
Positionering Vastgoedmanagement Gemeenten 
Bijeenkomst Almere, 18 november 2016 



Programma 

10.00 Welkom 

   Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed 

   Henk Hoogland, gemeente Almere en gastheer 

10.30 Resultaten PVG-analyse 
   Annette van den Beemt - Tjeerdsma, promovendus lectoraat  

   Maatschappelijk Vastgoed 

11.00 Korte pauze 

11.15 Stap voor Stap op weg naar Professioneel Vastgoedbeheer! 

   Peter Broer, Metafoor 

12.00 Vervolg? 

   Annette van den Beemt – Tjeerdsma 

12.30 Lunch en napraten 

13.00 Einde 

PVGsessie 
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Welkom 

• Jan Veuger 

• Henk Hoogland 



Resultaten 

PVG-analyse 

Annette van den Beemt - Tjeerdsma 





Respons 

  Respons NL 

Klein  (0-19.999 inwoners) 15 (28,3%) 122 (31,3%) 

Middelgroot  (20.000-49.999 inwoners) 16 (30,2%) 191 (49,0%) 

Groot  (50.000 of meer inwoners) 22 (41,5%) 77 (19,7%) 

En representativiteit 

57 respondenten (15%) 
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Theoretische uitgangspunten 

• Successful corporate real estate strategies 
(Dewulf, Krumm & De Jonge, 2007) 

• Evolution and revolution as organizations grow 
(Greiner, 1972) 

• Strategic management of the fifth resource: corporate real estate 
(Joroff, Louargand, Lambert, & Becker, 1993)  

• Vastgoedbeheer Lexicon 
(Keeris, 1997) 

• Corporate real estate management in multinational corporations 
(Krumm, 1999) 

• Strategische inzet van vastgoed 
(van Driel, 2003) 

Over vastgoedmanagement en de (vastgoed)organisatie 
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Vastgoedmanagement 
Vraag of aanbod gestuurd, reactief of proactief 

Aanbod gestuurd 
1 2 3 4 5 6 7 

Vraag gestuurd 

Reactief Proactief 
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Vastgoedmanagement 
Ontwikkeling (Joroff) 
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Vastgoedmanagement 
Waardetoevoeging van vastgoedorganisatie aan gemeente 

 

20.5% 

56.8% 

43.2% 

61.4% 

15.9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Anders

Invloed op formulering gemeentelijk beleid

Financieel rendement

Kostenverlaging

Neutraal
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Vastgoedorganisatie 
Strategisch, tactisch en operationeel 
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Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 

Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 

5,17 

4,74 

4,68 



Het duidelijk waar wij in de toekomst willen 
staan 

1 2 3 4 5 6 7 

Wij hebben een visie op de ontwikkeling van 
het vastgoedmanagement 
Wij werken aan de ontwikkeling van onze 
inhoudelijke kennis van vastgoedmanagement 

Wij hebben een duidelijke missie voor het 
vastgoed 
Bezig met het verbreden van 
vastgoeddienstverlening en -activiteiten 

Succesfactoren voor groei 
Bedrijfskundige kijk op de gemeentelijke organisatie 
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Resultaten PVG-analyse 
Per gemeente 
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Pauze 



Stap voor Stap 

 op weg naar  

Professioneel Vastgoedbeheer! 

 

 18 november 2016                         Almere 



Keep it Simple! 

Koppen van artikelen (te) negatief ?!: 

- “Puinhoop bij gemeenten 

- “Gemeenten laten miljoenen liggen in vastgoedbeheer 

- “Gemeente verwikkeld in fraudezaak rondom vastgoed” 

- “Na 4 jaar hebben gemeenten boel nog steeds niet op orde” 

 

- Barometer Maatschappelijk Vastgoed: Helpende hand…! 

- Metafoor kiest voor samenwerking Hanze/ Veuger: kennispartner PVG-artikel! 

- Metafoor 20 jaar ervaring in vastgoedbeheer…vooral operationeel/ tactisch! 

- Oma’s wet: Willen = Kunnen!  alleen wel de juiste tools gebruiken! 

- Vastgoedladder: Keep it stupidly Simple!  

