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Success is not the key to happiness
happiness is the key to success

If you love what you are doing
you will be successful
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to the next level

(naar een citaat van Buddha)
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Voorwoord
Het is begin 2008, een buitengewoon leerzame periode in mijn leven. Iemand zegt tegen
me: ‘Jij gaat een boek schrijven’. Ik sta perplex. Wat!? Ik? Een boek? Ben je nou helemaal?
Ja, ik houd van mijn vak. En ik houd van de wereld. Ik houd van mensen en organisaties
en voel me betrokken bij wat hen beweegt. Ik houd ervan te zien en te ervaren dat iedereen
op zijn of haar manier gedreven is iets goeds te doen. Iets moois, iets bijzonders, iets
samen, iets persoonlijks. Wat dat precies is? Ja, dat is nou juist het mooie: iedereen mag dat
voor zichzelf bepalen. We hebben allemaal onze eigen vrijheid om te kiezen. Kiezen wat
we worden willen, kiezen wat we willen bereiken, kiezen wie en hoe we willen zijn. We
mogen kiezen wat we willen bijdragen aan het grotere geheel, de maatschappij, de wereld.
Mijn overtuiging is dat gedrevenheid om iets te realiseren voortkomt uit de keuzes die we
maken. Hoe duidelijker en bewuster onze keuze, hoe krachtiger ons resultaat. Dat
universele principe is toepasbaar op elk vlak: persoonlijk, maatschappelijk, zakelijk,
politiek, sportief, creatief, professioneel. Als we duidelijk en bewust kiezen voor het
realiseren van onze dromen, worden deze werkelijkheid en leveren we onze specifieke
bijdrage aan de wereld.
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En waarachtig, zo werkt het dus ook in het werkveld Maatschappelijk Vastgoed! Bewust
kiezen voor een collectieve droom leidt tot een succesvol project en een krachtig resultaat.
Mensen en organisaties met een maatschappelijke functie hebben huisvesting nodig die
hun functioneren mogelijk maakt. Maatschappelijk Vastgoed is hun gereedschap! En goed
gereedschap is het halve werk.
Mijn droom is het om met elke vezel in mijn lijf en leden bij te dragen aan onze
maatschappij, zover als mijn cirkel van invloed reikt. Op professioneel gebied gaat dat
voor mij over het werkveld Maatschappelijk Vastgoed. Het doel van het ‘Palet voor
Maatschappelijk Vastgoed’ is het aanreiken van inspiratie en het ontsluiten van inzicht en
kennis voor zo veel mogelijk mensen en organisaties in het werkveld.
Moge er vele heldere dromen ontstaan, bewuste keuzes gemaakt worden en succesvolle
projecten uitgevoerd worden. Zodat mensen en organisaties vanuit een optimale
huisvesting hun waardevolle werk in de maatschappij kunnen doen.
Let’s keep up the good work!

Veel succes!
Hans Schut
Zomer 2011
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Maatschappelijk Vastgoed
Maatschappelijk Vastgoed is een wonderlijk fenomeen. Maar wat is het precies? Waar gaat
het over? Waarom vinden we het zo interessant? En, heel actueel: hoe gaan we er mee om?
De definitie van Maatschappelijk Vastgoed is een lastige container. Iedereen bedoelt er het
zijne mee. Zowel ten aanzien van de fysieke vorm als ten aanzien van bijvoorbeeld de
opgaaf, de taken en de competenties die gerelateerd zijn aan Maatschappelijk Vastgoed.
Welzijn, cultuur, onderwijs, sport … sportveld, gemeentehuis, werkplein … zorgcentrum,
woonservicezone, huisartsenpost …. ziekenhuis, medisch centrum … winkelcentrum,
appartementencomplex, short stay facilities … flatgebouwen, woonhuizen …. tja, waarom
niet? In feite is elk vastgoed waarin – een deel van – onze maatschappij functioneert aan te
merken als Maatschappelijk Vastgoed.
Maatschappelijk Vastgoed is niet makkelijk algemeen en sluitend te definiëren. Dat noopt
ons iedere keer weer tot een strakke maatwerk definitie in de gegeven situatie. Anders
blijft het fenomeen onhanteerbaar. Dus moeten we zelf kiezen. We moeten kiezen wat we
er onder verstaan, wat we er mee willen bereiken en hoe we er mee willen omgaan.
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Laten we ter introductie het onderwerp eens benaderen, zoals we als mens een nieuw en
onbekend fenomeen benaderen. Eerst is er de waarneming van dat wat zich aan ons
voordoet: Wat zie ik? Wat neem ik waar? Ben ik objectief? De volgende stap is doorgronden
wat we zien: Waar gaat het over? Wat is de essentie, de ware aard?
Als we het fenomeen begrijpen en aanvoelen, kunnen we het gaan hanteren. We geven het
handvatten die ons in staat stellen er mee te werken en onze doelen te bereiken. En al
werkende verbeteren we de methodes, die we hebben uitgedacht. Aan het einde van dat
proces manifesteert zich het resultaat en plukken we de vruchten. Oplettendheid bij dit
proces is geboden, want de smaak van onze vruchten kan enorm variëren. Door bewust te
kiezen, te kaderen en te handelen kunnen we zoete vruchten produceren.

Zo maken we een fenomeen hanteerbaar:
Stap 1: Onbevangen waarnemen
Stap 2: Essentie doorgronden
Stap 3: Handvatten geven
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Stap 1: ‘Wat nemen we waar als we kijken naar Maatschappelijk Vastgoed?’
We zien een breed scala aan
gebouwen,

variërend

van

schoolgebouw tot woonzorgcentrum en gemeentehuis.
We voelen allemaal wel aan
dat we hier te maken hebben
met

Maatschappelijk

Vast-

goed. Diverse gebouwen met
verschillende omvang, vormgeving en materialen.
Dat alleen al maakt Maatschappelijk

Vastgoed

voor

veel mensen en organisaties
zo interessant.
Maatschappelijk Vastgoed kent vele vormen.
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Enerverende projectontwikkeling, aansprekende architectuur, Europese aanbestedingen,
prestigieuze scholenbouwprijzen, uitdagende vastgoedportefeuilles, politieke gevoeligheden, complexe informatiestromen over waarde, instandhouding en geldstromen. Wat
een geweldig werkveld!
Maar vormen al die verschillende gebouwen ook de essentie van Maatschappelijk
Vastgoed? Laten we eens proberen te doorgronden van wat we waarnemen. Wat zien we
als we in de gebouwen kijken, achter de gevels, achter die mooie façades? Wat zien we aan
de binnenkant?
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Stap 2: ‘Wat is de essentie van Maatschappelijk Vastgoed?’
Binnen in de gebouwen zien we
de gebruikers, bezig met een
diversiteit aan activiteiten: de
baliemedewerkster helpt haar
klant aan een nieuw rijbewijs;
de studenten werken aan hun
project en de juf geeft haar
pupillen

leesinstructie

en

moeders laten hun baby’tjes
aan het warme water wennen.
Binnenin de gebouwen zien we
allemaal activiteiten die van
grote waarde zijn voor onze
maatschappij.
De essentie van Maatschappelijk Vastgoed
zit in de activiteiten van de gebruikers.
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De essentie van Maatschappelijk Vastgoed zit in de activiteiten van de gebruikers. Het
gebruik van het

vastgoed

voor maatschappelijke activiteiten

definieert het als

Maatschappelijk Vastgoed. De inhoud van de activiteiten is leidend en het gebouw ‒ het
middel – is volgend.
De essentie van Maatschappelijk Vastgoed gaat over mensen en organisaties met een
belangrijke functie in de maatschappij. Dat maakt het voor velen zo interessant en
aantrekkelijk. Het geeft ons de mogelijkheid iets bij te dragen en de wereld helpen
verbeteren. Politieke omgeving, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen met impact,
cruciale raadsvergaderingen, indringende informatieavonden voor de buurt en ga zo maar
door. Wat een geweldig werkveld!
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Stap 3: ‘Hoe maken we Maatschappelijk Vastgoed hanteerbaar?’
We hebben gezien dat de inhoud leidend is en dat het Vastgoed ‒ het middel ‒ volgend is.
Maar hoe maken we dat hanteerbaar? Welke handvatten geven wij ons Maatschappelijk
Vastgoed om onze doelen in onze gemeenschap te bereiken? En wel zodanig dat we
kostenbewust, efficiënt en lerend te werk gaan. Dat is en blijft maatwerk. Er is geen
blauwdruk.
Het hanteerbaar maken van Maatschappelijk Vastgoed is een kwestie van definiëren,
kaderen, kiezen en afstemmen. In elke specifieke situatie opnieuw:


definiëren we wat wij onder ‘maatschappelijke activiteiten’ willen verstaan;



kiezen we op welke activiteiten wij focussen en we formuleren duidelijke doelen;



benoemen we de kaders, de grenzen van wat wij als werkveld willen zien;



en bovenal: we stemmen af. Definities, doelen, gedachtegangen, vraag en aanbod,
visies, beleid en werkwijzen, taak- en rolverdeling, inzet van mensen, middelen en
gebouwen. Het zijn allemaal aspecten, die we moeten definiëren en afstemmen om
Maatschappelijk Vastgoed hanteerbaar te maken.
Met het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’
maakt u het werkveld inzichtelijk en hanteerbaar.
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Intermezzo
Wellicht denk u al verder vooruit en vraagt u zich nu af: waarom zouden we het werkveld
Maatschappelijk Vastgoed eigenlijk inzichtelijk en hanteerbaar willen maken? Het gaat
toch goed, zo? Dat is op zich een goede vraag, want waarom zouden we ergens energie in
steken als we geen ideeën hebben over de mogelijke opbrengsten?
U zou al even verder kunnen bladeren naar het hoofdstuk ‘Waar doen we het voor’,
maar hieronder volgt een opsomming van een aantal heel goede redenen om
Maatschappelijk Vastgoed inzichtelijk en hanteerbaar te maken:
 het bespaart kosten;
 het verbetert besluitvorming;
 het vergroot maatschappelijk rendement;
 het optimaliseert vastgoedportefeuille;
 het geeft grip op subsidiestromen;
 het versterkt communicatie;
 het vergroot draagvlak.
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het

