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Voorwoord 
Na een lange studieloopbaan via de MTS, HTS studeer ik af, op basis van de voorliggende 
scriptie, aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde capaciteitsgroep 
Vastgoedbeheer. 

Ruim een jaar geleden heeft Prof. Ir. W .G. Keeris MRICS mij op een 
afstudeermogelijkheid gewezen bij de gemeente eindhoven. Via dit contact ben ik in 
aanraking gekomen met de managementproblematiek omtrent maatschappelijk 
vastgoed. Ondanks dat het contact bij gemeente Eindhoven niet heeft geleid tot een 
afstudeerplaats was de interesse gewekt voor de problematiek. Uiteindelijk ben ik tijdens 
een "expertmeeting maatschappelijk vastgoed" in aanraking gekomen met het 
adviesbureau Metafoor waar ik in November 2003 ben gestart aan mijn 
afstudeeronderzoek. 

Het onderwerp van het afstudeeronderzoek luidt: 'De maatschappelijke 
vastgoedvoorraad tactisch bekeken.' Het opstellen van tactisch beleid op basis van een 
koppeling tussen een vastgoed performancemeting en het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van maatschappelijke voorzieningen. 

Allereerst wil ik Prof. Ir. W .G. Keeris MRI CS bedanken voor de inspiratie en de kritische 
begeleiding gedurende het afstudeerproces. Ten tweede wil ik begeleider Ir. Hein 
Meewis bedanken voor zijn opmerkingen, adviezen en steun. 

Daarnaast ook het management van Metafoor bedankt voor het vertrouwen in mij en de 
steun wat jullie mij gegeven hebben door een afstudeerplaats aan te bieden. Vooral de 
begeleiding van R. Verbeem en MRE Bert van Scherpenzeel hebben er voor gezorgd dat 
de afstudeerperiode een prettige en leerzame ervaring is geweest. 

Voor de ondersteuning bij het opstellen van het geautomatiseerd model gaat mijn dank 
uit naar Kalshoven Automation B.V. en in het bijzonder Ir. Harald Hoeben die zelfs bereid 
was om mij thuis met een kop thee te ontvangen. 

Last but not least ontzettend grote dank naar mijn familie, vriendin Jeske en al mijn 
goede vrienden die allemaal op hun eigen wijze een bijdrage hebben geleverd en ik met 
trots kan vertellen dat ik Ir. voor mijn naam mag zetten. 

Tilburg, oktober 2003 

Ing. Roy Pellikaan 
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Samenvatting 
Veel Nederlandse gemeenten vervullen verschillende functies, zoals bijvoorbeeld die van 
eigenaar, beheerder en gebruiker van vastgoed. Daarnaast is de gemeente een instantie 
die er op moet toezien dat vastgoed en het geb·ruik daarvan voldoet aan de bestaande 
wetten en regelgeving. Kortom, gemeenten hebben veel te maken met vastgoed. Het is 
echter opvallend hoe weinig de meeste gemeenten kennis hebben van de eigen 
omvangrijke vastgoedvoorraad. 

De schatting van de vervangingswaarde van de totale gemeentelijke vastgoedvoorraad in 
Nederland reikt tot maar liefst 50 miljard. 1 De totale gemeentelijke vastgoedvoorraad 
beslaat alle vastgoedcategorieen, te weten: woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten 
en overige. Onder de categorie overige bevinden zich veel monumenten maar 
bijvoorbeeld ook theaters, scholen, zwembaden en sportterreinen. Daarnaast bezitten 
gemeenten grond ten behoeve van het ontwikkelen van projecten. Ondanks dit 
noemenswaardige bezit lijkt het er op dat bij de meeste gemeenten nog geen 
prikkelingen zijn om het managen van het vastgoed wetenschappelijk te volgen, in te 
kaderen en te onderbouwen. 

In tegenstelling tot gemeenten voelen commerciele actoren deze prikkelingen in de 
markt wel. Zij hebben ge"investeerd in het genereren van methoden en kengetallen voor 
benchmarking van het rendement en de performance van haar vastgoed. Hiermee 
hebben zij het vastgoedmanagement op tactisch en strategisch niveau geheven. De 
vraag die nu gesteld kan worden is de volgende: waarom hebben gemeenten belang bij 
het professioneel managen van het vastgoed dat zij bezitten, beheren en/ of exploiteren? 
Deze vraag kan vanuit verschillende invalshoeken beantwoord worden. Een van deze 
invalshoeken kan worden uitgelegd aan de hand van een citaat van Prof. Ir. W. Keeris2

: 

Elke investering in vastgoed door een organisatie heeft een onlosmakelijk element 
in zich van een vastgoedbelegging. Ook als het geen specifiek verhuurobject 
betreft, maar de huisvesting, accommodering en facilitering van het primair 
bedrijfsproces van de eigen organisatie, of een sociale taakstelling. Daarmee wordt 
de exploitant ondernemer, met de taakstelling uit zijn ondernemerschap en met de 
inzet van het betreffende object invul/ing te geven aan de 
ondernemingsdoelstellingen. 

Uit het bovenstaande citaat valt de volgende gedachte af te leiden; wanneer een 
gemeente een investeert in vastgoed, ter ondersteuning van het primaire proces van de 
eigen organisatie of een sociale taakstelling, wordt de gemeente ondernemer. Hierbij 
moet de gemeente met de taakstelling uit zijn ondernemerschap en met de inzet van 
haar vastgoed invulling geven aan de door de beleidsdiensten omschreven 
ondernemingsdoelstellingen. 

Onder andere naar aanleiding van de hiervoor omschreven punten kan 
vastgoedmanagement binnen de gemeentelijke organisaties van grote toegevoegde 
waarde zijn. Hierbij dient met name gedacht te worden aan het ontwikkelen van een 
methode voor het opstellen van tactisch beleid ten behoeve van maatschappelijk 
vastgoed waarmee een stap kan worden gemaakt richting het managen van vastgoed op 
strategisch niveau. 

De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd; 

Het ontwikkelen van een methode voor het eenduidig inzichtelijk maken van de 
performance van een voorraad maatschappelijk vastgoed, in eigendom van de gemeente, 
welke de mogelijkheid biedt om tactisch vastgoedbeleid te koppelen aan het beleid van 
de betreffende gemeentelijke dienst(en). 

