracten en vangen de risico’s op 
door ervoor te zorgen dat het zorgvastgoed 
ook anders te gebruiken is. Ons vastgoed 
moet voor de lange termijn inzetbaar zijn.’

Wat is de visie van Domesta  
op zorgvastgoed?
‘Vroeger volgden we de visie van de zorg. 
Het was haast een kwestie van: u vraagt, 
wij draaien. Voor ons was vooral van 
belang dat we langdurige partnerschap-
pen aangingen en dat er lucratieve huur-
contracten onder lagen. Zorgaanbieders 
dicteerden ons in feite wat we moesten 
doen. Nu draaien we dat om. Nu hebben 
we zelf een duidelijke visie op zorgwonin-
gen en de daarbij behorende risico’s. Uiter-
aard kunnen zorgaanbieders ook hun ei 
kwijt vanuit hun zorgvisie en hun visie op 
logistiek, maar wij hebben van tevoren al 
nagedacht over hoe het gerealiseerd zou 
kunnen worden. Ook beoordelen en moni-
toren wij de risico’s die verbonden zijn aan 
samenwerking met zorgaanbieders. Wij 
gaan niet met iedereen in zee. Alles bij 
elkaar is dat wel een duidelijke kentering.’

Bert Moormann: ‘De ouderen worden nu een 
beetje aan hun lot overgelaten, dat kán niet’ F
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Woningcorporaties moeten zich meer inzetten voor de realisatie van zorgwoningen, 
anders belandt een grote groep huurders tussen wal en schip. Bert Moormann, 

directeur van woningcorporatie Domesta, ziet collega’s worstelen met dit 
thema. Hij houdt een warm pleidooi voor een goede integrale visie op wonen 

en zorg. Niet alleen bij woningcorporaties, maar ook bij gemeenten.

DOMESTA HEEFT INTEGRALE VISIE OP WONEN EN ZORG
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2019 
Gemeentelijk Vastgoed Dag

Het Klimaatakkoord houdt een forse opschaling 
van de energietransitie in. Verschillende aspec-
ten worden besproken. Daarnaast komen ook 
andere aspecten aan bod, waaronder ‘Pensi-

oengeld in Gemeentelijk Vastgoed’.
Voor de Nationale Trendradar Gemeentelijk Vastgoed heb-
ben bijna alle interviews plaatsgevonden. Nu volgt een 
online enquête onder de lezers van de Vastgoedsturing- 
nieuwsbrief.

Het plenaire programma van de Gemeentelijk Vastgoed Dag 
bestaat uit de volgende bijdragen:
• Snelle huisvesting van nieuwe gemeente
• Routekaart gemeentelijk vastgoed
• Wat kunnen gemeenten leren van Artis?
• Bouwen met afval
• Pensioengeld in gemeentelijk vastgoed
• Organiseren en financieren van investeringen
• Nationale Trendradar Gemeentelijk Vastgoed

Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma persoon-
lijk invullen door twee van de acht aangeboden verdiepende 
break-out sessies over actuele onderwerpen te volgen:
• Financiering van (duurzaam) vastgoed in de sport
• Gemeentelijk vastgoedbeleid
• Het realisaren van een circulaire sporthal
• Intern en extern accountmanagement
• Zwembad deels gefinancierd met WMO-gelden
• Duurzaam meerjareninvesteringsplan
• Kostprijsdekkende huur
• Creatieve anti-leegstandsinitiatieven

Schrijf u in op www.onderwijsvastgoeddag.nl Schrijf u in op www.gemeentelijkvastgoeddag.nl
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2019 
Onderwijsvastgoed Dag

In 2015 begon IVVD samen met Schooldomein 
en Ruimte OK aan de Onderwijsvastgoed Dag. 
Toen was Max Hoefeijzers één van de spre-
kers. Op de 5e (lustrum)editie hebben wij hem 

gevraagd weer een bijdrage te leveren, nu over de optimale 
besteding van huisvestingsmiddelen. Voor de Nationale 
Trendradar Onderwijsvastgoed hebben de interviews plaats-
gevonden. Nu volgt een online enquête onder de lezers van 
de Vastgoedsturing- en de Schooldomein nieuwsbrief.