Het Palet voor Maatschappelijk Vastgoed
Het concept
Dit hoofdstuk introduceert het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’. Het Palet vormt een
compleet en samenhangend geheel, waaraan we met onze eigen definities en keuzes
handvatten geven. Zo maken we Maatschappelijk Vastgoed inzichtelijk en hanteerbaar op
een manier die aansluit bij onze ‘coleur locale’.
Het werkveld Maatschappelijk Vastgoed laat zich typeren met een aantal basisaspecten die
in elke situatie aanwezig zijn. Die basisaspecten zijn vergelijkbaar met de standaardkleuren
op het palet van een schilder. De manier waarop deze aspecten zich in de praktijk
manifesteren sluit aan bij de locale gegevenheden, de ‘couleur locale’. Met andere
woorden: met de basiskleuren op het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’ maakt
iedereen zijn eigen schilderij. Met alle aspecten op het palet kunnen we een samenhangend
en goed functionerend geheel realiseren en koeren we richting kostenbesparing,
optimalisatie en soepele veranderprocessen.
Genoeg woorden voor nu, hoog tijd om het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’ eens te
bekijken op de volgende bladzijde.
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Beleid
Domeinen

Beleid

Visie

Accommodaties

Vraag

Kerntaken

wenselijk

Politiek

werkelijk

Maatschappij

Aanbod

Accommodaties

Effect

Eigenaar
Gebruikers

Beheer &
Exploitatie

Het Palet voor
Maatschappelijk Vastgoed
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Een opvallend kenmerk van het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’ is de dynamiek, het
lerende. Het is een cyclisch systeem van:


visievorming, plannen maken en plannen uitvoeren;



de praktijk laten functioneren en de effecten gebruiken als feedback;



wanneer nodig bijstelling van de visie en de plannen.

Dit betekent dat we overal op het palet kunnen beginnen met bestuderen, redeneren en
werken. Automatisch komen we dan bij de meest logische volgende stap.
Werkveld Maatschappij - Politiek
Laten we beginnen bij het begin: het werkveld
Maatschappij - Politiek. Deze twee aspecten zijn
nauw verbonden. ‘De Politiek’ is een gekozen
deel

van

de

Maatschappij.

Dat

Vraag

schept
wenselijk

verwachtingen en verantwoordelijkheden. De
‘creatiespanning’

tussen

Politiek

Maatschappij

werkelijk

en

Politiek resulteert in een streven naar een
optimale aansluiting van Vraag en Aanbod. Een
balans tussen wenselijkheid en werkelijkheid.
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Maatschappij

Aanbod

Uiteindelijk moeten accommodaties optimaal ondersteuning geven aan het functioneren
van maatschappelijke organisaties.
Werkveld Kerntaken
Het management van de gemeente bezint zich op de kerntaken. Het bestuurlijk
uitgangspunt is het politieke coalitieakkoord. Het managementteam formuleert een visie
op de manier waarop de kerntaken moeten worden vervuld.
Vervolgens geeft men uitwerking aan het

Beleid

Beleid, waarmee men de Visie gaat realiseren.
Bij Maatschappelijk Vastgoed gaat het in de

Domeinen

Visie

regel om het beleid op de domeinen Welzijn,
Cultuur, Onderwijs en Sport. Maar ook Zorg,
Werk en Inkomen en de eigen huisvesting

Kerntaken

Vraag

komen in aanmerking.
Het is een lokale kwestie van kiezen welke beleidsdomeinen we betrekken bij het
Maatschappelijk Vastgoed. De ‘couleur locale’ is bepalend en die nemen we waar in
bijvoorbeeld het type gemeente, de plaatselijke cultuur en de ambities van de politiek.
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Uit de visie en het ‒ naar de verschillende domeinen gedifferentieerde ‒ beleid rijst een
abstract beeld van wat er nodig is aan voorzieningen in de maatschappij. We krijgen zicht
op de aard en omvang van de maatschappelijke activiteiten die nodig zijn om het beleid te
ondersteunen. We krijgen zicht op de Vraag naar maatschappelijke voorzieningen.
Accommodatiebeleid
Het Accommodatiebeleid is in feite de ambtelijke vertaling
van de politieke doelstellingen en het ‘maatschappelijke
beleid’ naar het werkveld Maatschappelijk Vastgoed.

Beleid
Accommodaties

Met het Accommodatiebeleid stuurt de gemeente op het
‘reilen en zeilen’ in de praktijk. Daartoe formuleren we een
heldere visie op Maatschappelijk Vastgoed en vertalen we
deze vervolgens naar tijdgebonden doelen, structuren,
rollen, mensen, middelen, procedures en projecten.

Het Accommodatiebeleid geeft een impuls
aan de afstemming van Vraag en Aanbod.
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Intermezzo
Is het u opgevallen dat we tot nu nog geen gevelpui, sportveld of entreepartij hebben
gezien? We hebben onderzocht wat er aan de voorwaardenscheppende kant van
Maatschappelijk Vastgoed allemaal te beleven valt. En dat is niet gering.
Het werkveld Maatschappij en Politiek is complex en lang niet altijd even makkelijk.
Discussies over Kerntaken en bezuinigingen zijn nu – in 2011 – zeer actueel en van grote
invloed op de vorming van Visie en de vertaling naar Beleid. En in deze dynamische
omgeving moeten we zicht zien te krijgen op de abstracte contouren van de vraag naar
maatschappelijke voorzieningen. Want we moeten en willen verder.
Als gemeente wil men het werkveld Maatschappelijk Vastgoed succesvol beïnvloeden.
Daar is adequaat Accommodatiebeleid voor nodig. Vanuit een heldere visie en doelen met
bestaansrecht wil men een goed functionerend geheel creëren, dat aan de maatschappij een
weloverwogen impuls geeft, die past bij de visie op de kerntaken. Ga er maar aan staan!
Terwijl we het voorgaande laten bezinken, lijkt het een goed idee om met wat concretere
onderwerpen aan de slag te gaan: de fysieke Accommodaties. Lekker concreet en tastbaar.
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Werkveld Accommodaties
Ook in het werkveld Accommodaties van

Aanbod

het Palet valt veel te beleven. Om te

Accommodaties

beginnen moet het Aanbod nauw aansluiten
Eigenaar

op de Vraag. De Accommodaties moeten de
Gebruikers

activiteiten van de gebruikers optimaal
faciliteren.
capaciteit,

Alles

moet

in

functionaliteit,

orde

zijn:
Beheer &
Exploitatie

locatie,

bereikbaarheid, veiligheid, technische staat
en ga zo maar door.
Als Vraag en Aanbod niet goed op elkaar zijn afgestemd, zijn er maatregelen nodig zoals
projecten om voorzieningen nieuw te bouwen, grondig te renoveren of te verbouwen.
Maar het werkveld Accommodaties bevat nog veel meer. De Gebruikers hebben, naast hun
focus op de primaire activiteiten, de opgaaf om als goed huisvader te zorgen voor ‘hun’
accommodatie. Veiligheid, schoonmaak, afvalverwerking, dagelijkse begeleiding van het
gebruik, de bar, de financiën, klein onderhoud en storingen. Dat zijn in principe allemaal
taken voor de Gebruiker. Een bewuste en professionele organisatie van deze faciliterende
taken is essentieel voor het welslagen van de maatschappelijke activiteiten.
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En dan de Eigenaar. Ook die vervult een belangrijke en onmisbare rol. Elk gebouw is van
iemand, toch? Het gebouw is er voor de gebruikers, maar het is van de eigenaar. Dat lijkt
logisch, maar in de waan van de dag worden deze rollen regelmatig door elkaar gehaald.
En dat heeft ‒ al even regelmatig ‒ tot de nodige misverstanden geleid.
De Eigenaar is degene die het gebouw heeft betaald, gefinancierd. De Eigenaar draagt
daarmee de vaste lasten van bijvoorbeeld rente en afschrijving. Bovendien ziet hij er op toe
dat de accommodatie haar waarde en veiligheid behoud, goed onderhouden wordt en aan
de regelgevingen voldoet. Dit alles noemen we Eigenarenbeheer. Het eigenarenbeheer is een
verantwoordelijke taak, die vraagt om een professionele aanpak. De Gebruiker betaalt
hiervoor huur- en servicekosten. Eventueel draagt de gemeente bij met een of andere vorm
van directe of indirecte subsidie.
Ter afsluiting volgt hier nog één opmerking over het werkveld Accommodaties. Er is
sprake

van een grote

diversiteit aan rollen,

taken,

verantwoordelijkheden en

bevoegdheden. Het vraagt dan ook veel van betrokken partijen om in dit complexe
werkveld gezamenlijk tot goede resultaten te komen. Naast allerlei technische en
inhoudelijke vaardigheden wordt er ook op persoonlijk vlak een beroep gedaan op de
betrokkenen. Zij moeten gehoor geven aan de uitdaging om buiten de grenzen van de
eigen organisatie in vertrouwen samen te werken aan een gezamenlijk doel.
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Het Effect
Het werkveld Maatschappelijk Vastgoed is dynamisch. Het is onmogelijk om de werkelijke
situatie blijvend te laten overeenstemmen met de wenselijke situatie. Zelfs wanneer we
helemaal niets doen, veranderen de context en de content om de haverklap. Verandering
van activiteiten van Gebruikers kan leiden tot functionele knelpunten in de voorzieningen.
Veroudering van gebouwen noodzaakt tot onderhoudsmaatregelen. Na verloop van tijd
nemen de kapitaallasten af, of juist toe, na een dure renovatie. En uiterlijk na vier jaar komt
er een nieuwe gemeenteraad met een nieuw coalitieakkoord.
Wanneer we het werkveld Accommodaties willen sturen
moeten we het Effect frequent evalueren. Bereiken we onze
beleidsdoelen voor sport, cultuur, welzijn en onderwijs? Alleen
met een goede definitie van het doel is een goede meting
mogelijk. We definiëren het gewenste effect op basis van de
visie en de beleidsdoelen in termen als leefbaarheid en
Effect