1 Verkerk, B. Bis, de N. (2002). Gemeentelijk vastgoed a/s bedrijfsmiddel. Technische Universiteit: Eindhoven 
2 Oriel, van A. (1998). Rendementsoptima/isatie door dynamisch vastgoedmanagement. Arko Uitgeverij B.V: 
Nieuwegein. 
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Sa menvatti ng 

Uitgangspunt voor de te ontwikkelen methode is de beperking tot de bestaande voorraad 
maatschappelijk vastgoed. Maar wat is maatschappelijk vastgoed? Om deze vraag te 
beantwoorden is de volgende definitie gegeven: 

De grond en de duurzaam met de grond verenigde gebouwen, in eigendom van de 
gemeente ten behoeve van het huisvesten van cultuur, sport en welzijninstellingen, 
die in een in de maatschappij voorkomende en door de gemeente onderschreven 
behoefte voorzien. 

Daarnaast is op basis van de theorie bepaalt wat tactisch vastgoedbeleid inhoudt. In de 
theorie wordt gesproken van verschillende abstractieniveaus waarop vastgoedbeleid 
omschreven kan warden. Op het tactische niveau wordt door middel van 
performanceanalyses het beleid per complex vastgesteld: behouden, dispositie, 
herontwikkeling of sloop. 

Tevens is de relatie met het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen 
omschreven in de doelstelling. Binnen de gemeentelijke organisatie vormt het beleid ten 
aanzien van maatschappelijke voorzieningen de basis voor de te nemen 
vastgoedbeslissingen. Een koppeling tussen een vastgoed performancemeting en het 
beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen lijkt logisch. 

Maar hoe kan op basis van deze koppeling het beleid per complex opgesteld warden? 
Om invulling te geven aan dit vraagstuk is allereerst de theoretische basis bepaald, 
namelijk Corporate Real Estate management (CREM). Er is onvoldoende bestaande 
theorie met betrekking tot gemeentelijk vastgoedmanagement om als basis te gebruiken. 
De theorie die gevonden is benaderd het gemeentelijk vastgoed ook vanuit de CREM 
invalshoek. 

Op basis van het de belangendriehoek omschreven in de CREM theorie is een vastgoed 
performancemeting opgesteld, welke gekoppeld wordt aan het beleid ten aanzien van 
maatschappelijke voorzieningen; 

Vastgoedst rategie 

◄ 
F unctio naliteit Courantheid 

Op basis van de performancecriteria met betrekking tot de vastgoedstrategie, de 
functionaliteit en de courantheid moeten de objecten warden beoordeeld, wat leidt tot 
een categorisering van de vastgoedvoorraad. Hieronder is de categorisering 
weergegeven: 

Dit 
het 

Dit object is Strategisch +, Functioneel + en courant +: 
Daarmee past het pand binnen de vastgoedstrategie, heeft het een hoge mate 
van functionaliteit en is het relatief goed verhandelbaar op de vastgoedmarkt; 

object is Strategisch +, Functioneel + en courant -: daarmee past 
pand binnen de vastgoedstrategie, heeft het een hoge mate van 
functionaliteit en is het relatief slecht verhandelbaar op de 

vastgoedmarkt; ® Dit object Is Strategisch +, Functioneel - en courant +: 
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Samenvatting 
Daarmee past het pand binnen de vastgoedstrategie, heeft het een lage mate van 
functionaliteit en is het relatief goed verhandelbaar op de vastgoedmarkt; 

Tot en met categorie : 

Dit object is Strategisch -, Functioneel - en courant -: 
Daarmee past het pand niet binnen de vastgoedstrategie, heeft het een lage 
mate van functionaliteit en is het relatief slecht verhandelbaar op de 

vastgoedmarkt. 

Deze vastgoedperformance per object wordt vervolgens gekoppeld met 
beleidsstandpunten ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. Hieronder zijn een 
aantal beleidsstandpunten weergegeven : 

1. Clusteren; samenbrengen van maatschappelijke voorzieningen met 
gemeenschappelijke kenmerken of eigenschappen; 

2. Centraliseren; het concentreren van maatschappelijke voorzieningen op een punt; 
3. Versnipperen of decentraliseren; uiteenhalen of verspreiden van maatschappelijke 

voorzieningen; 
4. Inbreiden: benutten van leeg gelaten ruimten bij bestaande maatschappelijke 

voorzieningen voor uitbreiding ervan; 
5. Versmallen; het aanbod van voorzieningen minder omvattend maken; 
6. Uitbreiden; expanderen van het aantal maatschappelijke voorzieningen; 
7. Verbreden; het aanbod van voorzieningen meer omvattend maken; 
8. Verzelfstandigen; de exploitatie zelfstandig maken van een maatschappelijke 

voorziening. 

Om de koppeling te realiseren moeten de beleidsstandpunten geoperationaliseerd 
worden. Dit is gedaan door de invloed inzichtelijk te maken van de beleidsstandpunten 
ten aanzien van de volgende basiscriteria : Locatie, aantal m2, kosten en het gebruik. 

centraliseren 
Versnipperen/ 

decentraliseren 
lnbreiden/ 
versmallen 
Uitbreiden/ 
verbreden 
Fuseren 

Aantal locaties 

+ 

= I -

=/+ 

-/ 0 

Aantal m2 Huur (kosten) Gebruik 

Welzijn 

+ + Sport 

Cultuur 

+ + naam? 

-/ 0 -/ 0 naam? 

Zo kan bijvoorbeeld uit het bovenstaande schema afgeleid worden dat het clusteren van 
voorzieningen leidt tot een vermindering van het aantal locaties. Doordat de 
voorzieningen minder versnipperd zijn over verschillende locaties kan met minder 
vierkante meters dezelfde faciliteiten geboden worden. Minder locaties en minder 
vierkante meters leiden weer tot lagere exploitatiekosten van het gebouw. 

Op basis van de koppeling tussen het maatschappelijke voorzieningenbeleid en de 
vastgoedperformance kunnen adviezen gegeven worden met betrekking tot het 
behouden, herontwikkelen, slopen of afstoten van de vastgoedobjecten. 
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Samenvatting 

Aan de hand van een voorbeeld worden de mogelijke resultaten besproken. Al eerder is 
omschreven dat het clusteren van voorzieningen leidt tot een vermindering van het 
aantal benodigde locaties. Stel in het beleid van de gemeente is omschreven dat de 
cultuurvoorzieningen geclusterd moeten worden. Dat betekent dat binnen de bestaande 
vastgoedportefeuille besloten moet worden welke gebouwen voor de 
cultuurvoorzieningen behouden worden en wat er met de overige objecten gedaan wordt. 
De objecten in categorie S+F+C+, S+F+C- en 5-F+C- kunnen behouden worden voor 
de huisvesting van de huidige cultuurvoorzieningen of bijvoorbeeld voor een nieuwe 
huurder. De objecten in categorie S+F-C+ en S+F-C- komen in aanmerking om te 
herontwikkelen. Categorie 5-F-C- om te slopen en de grond eventueel verkopen. 
Categorie 5-F+C+ en 5-F-C+ zijn geschikt om in de huidige vorm af te stoten. 