Het plenaire programma van de Onderwijsvastgoed Dag 
bestaat uit de volgende bijdragen:
• Routekaart PO, SO en VO
• TCO en energietransitie
• Krimp is (bijna) overal
• Campus Lelystad
• Optimale besteding huisvestingmiddelen
• Werkplekbeleving, onorthodoxe aanpak werkdruk
• Nationale Trendradar Onderwijsvastgoed

Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma persoon-
lijk invullen door twee van de acht aangeboden verdiepende 
break-out sessies over actuele onderwerpen te volgen:
• Huren als een eigenaar
• Brede scholen op dorpsniveau
• Utrechtse scholen van het aardgas af
• Succesfactoren voor aansprekend resultaat
• Energiebesparing met energiebespaarlening
• Beslisboom verduurzaming bestaande scholen
• Integratie van nieuw en bestaand in één gebouw
• Toekomstgericht ontwerpen, Scholen vol Energie
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INTERVIEW BERT MOORMANN

Wordt deze visie gedeeld door  
andere corporaties?
‘Nee, niet alle corporaties delen onze visie. 
Het verbaast mij soms dat andere woning-
corporaties worstelen met het zorgvast-
goed, of erger nog het hele zorgvastgoed 
de deur uit doen. Deze corporaties missen 
echt de boot. Die moeten straks een groot 
deel van hun doelgroep teleurstellen. Wij zijn 
heel expliciet: zorgvastgoed is wonen. Het is 
een kernactiviteit van een woningcorpora-
tie. Punt. Dat het een andere doelgroep is en 
dat je met andere partners te maken hebt, 
dat is het spel dat je moet spelen. Uiteraard 
krijg je te maken met technische verschillen 
zoals brandveiligheid en andere eisen qua 
veiligheid en toegankelijkheid. Dat spel moet 
een woningcorporatie zich eigen maken.’

Waarom laten deze corporaties het liggen?
‘Het verhaal rond zorgvastgoed is onno-
dig moeilijk gemaakt. Dat speelt op meer-
dere fronten. Het Waarborgfonds (WSW) 
en de Autoriteit Woningcorporaties (AW) 
doen te ingewikkeld over zorgvastgoed. Ze 
begrijpen het niet goed. En ze blaffen wel, 
maar bijten niet. In gesprekken met WSW 
en AW is zorgvastgoed altijd een thema, 
maar ze weten niet goed wat ze ermee aan 
moeten. Dat komt ook deels omdat de sys-
teemkant, het ministerie van VWS, het schei-
den van wonen en zorg heeft doorgevoerd, 
maar deze maatregel niet goed aansluit bij 
de nieuwe Woningwet. Ook woningcorpo-
raties schieten daardoor in de kramp als 
het om zorgwoningen gaat. Kortom, zowel 
aan de toezichtkant als aan de systeem-
kant en de corporatiekant zitten haperingen 
die we moeten oplossen. Als we dat niet 
doen, blijven heel veel corporaties terughou-
dend om in zorgvastgoed te investeren.’ 

Wat zijn de plannen van Domesta?
‘Wij investeren wel in zorgvastgoed. Een 
deel van onze vastgoedportefeuille wordt de 
komende jaren omgebouwd tot zorgvast-
goed en een deel wordt nieuw gebouwd. 
Ongeveer 20 procent van onze woningen 
bestaat momenteel uit zorgwoningen. Dat 
gaat op termijn naar 30 procent. Dat is geen 
hard doel, maar wel onze verwachting. We 
zijn daarbij ook bereid om buiten ons huidige 
werkgebied nieuw zorgvastgoed te realise-
ren als daar vraag naar is én andere partijen 
het laten liggen. Daarover zijn we in gesprek 
met andere gemeenten. De vastgoedrisico’s 
blijven beperkt, ondanks benodigde extra 
investeringen. De toekomstbestendigheid van 
het vastgoed, en de betaalbaarheid voor de 
bewoner, is daarbij belangrijk om de risico’s 
zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast vra-
gen we ook altijd een bijdrage aan de zorg-
aanbieders om te kunnen investeren in zaken 
die niet bij het wonen horen, zoals domotica.’

Moet zorgvastgoed in de sociale  
huursector hoger op de agenda?
‘Domesta lobbyt al langer bij overheden om 
het onderwerp hoger op de agenda te krij-
gen. Zo willen we gemeenten stimuleren 
om een integrale visie op wonen met zorg 
te ontwikkelen. Daar zijn we al even mee 
bezig, maar dat komt nog niet goed van de 
grond. Gemeenten voelen zich daar niet ver-
antwoordelijk voor. Wonen en zorg is voor 
hen een ander financieringsdomein. Ze zien 
geen raakvlakken en zien nut en noodzaak 
niet. Dat is ergens ook wel begrijpelijk, want 
ze zitten tot over hun oren in de WMO. Ze 
krijgen te weinig geld voor te veel klanten 
en hebben dus ook geen ruimte om erover 
na te denken. Toch blijven wij daar druk op 
zetten, zodat die integrale visie op wonen 
en zorg er komt. Want dat is met de huidige 
vergrijzing gewoon heel hard nodig.’  <