sociale samenhang, sluitende exploitaties, wijkinzet bij
beheer, bezettingsgraden van accommodaties, clustering van
voorzieningen en een centrale vastgoedafdeling. Hoe
bewuster

en

duidelijker

het

beoogde

effect

wordt

gedefinieerd (SMART), hoe beter we het kunnen meten.
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Intermezzo
We hebben nu alle aspecten van het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’ in vogelvlucht
besproken. Heeft u feeling met de hoofdlijnen van het werkveld? Ziet u de fascinerende
samenhang van het geheel? Valt het u op hoe alle aspecten elkaar beïnvloeden? Heeft u
zicht gekregen op de onderliggende vraagstukken, de rollen, de maatregelen en de
diepgang van het onderwerp? Mooi! Dan wekt het geen verbazing wanneer u nu een soort
veranderimpuls begint te ervaren, vergelijkbaar met de creatiespanning waarover Daniel
D. Ofman schrijft in zijn boek ‘Bezieling en Kwaliteit in organisaties’: Creatiespanning
ontstaat als er verschil is tussen de huidige realiteit en de gewenste realiteit. En in het werkveld
Maatschappelijk Vastgoed is dat maar al te vaak het geval. In de praktijk valt veel te
verbeteren op elk aspect van Het Palet. Wat een geweldige uitdaging om daar gezamenlijk
de schouders onder te zetten!
Op 1 januari 2011 waren er 418 gemeenten in Nederland, waarvan pakweg 75% met het
onderwerp Maatschappelijk Vastgoed stoeit. Een voorbeeld: een gemeente met 35.000
inwoners heeft al gauw honderd miljoen euro aan herbouwwaarde in portefeuille. En dat is
nog exclusief de BTW en de waarde van de gronden.
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Het is dus zeer de moeite waard om zorgvuldig en professioneel met Maatschappelijk
Vastgoed om te gaan. Al was het alleen maar om de kosten te verlagen en efficiënter en
effectiever te werken. Het gros van de gemeenten staat aan de vooravond van een pittig
veranderproces of zit er midden in. En, zoals gezegd: hoe helderder de visie en hoe
bewuster onze keuzes, des te succesvoller onze (verander)projecten en des te krachtiger
onze resultaten.
Ter afsluiting van dit intermezzo volgt een plaatje over veranderimpulsen. Hoe ontstaat een
veranderimpuls en hoe gaan we er mee om? Essentieel is dat we ons voldoende bewust zijn van
het onderwerp. Wanneer we het Maatschappelijk Vastgoed in onze gemeente in onze
blinde vlek hebben zitten, zullen we nooit een begin maken met het krijgen van Zicht op de
situatie. Op dit punt zeggen adviseurs dan ook:‘we moeten eerst werken aan bewustzijn’.
Wanneer we ons bewust zijn van een onderwerp en willen werken aan bijvoorbeeld
besparing en optimalisatie, dan hebben we durf nodig om Zicht te krijgen op ‘dat wat er
is’. Het maakt niet hoe het is. We kijken naar de situatie en doen er iets aan als dat nodig is.
Vervolgens laten we het Inzicht doordringen en accepteren de bestaande situatie, met alle
plussen en minnen van dien. En dan vormen we een Doorzicht naar hoe we het willen in de
toekomst.
Echte veranderingen beginnen met echt kijken.
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Inzicht
Zicht
Doorzicht

Impul s
Bew ustzijn

Manifesteren
Bezinnen
Handelen

Ontstaan en hanteren van veranderimpulsen

Nu ervaren we de enerverende ‘push’ en ‘pull’ van de Veranderimpuls. Enerzijds willen
we het bestaande verbeteren en optimaliseren (push). Anderzijds willen we op weg naar
het nieuwe doel, die aansprekende visie, dat ideaalbeeld (pull). Nu is er geen stilstand meer
mogelijk. Maar let op! Bezint u en smeedt uw plannen zorgvuldig, ecologisch en
professioneel. En zet vervolgens uw vernieuwde visie uit volle borst om in Handelen.
Actie! “Uitvoeren die hap!” En nooit vergeten te genieten van het Manifesteren van uw
resultaten, ze te vieren en … te verankeren.
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Aan de slag
In het vorige hoofdstuk hebben we het ‘Palet voor Maatschappelijk Vastgoed’ als
totaalbeeld besproken. We zagen hoe de Kerntaken en de Accommodaties via Vraag en
Aanbod met elkaar verbonden zijn. En ook hoe het Aanbod samenhangt met de aspecten
Gebruiker, Eigenaar en Beheer & Exploitatie. We zagen dat het Accommodatiebeleid de
impuls geeft om Aanbod en Vraag te laten aansluiten. We filosofeerden over
bewustwording en veranderimpulsen. En die zijn er vele. De Barometer Maatschappelijk
Vastgoed 2010, bijvoorbeeld, schrijft dat van de onderzochte gemeenten:


33% plannen heeft voor de ontwikkeling en realisatie van divers Aanbod;



7% plannen heeft voor het opzetten van een afdeling Maatschappelijk Vastgoed;



65% een (voorgenomen) actief beleid heeft voor de vastgoedsturing.

BRON Buiter, O., et al, Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2010, Groningen, 2010

In de volgende hoofdstukken gaan we concreter aan de slag met het ‘Palet voor
Maatschappelijk Vastgoed’. Volledige verhandelingen en diepgaande theorieën vallen
buiten het kader van dit boekje. Het doel is hier het aanreiken van inspiratie en het
ontsluiten van inzicht en kennis voor zo veel mogelijk mensen en organisaties.
Het draait allemaal om bewustwording.
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We gaan aan de slag in de volgorde die in de praktijk het meest voorkomt:
1.

Aandacht voor de bestaande situatie (Zicht);

2.

Aandacht voor het doorgronden van de bestaande situatie (Inzicht);

3.

Aandacht voor de locale visievorming op Maatschappelijk Vastgoed (Doorzicht);

4.

Aandacht voor het veranderproces (Bezinnen, Handelen, Manifesteren).

Aandacht voor de bestaande situatie (Zicht)
Bij 100% van 418 Nederlandse gemeenten is

Aanbod

sprake van een bestaande situatie. Alle

Accommodaties

prachtige theorieën over de ideale volgorde
van strategisch, tactisch en operationeel ten
spijt: er bestaat geen praktischer uitgangspunt

Eigenaar
Gebruikers

dan de bestaande situatie.
We zijn ons bewust van het werkveld en we

Beheer &
Exploitatie

herkennen de basisaspecten. Nu zijn we in
staat Zicht te krijgen op de bestaande situatie.
In het werkveld Accommodaties zien we de vier aspecten Aanbod, Gebruikers, Eigenaar,
Beheer & Exploitatie. Laten we een foto maken van dit dynamische geheel, zodat we het
goed kunnen bekijken zonder dat alles alweer onder onze handen verandert.
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Het Aanbod
Als we kijken naar het Aanbod, zien we diverse gebouwen en terreinen, die activiteiten
van gebruikers faciliteren. Goed, denkt u nu de gebruikers en hun activiteiten eens
helemaal weg. De zaak staat leeg, geen mens te bekennen, alles is stil… ergens drupt een
kraantje… Voilá, nu ziet u het Aanbod! Objectief. Zicht op het Aanbod gaat over objecten: de
gebouwen en terreinen, het Vastgoed.
Het Aanbod brengen we in beeld door de volgende gegevens te inventariseren en
nauwgezet te registreren:


NAW gegevens van de objecten: de gebouwen en terreinen:
(naam, adres, woonplaats);



Beschrijving van het object:
(aard, omvang, bouwdelen, functionaliteiten, ruimtelijst, bouwjaar, renovatiejaar);



Technische staat van het object:
(Bouwkundig, Elektrotechnisch, Werktuigkundig, Terreininrichting);



Verwachte mutaties:
(renovatie, verbouw, vernieuwbouw, sloop).
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De Gebruikers
De Gebruikers brengen het vastgoed tot leven met hun activiteiten. Globaal definiërend:
als die activiteiten het beleid van de gemeente ondersteunen, spreken we van
Maatschappelijk Vastgoed. Veelal is er dan ook sprake van een of andere directe of
indirecte subsidierelatie tussen gemeente en gebruiker.
De Gebruikers brengen we in beeld door de volgende gegevens te inventariseren en
nauwgezet te registreren:


NAW gegevens van de gebruikers c.q. gebruikersgroepen;



de activiteiten, de jaarplanning en de bezettingsgraden;



de functionele eisen, die voortvloeien uit de activiteiten en de bezettingsgraden;



de subsidierelatie met de gemeente.

De Eigenaar
Het object is voor de Gebruiker, maar het is van de Eigenaar. Dat is een belangrijk
onderscheid, want het heeft zeer principiële consequenties voor de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
In de rolverdeling kunnen we niet strikt genoeg zijn.
Men gaat er wel over, of men gaat er niet over.
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Laten we eens kijken waar de eigenaar over gaat. Dat brengen we in beeld door de
volgende gegevens te inventariseren en nauwgezet te registreren:


NAW gegevens van de eigenaar van het object (of van delen van het object);



De financiële gegevens van het object:
(kapitaallasten, boekwaarde, WOZ-waarde, verzekerde waarde);



De verzekeringen, belastingen en heffingen.