Daarnaast levert het geautomatiseerde beslissingsondersteunend model nog meer 
inzichten ten aanzien van de performance van de maatschappelijke vastgoedvoorraad. 
Zo kan bijvoorbeeld inzicht verkregen worden in de performance van een object, een 
specifiek deel van de portefeuille of de gehele portefeuille. De performance kan daarbij 
ook op verschillende niveaus belicht worden. De performance kan geanalyseerd worden 
op het niveau van de acht vastgoedcategorieen, het niveau van de hoofdcriteria en het 
niveau van een specifiek performancecriterium. In het volgende hoofdstuk wordt het 
model aan de hand van een casestudie verder toegelicht en op de toepasbaarheid in de 
praktijk getoetst. 

Het geautomatiseerd beslissingsondersteunend model is in de praktijk getoetst op 
toepasbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten. De toepasbaarheid is daarbij zeer 
goed beoordeeld. Op basis van de resultaten die uit het beslissingsondersteunend 
instrument voortkomen kunnen gestructureerde en onderbouwde adviezen gegeven 
worden met betrekking tot het behouden, herontwikkelen, slopen en afstoten van 
vastgoedobjecten. Welke voornamelijk door de goede objectieve onderbouwing 
toepasbaar zijn in de praktijk. 
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De SALOMONitor 

Afgeleid van het verhaal over rechter Salomon: 

Wat zou rechter Salomon doen als hij een echte vader en een echte moeder voor zich 
had die over het ouderschap twisten? In de bijbel beslecht Salomon een conflict tussen 
een echte en een onechte moeder. Veel juristen en wetenschappers kennen het verhaal 
van Salomon slechts ten dele. Er is een vage notie van een scherp zwaard waarmee een 
kind doormidden moet worden gekliefd. Rechters denken dat zij dagelijks wijsheid 
betrachten door het ouderschap in tweeen te splijten. Alsof het, in dit geval, niet beide 
werkelijke ouders zijn, en alsof niet beide zielsveel om hun kinderen geven. Salomon en 
ook zijn, door Berthold Brecht gecreeerde, alter-ego Dollinger hebben echter juist willen 
zeggen dat je het kind niet moet splijten en dat dfe ouder het ouderschap met name 
toekomt die het conflict om het kind nfet wil voeren, zijn kind niet als eigendom ziet. 
Brecht voegt daaraan toe dat dit principe ook inhoudt dat biologische moeders zonder 
hart het ouderschap nfet toekomt. 

Als het zwaard boven het kind hangt trekt de goede ouder zich terug. Rechter Salomon 
gunt juist die terugtrekkende ouder het ouderschap. Goed recht is dus heel wat anders 
dan het doorhakken van gordiaanse knopen. 

Ook het nemen van een vastgoedbeslissing binnen de gemeentelijke organisatie is heel 
wat anders dan het doorhakken van knopen. Het vastgoedmanagement is tegenwoordig 
verantwoordelijk voor de vastgoedeigendommen maar wordt door de beleidsmakende 
diensten opgelegd wat er met het vastgoed moet gebeuren, wat veelal conflicterend 
werkt. Met behulp van de Salomonitor kunnen in ieder geval weloverwogen adviezen 
gegeven worden met betrekking tot het behouden, herontwikkelen, slopen of afstoten 
van vastgoedcomplexen .. Of dat de politiek bereidt is om, op basis van de aangeleverde 
adviezen, de gordiaanse knoop te ontwarren of dat zij als nog de knoop doorhakt om 
haar plannen ad-hoc uit te kunnen voeren zal in de toekomst moeten blijken. 
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1 Aanleiding 
Veel Nederlandse gemeenten vervullen verschillende functies, zeals bijvoorbeeld die van 
eigenaar, beheerder en gebruiker van vastgoed. Door deze gemeenten worden 
voortdurend locaties geacquireerd, vastgoedprojecten ontwikkeld, gerealiseerd, 
geexploiteerd, herbestemd, herontwikkeld, gesloopt en nieuwe ontwikkelingen opgestart 
voor een nieuwe levenscyclus van een object. Daarnaast is de gemeente een instantie die 
er op moet toezien dat vastgoed en het gebruik daarvan voldoet aan de bestaande 
wetten en regelgeving. Kortom, gemeenten hebben zeer veel te maken met vastgoed. 
Het is echter opvallend hoe weinig de meeste gemeenten kennis hebben van de eigen 
omvangrijke vastgoedvoorraad. 

De schatting van de vervangingswaarde van de totale gemeentelijke vastgoedvoorraad in 
Nederland reikt tot maar liefst 50 miljard. 1 De totale gemeentelijke vastgoedvoorraad 
beslaat alle vastgoedcategorieen, te weten: woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten 
en overige. Onder de categorie overige bevinden zich veel monumenten maar 
bijvoorbeeld ook theaters, scholen, zwembaden en sportterreinen. Daarnaast bezitten 
gemeenten grond ten behoeve van het ontwikkelen van projecten. Ondanks dit 
noemenswaardige bezit lijkt het er op dat bij de meeste gemeenten nog geen 
prikkelingen zijn om het managen van het vastgoed wetenschappelijk te volgen, in te 
kaderen en te onderbouwen. 

In tegenstelling tot gemeenten voelen commerciele actoren deze prikkelingen in de 
markt wel. De beleggingsinstellingen, Corporate Real Estate Managers en semi
commerciele woningcorporaties in Nederland zijn de afgelopen jaren duidelijk wel 
geprikkeld. Zij hebben ge'investeerd in het genereren van methoden en kengetallen voor 
benchmarking van het rendement en de performance van haar vastgoed. Hiermee 
hebben zij het vastgoedmanagement op tactisch en strategisch niveau geheven. De 
vraag luidt nu: waarom hebben gemeenten belang bij het professioneel managen van het 
vastgoed dat zij bezitten, beheren en/ of exploiteren? Deze vraag kan vanuit 
verschillende invalshoeken beantwoord worden. Een van deze invalshoeken kan worden 
uitgelegd aan de hand van een citaat van Prof. Ir. W. Keeris2

: 

Elke investering in vastgoed door een organisatie heeft een onlosmakelijk element 
in zich van een vastgoedbelegging. Ook als het geen specifiek verhuurobject 
betreft, maar de huisvesting, accommodering en facilitering van het primair 
bedrijfsproces van de eigen organisatie, of een sociale taakstelling. Daarmee wordt 
de exploitant ondernemer, met de taakstelling uit zijn ondernemerschap en met de 
inzet van het betreffende object invulling te geven aan de 
ondernemingsdoelste/lingen. 