Bert Moormann is directeur/bestuurder bij 
Domesta en verantwoordelijk voor de afdelin-
gen Wonen, Onderhoud & nieuwbouw.
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‘Vroeger volgden we de visie 
van de zorg. Nu draaien we 
dat om’
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een woningcorporatie zich eigen maken.’
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gen we ook altijd een bijdrage aan de zorg-
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bezig, maar dat komt nog niet goed van de 
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Bert Moormann is directeur/bestuurder bij 
Domesta en verantwoordelijk voor de afdelin-
gen Wonen, Onderhoud & nieuwbouw.

‘‘ 
‘Vroeger volgden we de visie 
van de zorg. Nu draaien we 
dat om’
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UITGELICHT NIEUW

‘Met de masterclass kiezen we bij IVVD voor 
verdieping rondom een bepaald onderwerp’,
Roel Meulenbeld, directeur IVVD

OPLEIDING

Mercure Hotel - Amersfoort 
 
Uitbreiding workshop 
Exploitatiekosten 
onderwijsgebouwen 
naar één volledige dag 

Inzicht in exploitatiekos-
ten belangrijker dan ooit
Onderwijshuisvesting is een 
actueel thema. Reductie 
van exploitatie- en onder-
houdskosten, verduurzamen, 
energiebesparing of een 
ingrijpende renovatie zijn 
onderwerpen waar onder-
wijsinstellingen invulling aan 
dienen te geven. Inzicht in 
de exploitatiekosten van uw 
onderwijsgebouw is daarbij 
essentieel. 

Uitbreiding cursus
IVVD organiseerde deze 
workshop reeds meerdere 
keren succesvol speciaal 
voor bestuurders, vastgoed-
managers, facility mana-
gers, technisch managers, 

markt nóg noodzakelijker 
om de juiste beslissingen te  
kunnen nemen.

Voor beslissers  
inzake strategie
IVVD organiseert in 
samenwerking met Skipr 
op 19 november 2019 op 
Nyenrode Business Uni-
versiteit deze masterclass 
speciaal voor beslissers 
binnen de zorgsector 
die zich met strategie-
vraagstukken over zorg-
vastgoed bezighouden. 
Tijdens de middag delen 
vooraanstaande sprekers 
uit de praktijk (o.a. CBRE, 
Cordaan, Domesta, Bouw-
invest en Rabobank) hun 
kennis en lichten zij de risi-
co’s en de diverse voor- en 
nadelen toe. Op die manier 
krijgt u handvatten aange-
reikt om gericht een keuze 
te kunnen maken uit de 
verschillende opties en de 
optimale koers voor uw 
organisatie te bepalen.

‘Sturen op maatschappelijk vastgoed begint met het 
op orde hebben van de centen, de centimeters én de 

sentimenten’, Walter Rozendaal, Instituut VGM

IVVD kennisplatform IVVD kennisplatform

taxateurs en financiers van 
scholen en onderwijsgebou-
wen. Echter altijd slechts 1 
dagdeel. Na inventarisatie bij 
de spreker en deelnemers 
bleek dat het thema dusda-
nig actueel en interessant is 
dat besloten is de workshop 
uit te breiden tot 2 dagdelen 
(één volledige dag).

Nieuw opzet vanaf  
3 oktober
Op 3 oktober gaat de work-
shop in deze nieuwe opzet 
van start. Tijdens deze work-
shop krijgt u perspectief 
op de exploitatiekosten van 
schoolgebouwen om deze 
beter te kunnen inschatten. 
U krijgt inzicht in de investe-
ringscyclus en de impact die 
dit heeft op onderwijsgebou-
wen. Het verduurzamen en 
gezond maken van school-
gebouwen en het toepas-
sen van energiebeperkende 
maatregelen komt steeds 
vaker voor en heeft invloed 
op de exploitatie. Aan de 
hand van de praktijk wordt 
inzichtelijk hoe u hierop kunt 
sturen.

Taxatiewijzer
Tijdens de workshop wordt 
gebruik gemaakt van de 
nieuwe Vastgoed Taxatie-
wijzer Exploitatiekosten 
Schoolgebouwen van Koëter 
Vastgoed Adviseurs.