Eigenarenbeheer & Exploitatie
In het verlengde van de taken en de kosten die horen bij het in eigendom hebben van een
object liggen de taken en kosten die horen bij het fysiek in stand houden van het object. De
Eigenaar gaat over de instandhouding op het gebied van de bouwkunde, de elektrotechniek, de werktuigkunde en de terreininrichting.
De eigenaar is verantwoordelijk voor:


meerjaren onderhoud (ingrepen, planning, uitvoering, kosten);



onderhoudscontracten (contractant, kosten, looptijd, evaluatiemomenten);



storingscontracten (contractant, kosten, looptijd, evaluatiemomenten);



klachten en storingen (kosten, analyses, structurele verbeterplannen);



renovatie, vernieuwbouw en sloop, afhankelijk van de levensloop van het object;



de contracten met betrekking tot het gebruik van het object (huurcontracten).
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Gebruikersbeheer & Exploitatie
Het Gebruikersbeheer ligt dicht tegen Eigenarenbeheer aan. Per situatie kan de afbakening
nogal verschillen. Dus ook hier is het belangrijk om taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden goed te verdelen. In vakjargon: Demarkeren.
Het Gebruikersbeheer brengen we in beeld door de volgende onderwerpen te inventariseren en nauwkeurig te registreren:


NAW van de betreffende beheerder(s);



de organisatie en de kosten van het facilitair beheer:
(ruimteplanning, schoonmaak, glasbewassing, afval, post, repro, beveiliging);



de organisatie en de kosten van het technisch beheer:
(klein onderhoud, storingen, huismeester, groenvoorziening, ICT, telefonie, energie);



de organisatie, de kosten en de opbrengsten van het exploitatiebeheer:
(verhuur van ruimten, horeca exploitatie, toezicht).

Zoals u ziet is het gebruikersbeheer nogal omvangrijk. Deze lijst is vooral bedoeld om een
goede indruk te geven van het onderwerp. Het is van belang om per situatie een
maatwerkoverzicht samen te stellen.
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Naarmate er meer gebruikers zijn in een multifunctioneel gebouw wordt het
Gebruikersbeheer interessanter en complexer. Bijvoorbeeld bij een Brede School, een
Kulturhus of een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Dan ontstaat namelijk een
aanvullend vraagstuk: hoe organiseren we de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
een passende manier in bijvoorbeeld een beheerstichting? En hoe gaan we dan de kosten onderling
verdelen?
Een verdere uitwerking van het complexe beheervraagstuk valt buiten het kader van dit
boekje, maar er is wel een aantal kritische succesfactoren te benoemen:


begin in een zo vroeg mogelijk stadium (!);



stel vooraf en gezamenlijk de ‘spelregels’ en de uitgangspunten vast;



werk gefaseerd: inventarisatie, definitie, organisatie, implementatie;



zorg voor volstrekte transparantie;



verdeel de kosten redelijk en billijk over de participanten;



vertrouw elkaar en gun elkaar ook eens een voordeeltje;



vraag op tijd raad.

Beheer & Exploitatie is een complex onderwerp,
begin op tijd en werk gefaseerd.
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Intermezzo
Heeft u een goed Zicht gekregen op de bestaande situatie? In de praktijk van het werkveld
Accommodaties, raakt men al snel het overzicht kwijt. Want daar zijn de heldere grenzen
uit dit boekje niet aangegeven. En als de grenzen in de buitenwereld ontbreken, dan
moeten we ze zelf ‘in onze donder’ hebben – excuseer het taalgebruik.
Wie zei dat ook al weer: ‘The power of a human being lies in the ability to make distinctions’.
Enfin, hij of zij had wél gelijk. Onze kracht en onze effectiviteit in het werkveld
Maatschappelijk Vastgoed nemen sterk toe naarmate we scherper onderscheid kunnen
maken tussen de verschillende aspecten. En dat begint bij onze eigen definities.
Met onze definitie van de aspecten op het palet bouwen we een helder en robuust
referentiekader. Vergelijkbaar met de landsgrenzen in de Grote Bosatlas. In ons handelen
zijn die grenzen er, maar vanuit de shuttle naar de aarde kijkend is alles ongedeeld met
elkaar verbonden. We hebben de – tijdelijke – grenzen nodig om het deel waarop ons
handelen betrekking heeft handvatten te geven en hanteerbaar te maken. Hoe bewuster en
duidelijker onze definities, hoe beter de hanteerbaarheid en de resultaten.
Voorkom dat het werkveld Maatschappelijk Vastgoed u ‘overkomt’,
maak bewuste keuzes, vanaf het allereerste begin.
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Doorgronden van de bestaande situatie (Inzicht)
In het vorige hoofdstuk hebben we de gegevenheden van het werkveld Accommodaties
objectief in kaart gebracht. We hebben alles wat we kunnen zien, meten en weten
geïnventariseerd. En ordentelijk geregistreerd. Voor een goed Inzicht in de bestaande situatie
is een goede registratie van groot belang. Een actuele en complete basisadministratie van
ons Maatschappelijk Vastgoed is de bron voor het krijgen van Inzicht. We willen immers
managementinformatie genereren om het werkveld te sturen?
De gegevens over het werkveld Accommodaties analyseren we om ze te kunnen
verwerken tot managementinformatie. We werken aan volgende informatiebronnen:


spreidingskaart van het aanbod;



overzicht van bezettingsgraden, functionaliteit en technische staat;



uitwerken van kostenkengetallen en financiële overzichten;



identificatie van knelpunten en risico’s;



analyse van de eigen organisatie (bewustzijn, organisatiegraad);



analyse van de omgeving (draagvlak, inzet, ideeën, tevredenheid).

Met deze informatiebronnen krijgen we inzicht in wat we hebben aan Maatschappelijk
Vastgoed. Waar is het gelegen, hoe wordt het gebruikt en hoe ‘staat het er bij’.
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Verder krijgen we – en dit is essentieel als we willen professionaliseren – inzicht in de
stand van zaken in onze eigen organisatie. In hoeverre zijn we ons bewust van de omvang, de
complexiteit en de impact van het onderwerp? En ook: Wat is de organisatiegraad die we
daarbij aan de dag leggen? Hebben we bijvoorbeeld alle Eigenaar-aangelegenheden
gebundeld in een centrale Vastgoedafdeling? Of zijn de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden volkomen gefragmenteerd over alle sectoren, afdelingen en diensten? En,
trouwens, hoe hanteerbaar werken wij eigenlijk, als we beleidsfuncties mengen met
uitvoerende functies en beheerfuncties?
Het krijgen van inzicht in een problematiek is niet altijd leuk en comfortabel. Maar
onthoud alstublieft één ding: alleen als we de bestaande situatie accepteren, kunnen we
gaan werken aan verbetering. De positieve kant van het verhaal is dat we een krachtige
veranderimpuls aan het creëren zijn, die onze organisatie en haar resultaten in het
werkveld Maatschappelijk Vastgoed vooruit gaat stuwen!

Alleen als we de bestaande situatie accepteren,
kunnen we gaan werken aan verbetering.
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Bouwen aan de toekomst
Met de volgende stap wordt het spannend, want we kunnen nu gaan bouwen aan de
toekomst! Laten we het hele palet nog eens bekijken met alles wat we nu weten.
Aan de bron heeft de Politiek
– namens de Maatschappij –
Beleid

in een bevlogen en passievol
coalitieakkoord de uitgangspunten,

doelen

en

Domeinen

Beleid

Visie

Accommodaties

kaders

Vraag

Kerntaken

geformuleerd.

wenselijk

Dan

volgt

vertaling
volgens

de

ambtelijke

naar

achtereen-

de

visie

op

Aanbod

Accommodaties

Effect

Eigenaar
Gebruikers

kerntaken en het beleid voor
de diverse domeinen binnen

Beheer &
Exploitatie

de gemeente. Maar dat valt
boekje.

werkelijk

Maatschappij

de

buiten het kader van dit

Politiek

Het Palet voor
Maatschappelijk Vastgoed
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Wij pakken de draad op bij het staande Beleid op de domeinen, die betrekking hebben op
ons Maatschappelijk Vastgoed. Ah! Daar hebben we de eerste vraag al te pakken. Wat
verstaan wij onder Maatschappelijk Vastgoed? Hoe gaan wij dat definiëren en welke
domeinen willen wij beschouwen?
Aandacht voor de locale visievorming
We gaan de bestaande situatie transformeren naar een situatie die we zelf kiezen. Bewust
en met Inzicht. Wat een geweldige uitdaging! Met de locale visievorming formuleren we
hoe wij in onze situatie het palet willen laten functioneren.
Veelal kiest men voor de domeinen Welzijn, Sport, Onderwijs en Cultuur. Maar waarom
zou het eigen stadskantoor of gemeentehuis er niet bij horen? Of dat drietal monumentale
panden, dat de gemeente in eigendom heeft? Of eenvoudigweg alle objecten in de
Basisadministratie Gebouwen (BAG). U merkt het al. Er zijn direct de nodige keuzes te
maken.
Bij het vormen van de locale visie op Maatschappelijk Vastgoed komen o.a. aan de orde:


de uitgangspunten (beleid, doelgroepen,activiteiten, analyse bestaande situatie);



ambitieniveaus (Aanbod, Gebruikers, Eigendom, Beheer, organisatiegraad);



definities, procedures, sturingsprincipes;
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rollen in het werkveld Maatschappelijk Vastgoed;



organisatie van de gemeentelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;



bundeling van het bovenstaande tot een integrale visie op Maatschappelijk Vastgoed.

Een randvoorwaarde bij het formuleren van een goede visie is dat we beschikken over
voldoende kennis van het onderwerp en dat we voldoende feeling hebben bij het
werkveld. Anders zou het risico kunnen ontstaan op een theoretisch product dat
‘vanachter een bureau’ is samengesteld.
Het is de kunst om een visie te formuleren die aansluit bij de locale praktijk. Daarom is de
bestaande situatie zo’n mooi uitgangspunt. En daarom is het heel praktisch om te beginnen
met inventariseren en analyseren van de bestaande situatie. Dat is puur ‘studiemateriaal’.
Voeg daar de theoretische achtergrond van bijvoorbeeld dit boekje aan toe en we hebben
een goede basis om een visie met bestaansrecht uit te werken.
Om hier alvast een indruk te geven van concrete vragen die bij de visievorming aan de
orde kunnen komen volgt hieronder een aantal voorbeelden:


Wat verstaan wij in onze situatie onder Maatschappelijk Vastgoed? En wat niet?