Uit het bovenstaande citaat valt de volgende gedachte af te leiden; wanneer een 
gemeente een investeert in vastgoed, ter ondersteuning van het primaire proces van de 
eigen organisatie of een sociale taakstelling, wordt de gemeente ondernemer. Hierbij 
moet de gemeente met de taakstelling uit zijn ondernemerschap en met de inzet van 
haar vastgoed invulling geven aan de door de beleidsdiensten omschreven 
ondernemingsdoelstellingen. Deze benaderingswijze wordt ondersteund door het recent 
ingevoerde BTW-compensatiefonds (1 januari 2003). In het BTW-compensatiefonds voor 
gemeenten is omschreven dat activiteiten die met vastgoed verband houden als 
ondernemingsactiviteiten worden gezien3

• Daarnaast wordt in de Welzijnsnota van het 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport omschreven dat de algehele kwaliteit 
van het aanbod van maatschappelijke voorzieningen aan versterking en vernieuwing toe 

1 Verkerk, B. Bis, de N. (2002). Gemeente/ijk vastgoed a/s bedrijfsmiddel. Technlsche Universiteit: Eindhoven 
2 Driel, van A. (1998). Rendementsoptima/isatie door dynamisch vastgoedmanagement. Arko Uitgeverij B.V: 
Nieuwegein. 
3 Scherpenzeel, van B. (2002). Vastgoed bij gemeenten. TU/e Postgraduate School: Eindhoven. 
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is4
• Kortom de gemeente heeft er belang bij om haar vastgoed professioneel te managen, 

omdat zij daarmee beter invulling kan geven aan haar beleidsdoelstellingen. 

Onder andere naar aanleiding van de hiervoor omschreven punten kan 
vastgoedmanagement binnen de gemeentelijke organisaties van grote toegevoegde 
waarde zijn. Hierbij dient met name gedacht te worden aan het ontwikkelen van een 
methode voor het opstellen van tactisch beleid ten behoeve van maatschappelijke 
vastgoed waarmee een stap kan worden gemaakt naar het managen van vastgoed op 
strategisch niveau. Het managen van vastgoed op tactisch niveau vraagt om het 
verzamelen, genereren en toepassen van vastgoedinformatie. De kennis die daarbij 
vereist is ontbreekt in de meeste gevallen binnen de gemeentelijke organisatie. Bij de 
gemeenten is het besef dat vastgoedmanagement van toegevoegde waarde kan zijn wel 
degelijk aanwezig. Een aanzet tot een methodiek voor het verzamelen, genereren en 
toepassen van vastgoedmanagement-informatie ten behoeve van het opstellen van 
tactisch vastgoedbeleid lijkt gewenst. 

1.1 Probleemstelling 
Op basis van de aanleiding van het onderzoek is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

Door middel van welke methode kan de performance van de voorraad maatschappelijke 
vastgoed in eigendom van een gemeente eenduidig inzichtelijk gemaakt worden zodat 
tactisch vastgoedbeleid gekoppeld kan worden aan het beleid van de betreffende 
gemeentelijke dienst( en)? 

1.2 Onderzoeksvragen 
• Wat wordt verstaan ender het maatschappelijke vastgoed van een gemeente? 
• Op welke manier managen de Nederlandse gemeenten het vastgoed dat zij in 

eigendom hebben? 
• Wat wordt verstaan ender tactisch vastgoedmanagement en tactisch beleid? 
• Welke methoden bestaan er om inzicht te verkrijgen in de performance van (een 

voorraad) vastgoedcomplexen? 
• Door middel van welke methode kan tactisch vastgoedbeleid gekoppeld worden 

aan het beleid van de betreffende gemeentelijke dienst? 
• Is de in de methode toepasbaar in de praktijk en leveren de resultaten een 

toegevoegde waarde voor de gemeente? 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van een methode voor het 
eenduidig inzichtelijk maken van de performance van een voorraad maatschappelijk 
vastgoed, in eigendom van de gemeente, welke de mogelijkheid biedt om tactisch 
vastgoedbeleid te koppelen aan het beleid van de betreffende gemeentelijke dienst(en). 

4 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (1998-2002). Werken aan sociale kwaliteit. Albant: Den 
Haag. 
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1.4 Plan van aanpak 

Analyse m aatschap pelijk 
vastgoed H2 

Analyse vastgoedbeheer bij 
gemeenten H3 

Ontwikkelen theoretisch model 
H4 ~------------.------------' 

Operationalisatie van het model 
H5 ~-----------,------------' 

Casestudie 
H6 ~-----------,------------' 

Conclusies en aanbevelingen 
H7 ~--------------------' 

Figuur 9: Schematisch plan van aanpak 

Stap 1 
In hoofdstuk 2 wordt allereerst een definitie gegeven van "Maatschappelijk vastgoed". 
Aansluitend wordt de afbakening van het onderzoek behandeld. Hierna wordt een 
omschrijving gegeven van een voor dit onderzoek bruikbare indeling van de 
maatschappelijke voorzieningen in Nederland. Afsluitend volgt een voor dit onderzoek 
bruikbare indeling van maatschappelijke vastgoedobjecten . 

Stap 2 
In hoofdstuk 2 wordt in het kort inzicht gegeven in de positie van gemeenten binnen 
Nederland. Daarop volgt een algemene omschrijving van de structuur van de 
gemeentelijke organisatie. Daarna wordt het speelveld van het vastgoedmanagement 
omschreven binnen de gemeentelijke situatie. 

Dienst(en) kwalitatieve vraag B & W 

______________________ ► Kritatieve vraag _____________________ : 

K walitatieve & : 
t------k'-u:r::.....-hrhtT...-.:,....------. Confrontatie 

vraag i 
Voorraad 

(inzichtelijk gemaakt m.b. v. methodiek) 

(match / mismatch) 

ouwmarkt 
astgoedmarkt 
inan ciele markt 

Het-vel~waar de-case~eh.-afspee:l.t- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Figuur 10: Speelveld maatschappelijk vastgoedmanagement 
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Stap 3 
In de theorie gebaseerd op de commerciele vastgoedmarkt wordt tactisch vastgoedbeleid 
vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De theoretische invalshoek die het beste 
aansluit op de gemeentelijke situatie wordt als basis gehanteerd voor het uitwerken van 
een theoretisch model voor het eenduidig inzichtelljk maken van de performance van een 
voorraad maatschappelijk vastgoed, in eigendom van de gemeente, welke de 
mogelijkheid biedt om tactisch vastgoedbeleid te koppelen aan het beleid van de 
betreffende gemeentelijke d ienst( en). 

