
Organisatie voor

vastgoedmanagement



Ontwikkelingen accommodaties / onderwijshuisvesting

Samen veel bereikt  / veel veranderingen:

1. Oud vervangen door nieuw

a. Snel

b. Hoge kwaliteit (opstal en openbare ruimte)

c. Efficiënt en met lage (lange termijn) risico’s

2. Veelverandering opgetreden:

a. Systeemwijziging onderwijs

b. Scholen als bouwheer

c. Status houders

3. Veel Ad hoc oplossingen

Dankzij professionaliteiten samenwerking gemeente – onderwijs



Ontwikkelingen accommodaties / onderwijshuisvesting

Conclusies expertmeeting:

• Kennis bij landelijke belangen organisaties neemt af

• Noggeen duidelijkheid beeld wat er gaat veranderen.

Advies:

• Bendaarom georganiseerd om te kunnen veranderen.

• Niet wachten op landelijk beleid om je problemen op te lossen.

Kortom:

• Flexibiliteit

• Efficiëntie

• Professionaliteit



Ontwikkelingen accommodaties / onderwijshuisvesting

Belangrijkste ontwikkelingen:

1. SIHPL met onderliggende financieringgeregeld

– Krimp aantal leerlingen

– Doorlopende leerlijn

– PassendOnderwijs

2. Voorbereiding begonnen

– IKC Berkelwijk

– IKC Groenhouten

3. Verdereintegratie functies (MFC’s&IKC’s)

4. Renovatiescholen lange termijn niet wettelijkgeregeld

5. Efficiëntie verhogen om taakstellingen te behalen



Ontwikkelingen accommodaties / onderwijshuisvesting

Zorgen

1. Veel veranderingen geweest en te verwachten

2. Korte termijn grote opgave

3. ErvarenbouwheerVoilagaat met pensioen

4. Begeleiding vanuit gemeente valt weg

5. Anderscholen hebben geen ervaring alsbouwheer

6. Gevolgenleegstand voor scholen voor gemeenteklein

7. Samenwerking nodig om efficiëntie te verhogen



Ontwikkelingen accommodaties / onderwijshuisvesting

Wens en inzet gemeente  “structureel” borgen:

1. Professionaliteit (kennis en competenties)

2. Samenwerking &prikkelen (onderwijs/cultuur/welzijn)

3. Integraliteit

4. Flexibiliteit

5. Borging efficiënte inzet financiële middelen

6. Efficiëntie verhogentbvtaakstellingen

“Gezamenlijke” organisatie voor vastgoedmanagement



Organisatie voor Vastgoedmanagement

Vraag aan scholen:

Samen onderzoeken of we een “gezamenlijke” organisatie voor vastgoedmanagement kunnen opzetten:

1. Draagvlak

2. Voorwaarden & wensen

3. Organisatie

4. Rechten en plichten

5. Kosten

Go/No Go in 2016

Bij go implementatie in 2017

(instappen enuitstappen / zeggenschap)



Organisatie voor Vastgoedmanagement

Doel:

• Strategische partners prikkelen tot samenwerking

• Creëren gezamenlijke belangen

• Snelinspelen op verandering

• Langetermijn scope

• Multifunctionele inzet vastgoed

• Minimaliseren risico’s

• Effectieve inzet financiële middelen

• Besparing door

– Efficiëntie

– Publiek private samenwerking

• Vastgoedontwikkeling

• Technisch beheer 

• Administratie en ondersteuning

• Portefeuillemanagement





Organisatie modellen

Model Score SWOT

Geenvastgoedbedrijf

Facilitair bedrijf

Gedeeltelijke integratie

Volledige integratie



Swot– geengezamenlijk vastgoedmanagement(-9)

 

SWOT (score -9) 

 

Strength (+2) Weakness (-8) 

• Partijen ervaren behoud van zeggenschap 
• Geen ontvlechting bij toekomstige 

regionale samenwerking 
 

 

• Geen gezamenlijke strategische overweging 
belemmert efficiëntie 

• Geen efficiëntie door onvoldoende omvang 
vastgoed portefeuille.  