Welke activiteiten vinden wij beleidsondersteunend en hoe subsidiëren we die?
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Intermezzo
We hebben Zicht, Inzicht en Doorzicht verworven. Op dit punt in het proces kunnen we
voelen hoe groot de veranderimpuls is. Nu willen we met heel ons hebben en houden en
met zo groot mogelijke stappen aan de reis naar de toekomst beginnen! Is het niet
geweldig? Ons Inzicht in de bestaande situatie ontstak het vuur en ons Doorzicht naar de
toekomst bracht de stoomketel onder druk. Het onweerstaanbare beeld aan de horizon
geeft de koers aan … Trossen los!
Maar nu? Wat nu? Hoe verder? Hoe geven we ons veranderproces die onoverwinnelijke
realisatiekracht die we nodig hebben. Hoe? Zonder een hoe krijgen we mensen en middelen
niet op het goede spoor naar een succesvol resultaat.
Het hebben van een goede visie alleen is nooit genoeg om te operationaliseren. Hoedt u
alstublieft voor de valkuil om de tactische uitwerking over te slaan en hals over kop aan
het resultaat te werken. Maak een goed Plan van Aanpak. Dat is een vak apart, waarover
elders veel goede boeken en artikelen te vinden zijn. In dit boekje gaan we straks verder
met een bezinning op het veranderproces.
Het hebben van een goede visie alleen
is nooit genoeg om te operationaliseren.
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Welke toekomstscenario’s zien we en welke voorzieningenplanning hoort daar bij?



Differentiëren we voorzieningen naar wijken, kernen, gemeente en regio? En hoe dan?



Welke categorieën Maatschappelijk Vastgoed benoemen wij en met welke procedures
en werkafspraken maken we die hanteerbaar?



Wat is ons ambitieniveau m.b.t. bijvoorbeeld capaciteit, spreiding, clustering,
centralisatie, functionaliteit, duurzaamheid en dergelijke?



Wat zijn onze ambities ten aanzien van aard en omvang van de gemeentelijke
vastgoedportefeuille? En is er een noodzaak tot het ambiëren van eigendom?



Hoe gaan we de gemeentelijke rollen in onze eigen organisatie vormgeven?



Hoe gaan we de effecten van ons Accommodatiebeleid in de toekomst meten?

Visie:
Hoe willen wij, met alle basiskleuren van het palet, ons eigen
‘Schilderij voor Maatschappelijk Vastgoed’ er uit laten zien?
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Aandacht voor het veranderingsproces
Bezint eer ge begint! Aan de vooravond van een – ingrijpend – veranderingsproces in het
werkveld Maatschappelijk Vastgoed is het essentieel om ons te bezinnen op wat er gaande
is in dat proces en langs welk pad de veranderingen kunnen gaan plaatsvinden.
Ontwikkelpad
Tijd

Als we weten waar we staan en waar we
naar toe willen, is een weloverwogen

‘Route Top Down’

navigatie een must om onze bestemming

Veranker

Nivo van Bewustzijn

In het plaatje hiernaast is de rode draad
van het ontwikkelpad weergegeven: we
zijn ons bewust geworden van het
wonderlijke fenomeen Maatschappelijk
Vastgoed.

Modelleer

Registreer
Laag

te bereiken!

Kijk en Zie
‘Route Bottum Up’

We zijn gaan kijken om te zien wat het is,

Eenvoudig
Blinde
Vlek

hoe het is en hoe we de toekomst willen.

Complex

Nivo van Organisatie

Veranderingsproces: Ontwikkelstadia en Ontwikkelpad
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Arbeidsintensief

Hoog

‘Ideaal Ontwikkelpad’

Tot zover zijn we nu gevorderd in dit boekje. Nu is het moment gekomen om te
Modelleren. Processen, procedures, rollen, taken, verantwoordelijkheden, accommodaties,
alles moet gaan kloppen. Alles moet gaan bijdragen aan het bereiken van het gewenste
resultaat. En dat resultaat willen we uiteindelijk verankeren. Dat resultaat willen we stevig
verankeren in onze organisatie en in onze maatschappij. Want we willen een verandering
die duurzaam doorwerkt in onze maatschappij.
In het ideale geval zijn de ontwikkeling van het bewustzijn en de ontwikkeling van de
organisatie met elkaar in balans. Maar afhankelijk van de ‘coleur locale’ kan de route meer
‘Top Down’ of meer ‘Bottom Up’ verlopen. Daar zit geen waardeoordeel in. Als het maar
past bij de specifieke situatie en leidt tot het gewenste resultaat.
Inhoud van het veranderproces
We zijn ons nu bewust van het ‒ beoogde ‒ verloop van het veranderproces. Laten we nu
eens in grote lijnen kijken naar de inhoud van het veranderingsproces. Dat is uiteraard
afhankelijk van de resultaten van alle voorgaande stappen.

Het verschil tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie
bepaalt de inhoud van uw veranderingsproces.
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De inhoud van het veranderproces is voor iedere gemeente anders. Er is geen blauwdruk,
wel een indruk. Daarom volgt hier een aantal veranderingen die zich kunnen voordoen:


transformatie van structuren: organisatie, portefeuille, omgeving, communicatie;



transformatie van rollen: verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken;



transformatie van culturen: normen, waarden, gedrag, taakopvatting;



transformatie van systemen: beleidscyclus, voorzieningenplanning, financiële
planning, procedures;



transformatie van tools: basisregistratie, monitor bezettingsgraden, financiële
administratie;



transformatie van aanbod: accommodaties, projecten, investeringen, prioriteiten;



transformatie van criteria, meetmethode en toetsmomenten ten aanzien van de
effecten van het veranderproces.

Jazeker, dat alles kan ons te wachten staan als we eenmaal ons oog hebben laten vallen op
het Maatschappelijk Vastgoed in onze gemeente. Een pittig vraagstuk waar we niet
onbezonnen aan beginnen. Dus bezint eer ge bezint.
Onthoudt één ding:
Het venijn zit in de start van het proces!

50

Waar doen we het voor?
Vijf jaar later …
Stel, vijf jaar later kijken we terug op een leerzame en enerverende periode. We zijn door
een intensieve leercurve getrokken en mijmeren wat over de resultaten die we tot nu toe
hebben bereikt. We kunnen direct benoemen dat we veel beter in staat zijn het werkveld
Maatschappelijk Vastgoed te regisseren. We hebben het inzicht en de hanteerbaarheid
vergroot. Daardoor realiseren we met minder mensen en middelen meer kwaliteit.
Ambtelijk en politiek krijgen we ‘groen licht’. De gebruikers van ons Maatschappelijk
Vastgoed zijn meer tevreden. En daar doen we het allemaal voor! Maar laten we eens wat
gedetailleerder kijken naar de opbrengsten van het werken met de inzichten van het ‘Palet
voor Maatschappelijk Vastgoed’.
Beheersbare processen en lagere kosten
Als eerste valt op dat we de beheersbaarheid van onze processen drastisch hebben
verbeterd. Daardoor werken we efficiënter en effectiever en kunnen we beter anticiperen
op ontwikkelingen. We hebben minder faalkosten en zien aan concrete cijfers dat we
daadwerkelijk meer kunnen doen met minder. Hogere bezettingsgraden, lagere kosten,
minder fte’s, minder risico’s.
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Hogere organisatiegraad en krachtige communicatie
De rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk benoemd,
ontvlochten en in nieuwe structuren georganiseerd. We hebben nu bijvoorbeeld een
afdeling Beleid & Programma, een afdeling Accommodatiebeheer en een centrale,
faciliterende afdeling Vastgoed & Ontwikkeling.
Door die hogere organisatiegraad werken we transparanter en overzichtelijker. We kunnen
merkbaar beter en krachtiger communiceren. Ook naar derden. We weten wat we van
elkaar kunnen verwachten en de doorgevoerde functiescheidingen geven een gezonde
creatiespanning in onze organisatie. Daardoor bereiken we veel meer synergie. Bovendien
hoeven we niet elke keer weer te onderhandelen. Want we hebben adequate procedures
ontworpen voor bijvoorbeeld subsidieregelingen, huurprijzen, implementatie van
aangepast beleid en prioritering van projecten. En al die procedures zijn door een
raadsbesluit geformaliseerd.
Gestructureerde managementcyclus
We werken volgens een gestructureerde managementcyclus en integreren alle aspecten
van “Het Palet” in ons accommodatiebeleid. We formuleren in concrete termen onze
uitgangspunten, doelen, werkwijze, prioritering, planning en kosten. Onze visie komt
systematisch en goed gefundeerd tot stand. En we hebben een concrete methode om de
verschillen tussen Vraag en Aanbod te analyseren.
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Projectmatige en integrale uitvoering
Projecten die voortvloeien uit het accommodatiebeleid prioriteren we op transparante
wijze. En we geven projectmatig uitvoering aan de benodigde maatregelen. Uiteraard
verloopt dat integraal: we combineren bijvoorbeeld functionele renovaties voor de
gebruikers met de onderhoudsmaatregelen uit het MeerjarenOnderhoudsplan van de
Eigenaar. Ook stemmen we de diverse exploitatiebegrotingen nauwgezet op elkaar af:
grondexploitatie, vastgoedexploitatie, gebruikersexploitatie en functionele exploitatie.
Gefundeerde besluitvorming: ambtelijk en politiek
Met de nieuw verworven inzichten, analyses en vaardigheden nemen we zowel ambtelijk
als politiek beter gefundeerde besluiten. We hebben bijvoorbeeld zicht op de actuele én de
toekomstige leegstand met behulp van een handige overzichtskaart. Daarmee vinden we
snel de optimale oplossing voor de langere termijn. En we kunnen deze grondig
onderbouwen naar het college respectievelijk de gemeenteraad.
Grip op subsidiestromen
Een ander voorbeeld is onze grip op de subsidiestromen. We hebben een objectief
besluitvormingsproces gedefinieerd, dat bekrachtigd is door een formeel raadsbesluit. In
onze gemeente bijvoorbeeld, komen alleen beleidsondersteunende maatschappelijke
activiteiten in aanmerking voor subsidie, in de vorm van kostprijsdekkende huur.
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Hogere marktwaarde maatschappelijk vastgoed
Met de invoering van formele huurcontracten met de gebruikers van ons maatschappelijk
vastgoed is de marktwaarde zichtbaar geworden. Kopers en investeerders leiden de waarde
van een pand onder andere af van de vigerende huurcontracten. We kunnen hierdoor
flexibeler met de panden omgaan. En we krijgen bovendien reserves in beeld, die we tot
nog toe niet konden waarnemen.
Betere accommodaties met bestendige kwaliteit
We hebben nu een goed en actueel beeld van de accommodaties. Periodiek inspecteren we
technische staat, onderhoud, (brand)veiligheid, binnenklimaat, terrein. Dat geeft ons
informatie om vooruit te plannen. We geven dan ook uitvoering aan een Meerjaren
Onderhoudsplan, waarmee we de accommodaties ook op langere termijn in goede conditie
houden.
Groter draagvlak
De voorgaande effecten zijn met name gericht op het functioneren van ‘de machinerie’
achter het werkveld Maatschappelijk vastgoed. Daarmee hebben we de basis gelegd voor
goede resultaten ‘in het veld’. En dat heeft tot groter draagvlak geleid op alle niveaus.
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De gebruikers zijn tevreden met de kwaliteit van hun voorzieningen en de professionele
manier waarop het beheer geregeld is. Zij kunnen hun maatschappelijke activiteiten
optimaal vervullen en dragen bij aan het bereiken van de beleidsdoelen. Zowel ambtelijk
als bestuurlijk is dat reden voor positieve reacties. We krijgen dan ook alle medewerking
en steun om door te gaan op deze weg!