Stap4 
In hoofdstuk 5 wordt het theoretische model geoperationaliseerd zodat het naar 
verwachting in de praktijk toepasbaar is. In hoeverre de SALOMONitor daadwerkelijk in 
de praktijk toepasbaar is moet uit de praktijkcase blijken 

Stap 5 
Aan de hand van een praktijkcase wordt de ontwikkelde SALOMONitor toegepast binnen 
een gemeentelijke organisatie. Hierbij vindt een confrontatie plaats tussen de vraag 
omschreven in het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen en de 
performance van de bestaande voorraad vastgoedcomplexen. Het resultaat van deze 
toepassing kan enerzijds aanleiding geven om de methodiek aan te passen, anderzijds 
moet het resultaat inzetbaar zijn op tactisch beleidsniveau binnen de gemeente. 

Stap 6 
In hoofdstuk 7 worden op basis van het verrichte onderzoek de conclusies gegeven. Aan 
de hand van die conclusies worden vervolgens de aanbevelingen weergegeven. 
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2 Maatschappelijk vastgoed 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een definitie gegeven van "Maatschappelijk vastgoed". 
Aansluitend wordt de afbakening van het onderzoek behandeld. Vervolgens wordt een 
omschrijving gegeven van een voor dit onderzoek bruikbare indeling van de 
maatschappelijke voorzieningen in Nederland. Aan de hand van de indeling van de 
maatschappelijke voorzieningen, de vastgoed categorisering en de kadastrale indeling 
wordt een omschrijving gegeven van de verschillende maatschappelijke 
vastgoedobjecten. 

2.1 Definitie 
Van Leent (2002)5 geeft de volgende definitie van; "Maatschappelijk vastgoed": 

Maatschappelijk vastgoed omvat de gemeentelijke gebouwen en terreinen voor 
onderwijs, cultuur, sport en welzijn. We hebben het dus niet over de gebouwen 
voor de eigen ambtelijke organisatie, niet over vastgoed in de vorm van openbare 
ruimte en bijbehorende opstallen en ook niet over vastgoed dat in het kader van 
stede/ijke ontwikkeling tijdelijk in eigendom en beheer is; 

Hier wordt de term "maatschappelijk" op twee manieren vertaald. Enerzijds wordt 
duidelijk gemaakt dat het om vastgoed gaat dat in eigendom is van de maatschappij, in 
dit geval de gemeente. Anderzijds gaat het om vastgoed dat maatschappelijke 
voorzieningen huisvest. 

Binnen dit onderzoek draait het specifiek om de maatschappelijke instellingen die 
voorzien in een in de maatschappij voorkomende behoefte die door de gemeente 
onderschreven wordt. De gemeente kan een maatschappelijke behoefte onderschrijven 
door deze op te nemen in haar beleid, of de maatschappelijke instelling te subsidieren. In 
het vervolg van dit verslag wordt met de term "maatschappelijk vastgoed" het volgende 
bedoeld: 

De grond en de duurzaam met de grond verenigde gebouwen, in eigendom van de 
gemeente ten behoeve van het huisvesten van instellingen, die in een in de 
maatschappij voorkomende en door de gemeente onderschreven behoefte voorzien. 

Deze definitie is zeer breed geformuleerd en geeft weinig inzicht in welk vastgoed 
betrokken wordt in het onderzoek. Om beter inzicht te verkrijgen wordt in de volgende 
paragrafen een afbakening van het onderzoeksveld en een indeling van de betrokken 
maatschappelijke voorzieningen gegeven. 

2.2 Afbakening 
Om tot een verdere afbakening te komen wordt allereerst nogmaals de doelstelling van 
het onderzoek herhaald. Deze luidt als volgt; 

Het ontwikkelen van een methodiek voor het eenduidig inzichtelijk maken van de 
performance van een voorraad maatschappelijk vastgoed, in eigendom van de 
gemeente, welke de mogelijkheid biedt om tactisch vastgoedbeleid te koppe/en aan 
het beleid van de betreffende gemeentelijke dienst(en). 

Deze doelstelling bevat een drietal beperkingen die voor een verdere afbakening zorgen. 
Ten eerste richt het onderzoek zich op het niveau van tactisch vastgoedbeleid. Ten 
tweede betreft het onderzoek alleen het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente. 
Ten derde betreft het onderzoek alleen het vastgoed ten behoeve van de huisvesting van 
maatschappelijke voorzieningen die binnen het lokale gemeentebeleid vallen. In de 
volgende subparagrafen warden deze beperkingen nader toegelicht. 

5 Leent, van M. (2002). Expertmeeting "gemeentelijk accommodatiebeleid". DHV, Amersfoort. 
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Tactisch vastgoedbeleid 
In de theorie wordt gesproken van verschillende abstractieniveaus waarop 
vastgoedbeleid omschreven kan worden. Van Driel6 omschrijft per abstractieniveau welke 
beleidsaspecten van belang zijn: 

1. Strategisch: op strategisch niveau worden de uitgangspunten voor de gewenste 
wijzigingen in de portefeuilleopbouw en voor de exploitatie ervan in hoofdlijnen 
omschreven. Dit dient als basis voor de verdere uitwerking op tactisch niveau; 

2. Tactisch: op het tactische niveau wordt door middel van performanceanalyses het 
beleid per complex vastgesteld: behouden, dispositie, herontwikkeling of sloop. 
Het tactisch beleid dient als basis voor een verdere uitwerking op operationeel 
niveau; 

3. Operationeel: op het operationeel niveau vindt het commercieel, technisch en 
administratief beheer plaats. Hieronder vallen ook de daadwerkelijke activiteiten 
ten behoeve van verkoop. 

Dit onderzoek richt zich derhalve op het tactisch beleidsniveau. Een uitgebreide 
omschrijving van tactisch vastgoedbeleid wordt gegeven in het volgende hoofdstuk. Op 
dit moment is van belang dat het tactisch vastgoedbeleid zich richt op het complexbeleid. 
De indeling maatschappelijk vastgoed (zie paragraaf 2.4) wordt daarom tot op 
complexniveau omschreven. De tweede beperking van het onderzoeksveld is gebaseerd 
op de eigendomssituatie. 