• Geen bundeling kennis of inkoop 
• Partijen voelen niet elkaars pijn. 
• Geen gezamenlijk risicomanagement of 

onderhoud 
• Belangen zijn niet gedeeld 
• Geen financiële/fiscale voordelen 
• Geen ontzorging  

 

Opportunities (0) Threads (-3) 

 • Verschil in kennis niveau tussen partners 
leidt tot belemmering beslissingen 

• IHP en afwijkende financiële afspraken  
onderhevig aan veranderend politiek 
klimaat 

• Gemeente behaalt organisatie 
taakstelllingen onderwijshuisvesting en  
accommodaties waarschijnlijk niet 



Swot–Operationeel samenwerken(-5)
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SWOT (score -5) 

 

Strength (+5) Weakness (-7) 

• Bundeling inkoop 
• Ontzorging en efficiëntie door uitvoering 

inkoop  
• Partijen ervaren behoud van zeggenschap 
• Geen ontvlechting bij toekomstige 

regionale samenwerking 
• specifieke risico’s verbonden aan 

verschillende beleidsvelden (bijvoorbeeld 
cultuur en welzijn) 
 

• Geen gezamenlijke strategische overweging 
belemmert efficiëntie 

• Geen efficiëntie door onvoldoende omvang 
vastgoed portefeuille.  

• Geen bundeling kennis. 
• Partijen voelen niet elkaars pijn. 
• Geen gezamenlijk risicomanagement of 

onderhoud 
• Belangen zijn niet gedeeld 
• Geen financiële/fiscale voordelen 

Opportunities (0) Threads (-3) 

 • Verschil in kennis niveau tussen partners 
leidt tot belemmering beslissingen 

• IHP en afwijkende financiële afspraken  
onderhevig aan veranderend politiek 
klimaat 

• Gemeente behaalt organisatie 
taakstellingen onderwijshuisvesting en  
accommodaties waarschijnlijk niet 



Swot– gedeeltelijke integratie(+7)

 

SWOT (score +7) 

 

Strength (+8) Weakness (-2) 

• Platform maakt strategische afwegingen 
mogelijk.  Zekere efficiëntie bereikbaar. 

• Gezamenlijk vastgoed voldoende omvang 
• Efficiëntie door bundeling kennis en inkoop 
• Ontzorging door uitvoering 

risicomanagement/onderhoud/inkoop/ 
ontwikkeling/makelpunt 

• Partijen ervaren behoud van zeggenschap 
• Makkelijke ontvlechting bij toekomstige 

regionale samenwerking 
• Gemeente heeft middel om organisatie 

taakstelllingen onderwijshuisvesting en 
accommodaties te behalen 

• Specifieke risico’s verbonden aan 
verschillende beleidsvelden (bijvoorbeeld 
cultuur en welzijn) 
 

• Partijen voelen niet elkaars pijn. 
• Geen financiële/fiscale voordelen 

Opportunities (+2) Threads (-1) 

• Afspraken maken over welke risico’s 
worden ondergebracht in 
vastgoedorganisatie 

• Overwegingen gezamenlijke beslissingen 
vastleggen 

• IHP en afwijkende financiële afspraken  
onderhevig aan veranderend politiek 
klimaat 



Swot– volledigeintegratie(+7)

 

SWOT (score +7) 

 

Strength (+8) Weakness (-1) 

• Gezamenlijk voldoende omvang 
• Efficiëntie door gedeelde belangen, 

strategische afwegingen worden 
gezamenlijk gemaakt. 

• Efficiëntie Bundeling kennis en inkoop 
• Ontzorging door uitvoering 

risicomanagement/onderhoud/inkoop/ 
ontwikkeling/makelpunt 

• Partijen ervaren behoud van zeggenschap 
• IHP en afwijkende financiële afspraken  zijn 

juridisch vastgelegd. 
• financiële/fiscale voordelen 
• Gemeente heeft middel om organisatie 

taakstellling onderwijshuisvesting en 
accommodaties te behalen 
 

• Ontvlechting nodig bij toekomstige 
regionale samenwerking  
 

 

Opportunities (+1) Threads (-1) 

• Afspraken maken over specifieke risico’s 
verbonden aan verschillende beleidsvelden 
(bijvoorbeeld cultuur en welzijn) 

• Partijen ervaren verlies van zeggenschap 
 



Organisatie modellen

Model Score SWOT

Geenvastgoedbedrijf -9

Facilitair bedrijf -5

Gedeeltelijke integratie +7

Volledige integratie +7
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