MASTERCLASS

Nyenrode Business 
Universiteit - Breukelen 
 
Zorgvastgoed:  
Kopen of huren?!
Compleet beeld in één 
middag: investeren, bou-
wen, verduurzamen, huren, 
beleggen en financieren.

Samenwerking en  
waardecreatie
Vastgoed is steeds meer 
een bedrijfsmiddel waar-
bij samenwerking tussen 
zorginstellingen en markt-
partijen een gezamenlijke 
waarde kan opleveren. Uit-
gangspunt voor alle betrok-
ken partijen is een heldere 
visie op vastgoed en zorg-
exploitatie en gedegen ken-
nis van elkaar. Voor u als 
zorgvastgoedprofessional 
is daarom actuele expertise 
en visie op vastgoed en de 

IN-COMPANY TRAINING  
Maatwerk voor uw organisatie
Bent u geïnteresseerd in een maatwerkprogramma voor  
uw (vastgoed)afdeling? IVVD organiseert jaarlijks 
diverse één- of meerdaagse in-company trainingen met 
uiteenlopende onderwerpen. Wij komen graag bij u  
langs om de mogelijkheden te bespreken. 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u mailen  
naar roel.meulenbeld@ivvd.nl

(aankomende)vastgoed-
managers, assetmana-
gers, technisch managers, 
facility managers en 
iedereen die op asset- en 

Vastgoedsturing 
gemeenten
Waarom deze training?
Het afstemmen van het 
vastgoedbestand op de 
beleidsdoelen en de stra-
tegische doelen is een 
integrale opgave voor de 
gemeentelijke organisatie, 
die vraagt om expliciete en 
integrale besluitvorming als 
solide basis voor de beheer-
sing van risico’s en kosten.
Gemiddeld is 30% van het 
balanstotaal voor rekening 
van gebouwen. Maar wat 
wilt u met al dat vastgoed? 
Welke informatie heeft u 
ter beschikking om te stu-
ren en wat zijn de financiële 
kaders? Wat is bijvoor-
beeld de technische en de 
functionele kwaliteit? Hoe 
tevreden is de gebruiker of 
huurder? En wat is de maat-
schappelijke meerwaarde? 
Wanneer verkoopt u vast-
goedobjecten en wan-
neer besluit u om (zelf of 
met partners) vastgoed te 
ontwikkelen? 

Tijdens de tweedaagse 
training ‘Vastgoedsturing 
Gemeenten’ bieden we 

deelnemers houvast bij 
de beantwoording van dit 
soort vragen. 

‘Vanuit mijn 
praktijkervaring 
neem ik de cur-
sisten mee in de 

belangrijkste onderwerpen 
op het gebied van vast-
goedfinanciën. Ik merk dat 
de cursisten waarderen dat 
het is toegesneden op hun 
dagelijkse praktijk’, Henk 
Philippens Vastgoedeco-
noom gemeente Almere

De training is bij uit-
stek geschikt voor 

portefeuilleniveau werkt 
binnen een gemeente. Het 
doel van deze training is 
om deelnemers te helpen 
bij een integrale vastgoed 
portefeuillebenadering. 
De docenten zijn allen 
experts uit de praktijk.

Collegakorting
Volg met meerdere colle-
ga’s deze training en krijg 
ieder 10% korting.

Over eerdere training 
mei 2019
‘De training is praktisch 
toepasbaar en we hebben 
handreikingen gekregen 
waar we meteen iets mee 
kunnen in onze organisatie, 
de opzet is goed, met vol-
doende diepgang en niet 
té specialistisch (op onder-
werp)’. Cécile Richaerts, 
projectleider gemeente 
Cranendonck

19 
nov

3 
okt

19,26
nov

OPLEIDING 

Mercure Hotel - Amersfoort

NIEUWVERNIEUWD
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OPLEIDING

Workshop: Van MJOP naar DMJOP
Mercure Hotel - Amersfoort

          CONGRES 

          Onderwijsvastgoed Dag 2019
          Nyenrode Business Universiteit - Breukelen

OPLEIDING

Workshop: Exploitatiekosten onderwijsgebouwen
Mercure Hotel - Amersfoort

          CONGRES 

          Gemeentelijk Vastgoed Dag 2019
          Nyenrode Business Universiteit - Breukelen