Zo zou de toekomst in uw gemeente er uit kunnen zien
als u er nu voor kiest aan de slag te gaan met
het werkveld Maatschappelijk Vastgoed.
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Intermezzo
Zo, dat zit erop! Alle theorie die binnen het kader van dit boekje valt is aan de orde
geweest. U ziet het: Werken met Maatschappelijk Vastgoed is een hele opgaaf. Niet alleen is het
een fenomeen dat vaak lastig te doorgronden is, maar ook de ‘machinerie’ die het
werkveld doet functioneren is behoorlijk complex. De veelheid aan aspecten en partijen is
groot. Maar laat dat u er niet van weerhouden er aan te beginnen. Want de mogelijkheden
om verbeteringen aan te brengen zijn evenzo erg talrijk. En bovendien: u kunt klein
beginnen (en groot denken).
Met het kennis nemen van de hier beschreven theorie is de eerste stap gezet: Kijk en Zie!
En behalve dit boekje zijn er nog veel meer goede informatiebronnen de moeite van het
bestuderen waard. Want elk vraagstuk is op 360 verschillende manieren te bekijken. Elke
invalshoek levert een nuttige bijdrage aan het totaalbeeld. Denk maar aan de parabel van
de zes wijzen die geblinddoekt en op de tast moeten beschrijven hoe een olifant er uitziet.
Het maakt nogal verschil of u voelt aan het staartpluimpje, de flank, de slurf, een poot, een
oor, of een slagtand. Trouwens: vergeet niet dat u ook met uw neus en uw oren kunt
waarnemen.
Pas als we alle waarnemingen integreren komen we in de richting van het juiste antwoord.
Zullen we eens kijken naar waarnemingen uit de praktijk van Maatschappelijk Vastgoed?
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Verhalen uit de praktijk
In dit laatste hoofdstuk leest u een viertal praktijkverhalen die tot stand gekomen zijn in
samenspraak met professionals uit het werkveld. Er is heel dankbaar gebruik gemaakt van
hun ervaringen en inzichten. Samenwerking en synergie leiden tot integrale antwoorden.
Onderwijshuisvesting en integraal werken,
Herman de Groot, Beleidsmedewerker onderwijshuisvesting in de gemeente Bronckhorst.
Vastgoedmanagement professionaliseren,
Paula Smits, interim manager Vastgoed in de ‘gemeente Middelgrooth’.
Gemeenschapshuis besturen,
John Coops, Bestuurslid van het gemeenschapshuis in Oploo.
Dorpsschool met bestaansrecht,
Gerrit Kamphuis, bestuurslid van de basisschool De Garve in Wichmond.
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Onderwijshuisvesting en integraal werken
Integraal werken ligt gewoon in het verlengde van professioneel (sociaal) werken
Herman de Groot, Beleidsmedewerker onderwijshuisvesting, gemeente Bronckhorst, vertelt:
“In mijn huidige werk in de onderwijshuisvesting denk ik vaak terug aan ervaringen uit het
verleden. Zo heb ik als aankoper van woningen in stadsvernieuwingsgebieden eens een familie in de
Utrechtse binnenstad geholpen. Zij moesten hun huisje uit, daar was geen ontkomen aan. Mijn
opdracht was het aankopen van de woning op basis van minnelijk overleg om onteigening te
voorkomen. De familie had hier logischerwijs veel moeite mee. En toch klonk het bij die eerste
bespreking: “Kom binnen, jochie, wil je een bakkie koffie, of heb je liever een biertje?” Gevolgd door:
“nee, verhuizen, daar gaan we het nu niet over hebben, anders dan kun je meteen weer vertrekken”.
Na een aantal bezoeken kwam ik met deze bijzondere mensen persoonlijk aan de praat. Luisterend
naar wat er nodig was en voor hen zoekend naar veranderingen die een verbetering waren. Samen
hebben we de situatie aan de keukentafel besproken en uitgewerkt. Een heel gedoe natuurlijk, maar
uiteindelijk kwamen ze op een heel fijne plek terecht en kregen we het ook nog voor elkaar dat de
dochter des huizes op een steenworp afstand kon komen wonen. Zo was de mantelzorg meteen
makkelijk geregeld. Maanden later hoorde ik van hen terug: “Herman, jochie, dit hadden we 10 jaar
eerder moeten doen. Hartstikke bedankt!”. Kijk, daar doen we het nu voor!
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Een integrale aanpak is vooral mensenwerk. Durf buiten de bestaande kaders te denken en -vooral –
te handelen. Ga in overleg en ontdek zo doende wat er nog meer speelt en hoe dat integraal kan
worden opgelost. Zoek naar veranderingen die verbeteringen zijn. Communiceer vanuit menselijke
betrokkenheid. Dat is van wezenlijk belang als we integraal willen werken.
We zijn er natuurlijk niet met alleen het besluit om integraal te werken. We moeten ook kijken hoe
we dat dan gaan doen. En ook welke eigenschappen, kennis en

talenten de betreffende

projectmanager moet hebben. Zo iemand moet over de grenzen van disciplines heen willen, durven
en mogen kijken om de disciplines bouw, civiel, onderwijs, sport en omgeving te kunnen samenbrengen. Alleen op die manier kan men, werkend aan de eigen doelen en projecten, ook meehelpen
aan het realiseren van de doelen van anderen.
Een andere voorwaarde voor integraal werken is dat we van te voren een projectopdracht definiëren.
Zo komen we tot een totaalaanpak die in één keer voor besluitvorming naar de raad kan. In zo’n
totaalaanpak komt een synthese tot stand waar de raad met allerlei losse voorstellen nooit het zicht
op zal krijgen. Dat mogen we dan ook niet van ze vragen. Het is onze verantwoordelijkheid het voor
hen mogelijk te maken zich over integrale en goed samenhangende voorstellen te kunnen buigen.
Overigens maakt het aspect politiek het integraal werken soms wel gecompliceerd. Want integraal
werken kijkt ook vaak verder dan vier jaar vooruit. Dus in de tussentijd kan er door een nieuwe
samenstelling van de raad een nieuw coalitieakkoord ontstaan uit de koker van de huidige
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oppositiepartijen. Voor projecten in onderwijshuisvesting en ander maatschappelijk vastgoed zouden
we de besluitvorming moeten synchroniseren met de raadscyclus en dan binnen vier jaar uitvoeren.
Bijvoorbeeld in het geval van besluitvorming over en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan
voor de onderwijsvoorzieningen. Als er geen goede afstemming is met de voorjaarsnota, de
najaarsnota en de programmabegroting krijgen we steeds meer losse eindjes en raken we langzaam
op het verkeerde spoor. In plaats van proactief raken we dan reactief en steeds verder achterop.
Zoals gezegd, integraal werken is een mooi woord, maar de essentie ligt in het doen. Ik ben dan ook
een groot voorstander van roulerende functies. Dat is een van de beste manieren om feeling te
krijgen met de samenhang van meerdere disciplines. Als we dan ook nog de vaardigheden van een
sociaal werker inzetten kunnen we de mensen achter de projecten benaderen en al luisterende gaan
werken aan wat ik noem ‘verbindende oplossingen’. En daaraan moet je je zelf dan ook verbinden als
een betrouwbare partner die doorzet tot het doel is bereikt. Zo bouw je goede relaties op. Denk nog
maar eens terug aan de reactie van de Utrechtse familie: “dit hadden we 10 jaar eerder moeten doen,
bedankt!”.
Integraal werken met Maatschappelijk Vastgoed is nu nog lang niet altijd aan de orde. Het komt nog
heel vaak voor dat onderwijsprojecten de katalysator zijn waar andere maatschappelijke
voorzieningen reactief bij aanhaken. Op zich is dat natuurlijk wel een goede zaak, maar ook hier zie
ik winst in een integrale en proactieve aanpak. Het uitwerken van gemeentebreed