De eigendomsituatie 
Binnen de maatschappelijke vastgoedvoorraad zijn er verschillende eigendomssituaties. 
De meeste gebouwen zijn volledig in eigendom van de gemeente, zowel het juridisch als 
economisch eigendom ligt bij de gemeente. De schoolgebouwen voor het Primair 
Onderwijs en Voortgezet Onderwijs vormen hier echter een uitzondering op. Het juridisch 
eigendom ligt formeel bij de schoolbesturen. De gemeente heeft vanwege het claimrecht, 
bij het vervallen van de onderwijsfunctie, het economisch eigendom. Dit houdt in dat de 
gemeente weer het volledig eigendom krijgt wanneer de school het pand verlaat. Maar 
zolang de school gebruik maakt van het pand kunnen de gemeenten de school niet 
dwingen te vertrekken. Daarnaast kunnen de gemeenten ook vastgoedobjecten huren 
van derden, waarbij enkel het gebruik door de gemeente bepaald wordt, maar het 
eigendom volledig bij derden ligt. 

Dit onderzoek richt zich echter enkel op de panden die volledig in eigendom zijn van de 
gemeenten, schoolgebouwen. De gehuurde panden worden buiten beschouwing gelaten. 
Daarnaast moeten de maatschappelijk vastgoedobjecten een duidelijke beleidsrelatie 
hebben met de gemeente. In hoeverre de beleidsrelatie een afbakening van het 
onderzoek met zich mee brengt wordt in de volgende subparagraaf besproken. 

Gemeentelijk beleidsveld maatschappelijke voorzieningen 
Het Rijk laat op het vlak van maatschappelijke voorzieningen steeds meer over aan 
provincies en gemeenten. Gemeenten hebben binnen het kader van de hogere overheden 
steeds meer verantwoordelijkheden voor het voeren van beleid ten aanzien van 
maatschappelijke voorzieningen. Binnen dit onderzoek worden de maatschappelijke 
voorzieningen betrokken die binnen het gemeentelijke beleidsveld vallen. De 
maatschappelijke voorzieningen waarbij het beleid op regionale of landelijke schaal 
gevoerd wordt, vallen buiten het onderzoek. De volgende voorzieningen worden buiten 
beschouwing gelaten: rijksmusea, gezondheidszorg, politie, brandweer, 
arbeidsvoorzieningen en maatschappelijke opvang. In de volgende paragrafen wordt een 
beschrijving gegeven van de maatschappelijke voorzieningen en het bijbehorende 
maatschappelijke vastgoed die wel binnen het onderzoeksveld vallen. 

6 Driel, van A. (1998). Rendementsoptimalisatie door dynamisch vastgoedmanagement. Arko Uitgeverij B.V: 
Nieuwegein. 
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2.3 Indeling maatschappelijke voorzieningen 
Om een beter inzicht te verkrijgen in het aanbod van maatschappelijke voorzieningen is 
binnen verschillende theoretische bronnen gezocht naar een mogelijke categorisering. 
Een categorisering van instellingen of bedrijven kan vanuit verschillende invalshoeken 
benaderd worden. Aangezien het in dit onderzoek gaat om maatschappelijke 
voorzieningen, die gehuisvest zijn in een object van de gemeente, worden eerst de 
bestaande indelingen binnen het gemeentebeleid beschreven. Vervolgens wordt op basis 
van de regelgeving van de financiele jaarverslagen van gemeenten een indeling van de 
activa besproken. Tevens wordt aan de hand van de standaard bedrijfsindeling van de 
Kamer van Koophandel (KvK) en op basis van de brancheorganisaties een categorisering 
omschreven. Hierna worden de vastgoedinvalshoek en de kadastrale indeling belicht. 

Categorisatie binnen de gemeentelijke organisatie 
Binnen de gemeente worden de verschillende maatschappelijke voorzieningen op twee 
belangrijke wijzen gecategoriseerd, Allereerst wordt beleidsmatig een scheiding gemaakt 
door de voorzieningen ender verschillende beleidsdiensten te laten vallen. Daarnaast 
wordt een categorisering gegeven op basis van de hoofdfuncties gemeentebegroting 
zeals deze volgens de Comptabiliteitsvoorschriften (1995) in de jaarverslagen moeten 
word en opgenomen. 

Indeling beleidsdiensten: 
• Welzijn 
• Sport 
• Cultuur 

Hoofdfuncties gemeentebegroting: 
• Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke 
dienstverlening 

• Volksgezondheid en milieu 
• Cultuur en recreatie 

In het schema worden enkel de beleidsdiensten en hoofdsfuncties genoemd waarbinnen 
de maatschappelijke voorzieningen vallen. In bijlage 2.1. is een volledig overzicht van de 
categorieen opgenomen. 

Opvallend aan de hierboven weergegeven indelingen is dat wat op beleidsniveau een 
specifiek aandachtsveld is, in de gemeentebegroting niet als hoofdfunctie wordt 
vernoemd. Wellicht wordt het inzichtelijker gemaakt wanneer de beleidsindeling en de 
financiele indeling in de toekomst beter op elkaar aansluiten. Dit behoort echter niet tot 
het onderzoeksveld en wordt daarom enkel opgemerkt en verder niet behandeld. Omdat 
in dit onderzoek een duidelijke koppeling met het beleid van de betreffende diensten 
wordt gemaakt, zal in het vervolg van het verslag de indeling van de beleidsdiensten 
gehanteerd worden. Deze indeling is niet geschikt om op complexniveau toe te passen, 
daarvoor is een specifiekere omschrijving gewenst. In de volgende subparagrafen wordt 
vanuit de bedrijven c.q. instellingen een verdergaande indeling gegeven waarna vanuit 
de vastgoedmarkt een indeling besproken wordt. 

Standaard Bedrijfsindeling 
Het CBS heeft de standaard bedrijfsindeling (SBI) ontworpen om een uniforme indeling 
van de economie in beeld te krijgen. De SBI is een systematische hierarchische indeling 
van economische activiteiten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het 
bedrijfsleven maar ook om die van non-profit instellingen en de overheid. De 
maatschappelijke voorzieningen vallen binnen de sectoren persoonlijke diensten en 
algemene diensten. Deze indeling per sector is beduidend anders dan de beleidsmatige 
indeling van de overheid. Onder de sectorindeling valt de branche-indeling. De branche
indeling vertoont meer overeenkomst met de indelingen binnen het overheidsbeleid. 
Hieronder is de Kamer van Koophandel (KvK) branche-indeling weergegeven: 

• Persoonlijke diensten 
o Onroerend goed 
o Cultuur, recreatie 
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o Wasserij, stomerij 
o Kapper, schoonheidsverzorging 

• Algemene diensten 
o Nutsbedrijven 
o Overheid en onderwijs 
o Gezondheid en welzijn 
o Maatschappelijke organisaties 

Deze branche-indeling biedt echter geen mogelijkheid om deze op complexniveau te 
hanteren. Hiervoor is een meer gedetailleerde branche-indeling nodig. 