OPLEIDING

Workshop: Vastgoed-Regie-Organisatie
Mercure Hotel - Amersfoort

OPLEIDING

Tweedaagse training: Vastgoedsturing gemeenten
Mercure Hotel - Amersfoort

MASTERCLASS

Zorgvastgoed: Kopen of huren?!
Nyenrode Business Universiteit - Breukelen

OPLEIDING

Cursus: Rekenen aan zorgvastgoed
Mercure Hotel - Amersfoort

Vastgoedsturing, vakblad 
voor publiek-maatschappe-
lijk vastgoed, verschijnt vier 
keer per jaar. Het wordt gratis 
toegezonden aan beslissers 
en vastgoed professionals 
bij gemeenten, woning-
corporaties, onder wijs-  
en zorginstellingen.
Buiten deze groep is 
de digitale versie van 
‘Vastgoedsturing’ gratis 
verkrijgbaar. Wilt u het ook 
ontvangen? Ga naar www.
ivvd.nl of stuur een email  
naar info@ivvd.nl

Uitgever
Henk Fieggen
Accountmanager
Boyke Rajbalsing
Coördinator
Alice Jansen
Redactie
Wim Fieggen
Roel Meulenbeld
Ivo van der Hoeven
redactie@ivvd.nl
Eindredactie  
de Connecting Link
Fotografie
Maarten Corbijn
Vormgeving  
Sok visueel management
Druk 
De Groot, Goudriaan

IVVD kennisplatform

Inschrijven op de 
IVVD activiteiten:
www.ivvd.nl/agenda

IVVD / Vastgoedsturing
Zuidzijde 146
2977 AM Goudriaan
info@ivvd.nl 
www.ivvd.nl

Een uitgave van IVVD Totaaloplossing 
voor gemeentelijk vastgoed 
Duurzaam Beheer en Onderhoud binnen het afgesproken  
budget. Exploitatie en Facilitaire Diensten voor een optimaal 
maatschappelijk rendement. Sportstimulering voor vitale 
mensen in een vitale samenleving. Door samen te werken 
met SRO in een Joint Venture blijft de gemeente in regie.

Joint venture: invloed, 
flexibiliteit en zakelijkheid
Belangrijk voordeel van een publiek-publieke samenwerking met  
SRO is dat er voor gemeenten een beheermodel ontstaat dat:
• Een professionele en bedrijfsmatige werkwijze garandeert
• Een verrassingsvrije exploitatie biedt en financiële risico’s beperkt
• De mogelijkheid behoudt om snel en veel invloed uit te oefenen
• Een flexibele uitvoering mogelijk maakt

Meer weten? 
 www.sro.nl 
  06 - 305 93 293 - Marjon van Vilsteren  
  06 - 111 01 701 - John Machiels

ZET DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA 

26 november Basiscursus Vastgoedrekenen (6 PE punten)
28 november Masterclass Integraal Huisvestingsplan (nieuw)
3 december  Vastgoeddata congres (6 PE punten)
10 december Vervolgcursus Vastgoedrekenen (6 PE punten)
12 december Masterclass MFA’s (nieuw)

Voor meer informatie: roel.meulenbeld@ivvd.nl

7
nov

9
okt

19
sept

25
sept

3 
okt

19
nov

19
nov

19,26
nov

NIEUW3 PE-punten

3 PE-punten

6 PE-punten
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• Een flexibele uitvoering mogelijk maakt

Meer weten? 
 www.sro.nl 
  06 - 305 93 293 - Marjon van Vilsteren  
  06 - 111 01 701 - John Machiels

ZET DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA 

26 november Basiscursus Vastgoedrekenen (6 PE punten)
28 november Masterclass Integraal Huisvestingsplan (nieuw)
3 december  Vastgoeddata congres (6 PE punten)
10 december Vervolgcursus Vastgoedrekenen (6 PE punten)
12 december Masterclass MFA’s (nieuw)

Voor meer informatie: roel.meulenbeld@ivvd.nl
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25
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3 
okt

19
nov

19
nov

19,26
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NIEUW3 PE-punten

3 PE-punten

6 PE-punten

VERNIEUWD

6 PE-punten



Jan Snel staat  
voor snel, modulair  
en circulair bouwen
 
Jan Snel bouwt snel, modulair en circulair: gebouwen worden gebouwd in de fabriek,  
geplaatst op locatie en na gebruik, gedemonteerd en hergebruikt. Nu wil Jan Snel een stap  
verder gaan. We willen niet alleen de units hergebruiken, maar volledig circulair bouwen.  
Een belangrijke stap is een circulair design waarbij gebouwen zo worden ontworpen,  
dat we alle materialen later kunnen hergebruiken in nieuwe gebouwen. Samen met onze  
klanten en leveranciers willen we de stap maken naar een circulair gebouwde omgeving.  
Dat is onze ambitie voor de komende jaren.
 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE

OP WWW.JANSNEL.COM
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