60

Accommodatiebeleid bijvoorbeeld, kan een grote verbindende rol spelen tussen onderwijs, cultuur,
sport, welzijn en zorg. En ook de input van een wijkmanager, accommodatiemanager of
stadsdeelmanager kan erg verbindend werken.
Als we integraal werken, ten slotte, zullen we ook onze organisatiestructuur daarop moeten
inrichten. De bestaande hiërarchische, divisionele structuur werkt vaak behoorlijk belemmerend. We
zouden meer richting een matrix structuur moeten, waarbij de projecten horizontaal door de hele
organisatie lopen. Vergelijk het maar met de nieuwe structuren die we momenteel op grote schaal
zien ontstaan voor de publieke dienstverlening.
Vanuit mijn functie probeer ik zoveel mogelijk integraal te werken. Bij voorkeur op basis van een
projectdefinitie die van te voren is geformuleerd. Dan kan er namelijk meteen een toets komen op
integraliteit, noem het maar een ‘toets projectomgeving’. Niet alleen vanachter de bureaus en gevoed
door papieren informatie, maar ook door gewoon even langs de collega’s te lopen voor uitwisseling
van ideeën en informatie. En door eens een kopje koffie te gaan drinken bij de betrokken burgers. De
integraliteit die zo al doende ontstaat is van onschatbare waarde. Daar heeft niet alleen de inhoud
van het project baat bij, maar ook de maatschappij. En, niet in de laatste plaats, natuurlijk de
begroting van de gemeente.
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Vastgoedmanagement professionaliseren
Start Small, Think Tall
Paula Smits, interim manager Vastgoed in de ‘gemeente Middelgrooth’ vertelt:
Enkele jaren terug hebben de medewerkers Beheer in de gemeente Middelgrooth een belangrijke stap
gezet in het professionaliseren van hun vastgoedportefeuille. Er is inmiddels een doordachte
meerjaren onderhoudsbegroting en er is een goed begin van een exploitatieopzet.
Maar al werkende loopt men tegen een groeiend aantal vraagtekens aan. Zo is er geen zekerheid over
het aantal objecten. En ook worden aan- en verkopen niet consequent centraal bijgehouden.
Huurcontracten lopen af, maar het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verwerken van
de mutaties. De aansluiting op de financiële administratie is niet volledig. De afdeling Geoinformatie kan niet instaan voor een correcte basisregistratie voor alle objecten.
Iedereen op de werkvloer vindt inmiddels dat het anders moet en dat het anders kan. De vraag aan
mij als interim Vastgoedmanager is dan ook niet gericht op "hoe het moet" maar vooral op "hoe
bereiken we wat we willen?" Procesmanagement, dus. Dit is een logische vervolgstap op het werk
dat men al heeft gedaan.
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In termen van het “Palet voor Maatschappelijk Vastgoed”, hierna te noemen het Palet, gaat het nu
om het verkrijgen van Doorzicht naar de doelen in de toekomst. In mijn beleving is dit de meest
uitdagende stap. Want hoe zet je deze stap? En wat wil het management? Wil zij ook de gewenste
veranderingen? Het antwoord van het MT in Middelgrooth is: “ja, wij hebben straks behoefte aan
een strategisch vastgoedplan. En ook aan een gedragen accommodatiebeleid. Want de tarieven staan
onder druk en de aangekondigde bezuinigingen in het sociale domein zijn fors”.
De gemeente Middelgrooth besluit om twee werkgroepen in te stellen. Een groep, waarin de doeners
zitting hebben en een groep waaraan de beslissers deelnemen. De opzet is helder: met kleine stapjes
beginnen en gestaag werken naar de toekomst. Na iedere stap wordt steeds de andere groep
geïnformeerd en wordt de volgende stap besproken.
Het gezamenlijk maken van een Mindmap doet wonderen! We zoeken en vinden antwoorden op
vragen als: wie zit waar in het proces? Wat is zijn rol en welke verbindingen zijn er naar collega's?
Nu pas wordt duidelijk hoe enorm de omvang van het vastgoedwerkveld is. In een gemeente is bijna
geen activiteit te vinden die meer afdelingsoverschrijdend is dan het vastgoed(management).
Er is werk aan de winkel! Dit gevoel gonst door het gemeentehuis in Middelgrooth. Er komt een
krachtig proces van veranderen en verbeteren op gang. En het is opvallend hoe sterk de stroom
bottom up geworden is nu men Inzicht en Doorzicht heeft gekregen. Het proces is nu niet meer te
stoppen. We willen verder.
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Aan het eind van de diverse bijeenkomsten stellen we steeds gezamenlijk het huiswerk vast. Zo
blijken er bijvoorbeeld zes verschillende lijstjes met objecten te zijn. We besluiten daarom eerst te
inventariseren wat er precies aan objecten in huis is. Enkele maanden later rollen er uit het kadaster
enkele honderden eigendommen ... De bijbehorende contracten en notariële akten moeten er ook nog
bijgezocht worden.
Een ander voorbeeld is de constatering van mankementen in de onderliggende contracten. Die
worden direct gerepareerd. Al met al een arbeidsintensieve ‒ dus dure ‒ klus, zo stelt het
management bedenkelijk vast. Daarom stel ik voor om met de eerste resultaten van de inventarisatiefase meteen te beginnen aan de quick wins uit de portefeuille. Objecten die niet ‒ meer ‒ tot de
maatschappelijke kernportefeuille behoren kunnen alvast worden afgestoten.
De quick wins definiëren we in het werkveld Kerntaken van “Het Palet”. Daar buigen we ons over
vragen als: wat behoort tot de gemeentelijke kerntaken en op welke wijze wordt het vastgoed als
middel ingezet om deze taken te versterken?
De principiële en inhoudelijke discussie wordt pas gevoerd nadat helder is hoe de portefeuille er uit
ziet. Wat zijn de kansen en waar zitten de bedreigingen? Wat zijn de ambities van de gemeente voor
nu en voor de toekomst? De antwoorden op dit soort vragen zijn leidend voor het op te stellen
portefeuillebeleid. Dit beleid houdt ook rekening met Vraag en Aanbod uit het werkveld
Maatschappij-Politiek.
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De quick wins zijn ook nodig om maatregelen te treffen. Maatregelen voor verankering van het
beleid en de werkprocessen in de verschillende afdelingen die met vastgoed bezig zijn.
Kortom: het optimalisatieproces is in volle gang, de gemeente Middelgrooth zit er midden in.
Verwacht wordt dat de gehele weg naar professionalisering nog wel enkele jaren in beslag zal nemen.
Het sluitstuk van het nieuwe vastgoedbeleid is waarschijnlijk een centrale afdeling vastgoed of
beheer, met als eindresultaat een exploitatieopzet per gebouw. Op die manier kan straks effectief en
doelmatig gestuurd worden in de vastgoedportefeuille. Want dat is het uiteindelijke doel.
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Gemeenschapshuis besturen
Het besturen van een gemeenschapshuis gaat niet altijd zonder slag of stoot
John Coops, Bestuurslid gemeenschapshuis Oploo, vertelt:
“Het besturen van een gemeenschapshuis gaat niet altijd zonder slag of stoot. Daaraan is goed te
merken dat het werkveld in ontwikkeling is. Het zou denk ik heel goed zijn als het kennisniveau van
professioneel beheer van maatschappelijk vastgoed zich verder gaat ontwikkelen, zodat er sprake
wordt van een professionele aanpak van maatschappelijk vastgoedbeheer. Wij zijn als bestuur
gaandeweg een aantal voetangels en klemmen tegengekomen, waarvan veel te leren valt.
Nu, na 7 jaar, hebben we eindelijk een huurovereenkomst, waarin het eigendomsrecht en de
beheerstaken van beide partijen door de gemeente zijn geformuleerd. We zijn met de gemeente in al
die jaren meermalen in stevige discussie geweest over uitgangspunten, aannames en afspraken. Dat
vond zijn oorsprong in het ontbreken van spelregels vooraf, waardoor we de oplossingen in de
interactie moesten bewerkstelligen.
Een ander heikel punt was vermeende oneerlijke concurrentie. Onze gemeente heeft de afgelopen zes
jaar een rechtszaak gevoerd met een landelijke overkoepelende organisatie voor Horeca ondernemers.
Deze heeft juridisch gereageerd op vermeende oneerlijke concurrentie, maar is uiteindelijk
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teruggewezen door de betreffende rechtbank. Zo zien we dat ook de omgeving nog flink moet wennen
aan de ontwikkelingen in beheer & exploitatie van Maatschappelijk Vastgoed.
Door deze en andere praktijkervaringen werd regelmatig het accommodatiebeleid bijgesteld. Op een
reactieve wijze, dat wel. We vroegen ons in die periode wel eens af op welk (integratie)niveau de
besluiten genomen werden en op welke niveaus de kennis aanwezig was. Daarnaast heb ik de indruk
dat een wethouder die voor een jaar of vier gekozen is, een flinke stempel drukt. Waar de ene
wethouder bijvoorbeeld een dikke streep door zette, gaf de ander bijna onmiddellijk zijn goedkeuring
en begon mee te denken. Dit gebeurde net na de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl de
uitgangspunten zoals culturele leefbaarheid, beleid en dergelijke niet waren gewijzigd. Is hier nu
sprake van Beleid of meer van Politiek? Het lijkt mij van belang dat er een goede ‒ en formele ‒
balans c.q. afbakening is tussen deze twee aspecten.
Een basisprobleem, destijds in onze situatie, was naar mijn idee het gemis van gemeentelijk beleid
ten opzichte van ons als bestuurders van maatschappelijk vastgoed. Er was geen houvast. Wat is nu
het beleid, visie en behoefte, ofwel de vertaling van de kerntaken vanuit de gemeente? Onze
contacten vonden voornamelijk plaats in het kader van beheer, bezit, aanbod en gebruik. En over
gebruik nog maar heel beperkt. Er is nog niets gesteld of besproken over zaken als de uitvoering van
de WMO en andere maatschappelijke taken en wat wij hierin zouden kunnen betekenen. Dat zie ik
eerlijk gezegd wel als een gemiste kans.
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Soms krijg ik de indruk dat bij ons als vrijetijdsbestuurders in het algemeen meer kennis beschikbaar
is dan bij gemeentes in het algemeen. Zo zijn wij georganiseerd in een overkoepelende organisatie,
voor alle gemeenschapsaccommodaties binnen onze provincie Brabant. Deze staat ons bij met raad
en advies over het te voeren beleid. Ook geeft men regelmatig praktische workshops over WMO,
recht, e.d. Het zou goed zijn als hierbij interactie zou plaatsvinden tussen de besturen van de
accommodaties en de gemeentes, die veelal eigenaar zijn van de accommodaties.
Dit alles beschouwend, heb ik de indruk dat iedere gemeente een eigen "beleid" voert. Dit zal zonder
meer sterk verschillen per type en grootte van de gemeente. Daarbij kan men misschien stellen dat er
voor gemeentes vanuit de politieke gevoeligheid een drempel is om zich vast te leggen in
maatschappelijk vastgoed. Als men namelijk een duidelijk beleid vastlegt en invoert, dient men zich
er ook aan te conformeren. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk
word voor het lokaal gevoerde beleid, maar ook voor de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed.
Dit uitvergrotend, zou het kunnen zijn, dat inzichtelijk wordt dat men structureel financieel moet
bijspringen in maatschappelijk vastgoed en dat ligt politiek niet lekker.
Zoals ik aan het begin al stelde: het zou heel goed zijn als het kennisniveau van professioneel beheer
van maatschappelijk vastgoed zich verder gaat ontwikkelen, zodat er sprake wordt van een
professionele aanpak van maatschappelijk vastgoed beheer”.
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Dorpsschool met bestaansrecht
Als bestuurslid heb ik er lol in om van stenen iets te maken tot een place to be
Gerrit Kamphuis, bestuurslid van De Garve in Wichmond, vertelt:
“Het verleden is een inspiratiebron. Het bestaansrecht van Maatschappelijk Vastgoed vindt zijn
oorsprong in de vraag van een gemeenschap, stichting of samenwerking van mensen die onderdak
nodig hebben. Dat ligt diep in onze geschiedenis verankerd. Noaberschap is het fundament waarop
dorpen en woongemeenschappen zijn ontstaan, omdat men elkaar vroeger nodig had bij het werk of
bij ingrijpende gebeurtenissen en omdat men liefde en leed wilde delen.
Door Noaberschap ontstaat een dorpsgemeenschap, welke vroeger door aanwezigheid van kerk en
basisschool als basiskern werd gezien. Gesticht door notabelen of grote grondeigenaren die, in ruil
voor hun status, basisvoorzieningen hebben gegeven aan de gemeenschap. Deze taak, het voorzien in
maatschappelijk vastgoed, is in de loop der jaren overgenomen door overheden. Het streven was om
op die manier mensen onafhankelijk te maken en de voorzieningen te borgen voor de gemeenschap.
De historie heeft bewezen dat in slechte tijden de behoefte aan samenhang groeit. In de tachtigjarige
oorlog hadden we een gemeenschappelijk doel en dus voldoende kansen. Deze tijd was ook de Gouden
Eeuw en bracht ons welvaart. Nederland was door de Hanzesteden verbonden met vele OostEuropese landen. In die periode is de basis gelegd voor de rijkdom aan maatschappelijk onroerend
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goed in Nederland. Ons Saksische model van leven leerde ons om vast te houden aan doelen, om
meer te bereiken, samen met elkaar en met respect voor ieders kwaliteiten en achtergrond.
Noaberschap komt ook in het heden tot uiting. Door terug te blikken kunnen wij leren van de
geschiedenis, vandaag moeten wij focussen op onze doelen voor de toekomst. Zoals in de historie al
gebeurde moet het Maatschappelijk Vastgoed in principe door de overheden in stand gehouden
worden, wanneer daarvoor de noodzaak wordt aangetoond in de gemeenschap.
Mijn verleden heeft mij en volgens mij vele anderen vooral gevormd op de basisschooltijd. Wij
moeten er voor zorgen dat samenhang in ons onderwijs kan worden vormgegeven in een omgeving
van geborgenheid. Het bieden van regelmaat, het uitdagen tot het opnemen van kennis en het
bijbrengen van respect geeft gereedschap voor zelfstandigheid bij de vorming van jonge kinderen.
In mijn visie is een basisschool een plek waar ik als ouder mijn kinderen geborgen wil laten
opgroeien. En het beleven van die geborgenheid bereik je door er zelf ook tijd in te steken. Als
bestuurslid van de school heb ik er lol in om iets van de stenen te maken tot een ‘place to be’.
De overheid treedt terug, dus anderen zijn aan zet. Nu de overheid een terugtredende beweging
maakt, komen wij als bestuur van de dorpsschool De Garve meer aan zet. Zo stonden wij eind 2010
voor de keuze tussen nieuwbouwen of renoveren. En dat plaatste ons direct voor een aantal
indringende vragen: hoe geven we de gemeenschap een onderkomen voor onderwijs én andere
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functies die onze gemeenschap ondersteunen; hoe komt maatschappelijk vastgoed tot stand; hoe
bereik je dit doel; is een basisschool vastgoed dat deels commercieel kan worden geëxploiteerd?
Het bestaan van onze basisschool geeft ons als ouders de kans om een deel van de opvoeding op deze
plaats uit handen te geven. We hebben geleerd dat klassen met 25 tot 30 leerlingen tot
kaderdiscipline en het indammen van creativiteit leidt. De toekomst is: individueel onderwijs met
regelmatige momenten van samenzijn op de school. Ik zie het als verlengstuk van het functioneren
van een gezin: ‘s ochtends aan de keukentafel overleg en zaken bespreken, liefde en leed delen. Dan
doet ieder zijn ding en afhankelijk van de dagindeling zijn er momenten van samenkomst. Als we
deze individuele momenten en contactmomenten ‘in stenen kunnen bouwen’, functioneert de school
optimaal. Dat betekent: klassen met individuele plekken, gecombineerd met grotere ruimten om
samen te komen, te vieren, of te ontmoeten.
Ook vergelijkbaar met het gezin kunnen er, afhankelijk van het kind, beperkingen zijn. Samen zijn
betekent ook concessies doen. Ik vind dat de basisschool ook kinderen moet kunnen huisvesten met
beperkingen. De uitdaging is hier het “samengevoel” te bereiken en met ieders inzet een goede school
te bouwen die goed functioneert in en voor de gemeenschap.
De nabije toekomst brengt uitdagingen. We hebben inmiddels besloten ons schoolgebouw grondig te
renoveren (ofwel vernieuwbouw) en zo gereed te maken voor de toekomst. Het is mogelijk om onze
ideeën over het functioneren van de school en het ondersteunen van de gemeenschapszin in stenen te
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verwezenlijken. Renoveren bleek sneller en voordeliger. Onze school behoudt haar plaats in de
maatschappij en de gemeenschap werkt mee aan het bereiken van collectieve doelen. Ieder doet zijn
ding binnen onze gemeenschap. De een is goed in directe zaken en de ander heeft mogelijkheden om
vanuit ander perspectief het doel te bereiken.
Zo ben ik als ouder en als werkgever in de gelegenheid gehoor te geven aan de uitdagingen van dit
moment: in tijden van krimp en crisis kansen creëren, saamhorigheid kweken en bestendig beleid
voeren. In mijn werk doe ik regelmatig aan M(aatschappelijk) V(erantwoord) O(ndernemen). En dat
kan alleen als er balans is: als ik kan functioneren in de wetenschap dat mijn gezin functioneert en
dat we delen van de opvoeding met een gerust hart kunnen laten plaatsvinden in de basisschool en
in de leefgemeenschap.
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Over de auteur
Hans Schut is eigenaar van Cobalt Consult, een landelijk werkend adviesbureau, met een
grote betrokkenheid bij het werkveld van Maatschappelijk Vastgoed. Hans is een
mensgerichte adviseur, die ervan houdt vanuit visie constructief en productief met klanten
en uitvoerende partijen samen te werken. Zijn werkwijze is gericht op kleine groepen
betrokken mensen en laat zich kenmerken als gestructureerd, analytisch, visualiserend en
lekker “to the point“ als het nodig is.
Na zijn studie Bouwkunde aan de HTS Zwolle (1986) heeft Hans brede ervaring opgedaan
op het gebied van project- en procesmanagement en huisvestingsadvisering voor
Maatschappelijk Vastgoed. Daarnaast heeft hij veel aandacht besteed aan zijn persoonlijke
en spirituele ontwikkeling. Inmiddels werkt Hans alweer een aantal jaren succesvol als
Zelfstandig Professional in het werkveld Maatschappelijk Vastgoed. De focus van zijn
dienstverlening ligt op Accommodatiebeleid en huisvestingsadvies. Zelf zegt hij daarover:
“Ik help mensen en organisaties in het werkveld Maatschappelijk Vastgoed bij de vertaling van hun
'abstracte ideeën' naar 'concrete plannen' en 'succesvolle projecten’. Dat zie ik als mijn bijdrage aan
de wereld. Dat is de kracht waarmee ik toegevoegde waarde lever aan mijn opdrachtgevers.”
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Het Palet voor Maatschappelijk Vastgoed heeft als doel zo
veel mogelijk mensen en organisaties in het werkveld te
inspireren door duiding van het fenomeen en ontsluiting
van inzichten en praktische kennis.