 

 



De Vastgoedladder: Stap voor stap 

 Stap 1: Inventariseren 

 Stap 2: Analyseren 

 Stap 3: Optimaliseren 

 Stap 4: Vastgoed op orde 

 



Stap 1: Inventariseren 

Onderzoek en in kaart brengen van: 

 Eigendommen 

 Gebruikers 

 Contracten 

 Beleid 

 Financiële administratie 

 Systemen 

 Organisatie 



Stap 2: Analyseren 

Beoordelen van de inventarisatie, zoals: 

 Check op volledigheid van eigendommen, contracten en te innen huren 

 Waardebepaling van de vastgoedportefeuille 

 Kwaliteit en juistheid van de contracten 

 Controle financiële processen 

 Toetsen aan bestaand beleid 

 Interviews organisatie 



Stap 3: Optimaliseren 

Het opschonen en in orde maken: 

 Invoeren kostprijsdekkende- of marktconforme huur 

 Afsluiten (nieuwe) huurovereenkomsten 

 (Achterstallige) Huren innen/ indexeren 

 Verbeteren bezettingsgraad 

 Aanleggen Vastgoeddossiers en logboeken 

 Opstellen van vastgoedbeleid 

 (De)centraliseren van taken en verant- 
woordelijkheden in de organisatie 



Stap 4: Vastgoed op Orde 

Professioneel Vastgoedbeheer: 

 Efficiënte en effectieve vastgoedorganisatie 

 Heldere spelregels 

 Complete en toegankelijke vastgoeddossiers 

 Meerjaren Perspectief Vastgoed 

 Strategische rapportages  



Professioneel Vastgoedbeheer 



Brainstormsessie… 

Per gemeenten vullen jullie elk de Vastgoedladder in per stap: 

Spelregels: 
• In 2-tallen sparren over waar sta je als gemeente 
• Gebruik hiervoor ook de resultaten uit onderzoek 
• Noteer alle acties per kolom in de Vastgoedladder 
• Geef per actie een percentage hoever dit is afgerond 

 Bijvoorbeeld: actie inventarisatie #objecten 60% 
• Presenteer van elkaar de ingevulde Vastgoedladder 

namens gemeente…. 
• Jan Veuger zal feedback geven als onafhankelijke jury 

 



Vervolg 

2017? 

Annette van den Beemt - Tjeerdsma 



Wensen 
Gemeenten bevraagd in Barometer 
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Van toegevoegde waarde omdat zij zich 
dan kunnen vergelijken met andere 

gemeenten en om kennis te delen en te 
leren van anderen: ‘het is een stimulans 

voor verbetering en om scherp te blijven’. 
Resultaten van de benchmark kunnen 

richting bestuur en management gebruikt 
worden om te sturen op vastgoed((beleid).  

Neemt uw gemeente deel aan een 
benchmark over (gemeentelijk / 

maatschappelijk) vastgoed? 

Nee 
63,8% 

Ja 
36,2% 

Zou u graag 
aan een 

benchmark 
mee willen 

doen? 

Nee 
56,8% 

Ja 
43,2% 

-Wij hebben weinig maatschappelijk 

vastgoed 

-Te weinig tijd 

-Leuk als signaal functie, maar niet om 

echt van te leren (teveel verschillen) 

-Pas als kwaliteit van de gegevens goed 

is, heeft het een toegevoegde waarde 

-Onvergelijkbare grootheden 

(gemeente, politiek, gebied) 

-Niet altijd relevante informatie 



Wensen 
Gemeenten bevraagd in Barometer 
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De elementen die gemeenten graag 

terug zien in een benchmark, zijn: 

- Exploitatielasten (94%) 

- Huurinkomsten (75%) 

- Objectgegevens (63%) 

- Boekwaarden (56%) 

- WOZ-waarden (50%) 

- Investeringen (44%) 

Randvoorwaarden: niet te ingewikkeld, mag niet veel tijd kosten en moet zoveel mogelijk 

aansluiten bij de situatie van de gemeente. 

En: 

- Leegstand 

- Gebruikerstevredenheid 

- Kwaliteit van het vastgoed 

- Informatie uit ‘Big Data’ 

- Vormen en omvang van huurderving 

- Indien (op termijn) mogelijk 

maatschappelijke en financiële rendementen 

Benchmarking op specifieke thema's 
die actueel zijn, is meer relevant. 



Wensen 

Volgend jaar weer? 

Gemeenten bevraagd in Barometer 
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