Branche-indeling 
Naast de standaard bedrijfsindeling van de KvK, die is gebaseerd op internationale 
uniformiteit, hebben veel branche vertegenwoordigende instellingen een eigen indeling 
gemaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

• Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW); waaronder de 
kinderdagverblijven verzorgingstehuizen, voogdij-instellingen, club- en buurthuizen 
vallen; 

• Het Nederlands Olympisch Comite*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de 
bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 90 aangesloten landelijke 
sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 30.000 verenigingen met in 
totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters; 

• De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van de regering op het gebied 
van het cultuurbeleid. 

Hieronder zijn de indelingen weergegeven van de branchevertegenwoordigende 
instellingen. 

Indeling gebaseerd op 
NIZW: 
• Anti-

discriminatiebureaus; 
• Buurthuis; 
• Clubhuis; 
• Kinderdagverblijven; 
• Opbouwwerk; 
• Opvoedbureaus; 
• Peuterspeelzalen; 
• Vormingscentra; 
• Volksuniversiteiten; 
• Wijkcentra; 

Indeling gebaseerd op 
NOC*NSF: 
• Atletiekbanen; 
• Bowling/ kegelbanen; 
• Squashcentra en 

banen; 
• Golfcourses; 
• Klimmuren; 
• Kunstijsbanen; 
• Maneges; 
• Rolschaatsbanen; 
• Kunstskibanen; 
• Sporthallen; 
• Sportvelden; 
• Tennisbanen; 
• Tennishallen; 
• Voetbalstadions; 
• Wielerbanen; 
• Zweefvl iegvelden; 
• Zwembaden . 

Indeling gebaseerd op 
Raad voor Cultuur: 
• Ateliers/ 

expositieru i mten; 
• Bibliotheken/ 

Archieven; 
• Danszalen/ 

Filmzalen/ theaters; 
• Monumenten; 

De branche indelingen gebaseerd op de indeling van NIZW, NOC*NSF en de Raad voor 
Cultuur sluiten het beste aan bij de indeling naar beleidsveld. Daarnaast zijn deze 
indelingen ook op complexniveau omschreven, waarmee de link met het vastgoed gelegd 
wordt. 

2.4 Indeling Maatschappelijke vastgoed 
In deze paragraaf wordt vanuit de vastgoed invalshoek een tweetal indelingen 
besproken. De indeling volgens de marktbenadering van NVM en de kadastrale indeling. 
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De maatschappelijk voorzieningen die betrokken warden in dit onderzoek vragen om zeer 
uiteenlopende en vaak op maat gesneden vastgoedobjecten. Hieronder wordt een korte 
omschrijving gegeven van de verschillende soorten vastgoed op basis van de indeling 
sectoren van vastgoed waarna de kadastrale indeling besproken wordt. 

Vastgoedsectoren 
Allereerst wordt ingegaan op de indeling sectoren van vastgoed volgens de 
marktbenadering. In de onderstaande figuur is de indeling van de vastgoedmarkt naar 
verschillende sectoren weergegeven: 

Be drijfsm atig 
onroerend 
goed 

Recreatie/ hotel 

Industrial 
- bedtijfsgeboul/\en 
- in dustrieel 

Vastgoed 

agrarisch 
onroerend goed 

overig 

Sped ale gebou Vien, zoal s: 
- kerken 
- musea 
- theaters 

Figuur 11: Aangepaste lndeling sectoren van vastgoed volgens de mar1dbenadering. Bron NVM 

Het gemeentelijke vastgoed in Nederland is verdeeld over alle sectoren. Specifiek het 
maatschappelijke vastgoed bevindt zich voornamelijk in de sector overige en een deel in 
bedrijfsmatig vastgoed. Het raakvlak met bedrijfsmatig vastgoed wordt in het vervolg 
van het verslag gebruikt voor de theoretische onderbouwing (zie hoofdstuk 4). Omdat 
het grootste deel van het maatschappelijke vastgoed in de sector overige valt is deze 
indeling niet geschikt voor toepassing in dit onderzoek. 

Kadastrale vastgoedindeling 
Oak de kadastrale indeling blijkt volgens het onderzoek van Van Scherpenzeel (2002) 
niet geschikt. Het kadaster is een openbare informatiebron voor vastgoed, dit is wettelijk 
zo geregeld. In het kader van de rechtszekerheid legt het kadaster alle belangrijke 
gegevens over onroerende zaken vast. Aangezien dit een landelijke indeling is die een 
omschrijving van vastgoedobjecten geeft, lijkt dit een goede basis voor een indeling van 
het maatschappelijk vastgoed. Van Scherpenzeel7 stelt echter dat de bij het kadaster 
verkregen gegevens niet geschikt zijn om ender te verdelen in vastgoedcategorieen, 
omdat de kadastrale nummers waarvan de cultuurcodes niet bekend zijn 35% van het 
totaal bedraagt. 

2.5 Conclusie 
Op basis van de in hoofdstuk 2 omschreven theorie is een definitie opgesteld van 
Maatschappelijk vastgoed. Wanneer binnen dit verslag over maatschappelijk vastgoed 
gesproken wordt daaronder het volgende verstaan: 

De grond en de duurzaam met de grond verenigde gebouwen, in eigendom van de 
gemeente ten behoeve van het huisvesten van cultuur, sport en welzijninstellingen, 
die in een in de maatschappij voorkomende en door de gemeente onderschreven 
behoefte voorzien. 

7 Scherpenzeel, van B. (2002). Vastgoed bij gemeenten. TU/e Postgraduate School: Eindhoven 
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Het gaat dus om gebouwen die in eigendom zijn van gemeenten ten behoeve van het 
huisvesten van maatschappelijke voorzieningen die binnen het beleidsveld van de 
gemeente vallen. De gebouwen voor de huisvesting van de eigen organisatie warden in 
het onderzoek niet meegenomen. Daarnaast wordt de huisvesting van de volgende 
maatschappelijke voorzieningen buiten beschouwing gelaten: onderwijs, rijksmusea, 
gezondheidszorg, Justitie, brandweer, arbeidsvoorzieningen en maatschappelijke opvang. 