De auteur, Hans Schut, is eigenaar van Cobalt Consult:
Een landelijk werkend adviesbureau, met een grote
betrokkenheid bij het werkveld Maatschappelijk
Vastgoed.

Pakweg 75% van de 418 Nederlandse gemeenten stoeit
met haar Maatschappelijk Vastgoed Een gemeente met
35.000 inwoners heeft al gauw honderd miljoen euro aan
herbouwwaarde in portefeuille! Als we daar zorgvuldig
en professioneel mee willen omgaan, hebben we
handvatten, inzicht en handige tools nodig om structuur
en samenhang aan te brengen.

“Mijn droom is het om met elke vezel in mijn lijf en leden bij
te dragen aan onze wereld, zover als mijn cirkel van invloed
reikt. Op professioneel gebied gaat dat voor mij over het
werkveld Maatschappelijk Vastgoed: ik help mensen en
organisaties bij de vertaling van hun 'abstracte ideeën' naar
'concrete plannen' en 'succesvolle projecten’. Dat is de kracht
waarmee ik toegevoegde waarde lever aan mijn
opdrachtgevers.”

Het Palet voor Maatschappelijk Vastgoed behandelt op
een toegankelijke manier de basisaspecten die het
werkveld typeren: Beleid, Vraag en Aanbod, Eigendom,
Gebruik en Beheer. Maar ook Visie, Politiek,
Maatschappij en transformatieprocessen komen in
vogelvlucht voorbij.
De globale inhoudelijke toelichtingen worden afgewisseld met inspirerende inzichten in hoe mensen
optimaal omgaan met veranderimpulsen en langs welk
pad de organisatie zich kan ontwikkelen.