Uit de verschillende besproken categoriseringen voor maatschappelijk vastgoed blijken 
de indelingen van de branchevertegenwoordigende instellingen het best toepasbaar voor 
dit onderzoek. Deze indelingen komen namelijk overeen met de omschreven 
beleidsvelden binnen de gemeentelijke organisatie en zijn oak voor de 
vastgoedcomplexen toepasbaar. De categorisering is als volgt opgebouwd: 

Indeling gebaseerd op 
NIZW: 
• Anti-

discriminatiebureaus; 
• Buurthuis; 
• Clubhuis; 
• Kinderdagverblijven; 
• Opbouwwerk; 
• Opvoedbureaus; 
• Peuterspeelzalen; 
• Vormingscentra; 
• Volksuniversiteiten; 
• Wijkcentra; 

Indeling gebaseerd op 
NOC*NSF: 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Atletiekbanen; 
Bowling/ kegelbanen; 
Squashcentra en 
banen; 
Golfcourses; 
Klimmuren; 
Kunstijsbanen; 
Maneges; 
Rolschaatsbanen; 
Kunstskibanen; 
Sporthallen; 
Sportvelden; 
Tennisbanen; 
Tennishallen; 
Voetbalstadions; 
Wielerbanen; 
Zweefvliegvelden; 
Zwembaden . 
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Raad voor Cultuur: 
• Ateliers/ 

expositierui mten; 
• Bibliotheken/ 

Archieven; 
• Danszalen/ 

Filmzalen/ theaters; 
• Monumenten; 
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3 Situatie bij gemeente 
Zeals in de aanleiding van het onderzoek reeds is omschreven, hebben gemeenten zeer veel 
te maken met vastgoed en hebben zij ook zeer veel vastgoed in eigendom. De schatting 
van de vervangingswaarde van de totale gemeentelijke vastgoedvoorraad in Nederland reikt 
tot maar liefst 50 miljard.8 Daarnaast is in het voorgaande hoofdstuk duidelijk geworden 
dat de vastgoedvoorraad bij gemeenten zeer divers is. Ondanks de grate omvang en de 
diversiteit van de gemeentelijke vastgoedportefeuille beheren de gemeenten hun vastgoed 
vaak enkel op (technisch) operationeel niveau. Hoe dit vastgoedbeheer binnen de 
gemeenten georganiseerd is wordt in dit hoofdstuk omschreven. In paragraaf 3.1 wordt 
allereerst in het kart inzicht gegeven in de positie van gemeenten binnen Nederland. Daarop 
volgt een algemene omschrijving van de structuur van de gemeentelijke organisatie. In 
paragraaf 3.2 wordt ingegaan op wat vastgoedbeheer binnen de gemeentelijke situatie 
inhoudt. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de relatie gelegd met de theorie uit de 
commerciele vastgoedmarkt. 

3.1 De gemeentelijke organisatie 
De overheid van Nederland is georganiseerd als een eenheidsstaat. Oat houdt in dat de 
bestuurlijke en staatkundige verhoudingen dermate georganiseerd zijn dat het beleid van de 
gemeente past binnen het beleid van de provincie die vervolgens weer past binnen het 
beleid van het rijk. Het rijk kan daarbij bepaalde taken, bevoegdheden en middelen 
overdragen aan de provincies en gemeenten. Het overdragen van taken, 
verantwoordelijkheden en middelen is in het begin van de jaren tachtig ingezet aan de hand 
van de decentralisatienota. Op dit moment zijn vele taken en bevoegdheden die voorheen 
bij de rijksoverheid lagen gedecentraliseerd naar gemeenten. Decentralisatie betekent dat 
regeling en bestuur niet uitsluitend vanuit een centrum (Den Haag) warden gevoerd, maar 
plaatsvinden door het rijk en veel andere autonome lichamen. Door de decentralisatie zijn 
de gemeenten en hogere overheden steeds meer afhankelijk van elkaar bij het nastreven 
van eigen doelstellingen. De gemeente heeft de bevoegdheid om haar eigen huishouding te 
regelen, maar is verplicht mee te werken aan uitvoering van regelingen van hogere 
bestuurslagen9

• 

Voor de huishouding van de gemeente en de uitvoering van regelingen van de hogere 
overheden bestaat de gemeentelijke organisatie. De gemeente is opgebouwd uit een 
bestuurlijke en een ambtelijke organisatie. In figuur 12 is schematisch weergeven hoe de 
gemeentelijke organisatie is opgebouwd. 

Bestuurlijk 
Raad 

B&W 

Gemeente sec re ta ris 

Management Team 
Ambtelijk 

Dienst Dienst Dienst Dienst Dienst 

Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling 

Figuur 12: Structuur van een gemeentelijke organisatie. 

8 Verkerk, B. Bis, de N. (2002). Gemeente/ijk vastgoed a/s bedrijfsmiddel. Technische Universiteit: Eindhoven 
9 Lok, K.J. (2002). De gemeente bestuurlijk verkend. Uitgeverij Lemma: Utrecht 
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Het bestuurlijke deel van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad en het college van 
Burgemeester en Wethouders (B&W.) Daarbij heeft de gemeenteraad een kaderstellende, 
controlerende en vertegenwoordigende functie en het college van B&W omvat alle 
bestuursbevoegdheden. De gemeentesecretaris vormt de schakel tussen de bestuurlijke en 
de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris draagt de verantwoordelijkheid voor het 
ambtelijke apparaat en moet verantwoording afleggen bij het college van B&W. Het 
ambtelijke apparaat zorgt voor het uitwerken en uitvoeren van het beleid. Het ambtelijke 
apparaat is op zichzelf weer verdeeld over verschillende diensten. Er is geen eenduidige 
wijze waarop de diensten zijn samengesteld. Daarnaast is het opmerkelijk dat er veelal 
geen sprake is van een vastgoeddienst of afdeling. Bij de meeste gemeenten is het 
vastgoedeigendom en -beheer verspreid over vele diensten. 

3.2 Vastgoedbeheer bij gemeenten 
Het gevolg van het versnipperde vastgoedeigendom en -beheer binnen de gemeentelijke 
organisatie is, dat veelal per dienst verschillende uitgangspunten worden gehanteerd voor 
het onderhoud, verhuur en andere beheerszaken. Daarnaast bestaat er over het algemeen 
geen of onvoldoende inzicht in de totale vastgoedvoorraad. De vaak inconsistente 
vastgoedregistraties zorgen voor veel verwarring en de gemeente is zich vaak onvoldoende 
bewust van haar marktpositie als een van de grootste vastgoedeigenaren op het eigen 
grondgebied 10

• Door een algemeen gebrek aan goede kennis van de eigendommen kunnen 
rationele afwegingen over het behouderi, herontwikkelen, slopen of afstoten van 
vastgoedobjecten nauwelijks worden gemaakt. 

Niet alle gemeenten hebben hun vastgoedeigendommen versnipperd over verscheidene 
diensten en een gebrek aan kennis over hun voorraad. Kohnstamm e.a. (1995) 11 

omschrijven binnen gemeenten drie verschillende beheervormen: 

1. Centraal: Een centrale beheerorganisatie, waarbij tevens het eigendom van het 
vastgoed berust. Centrale beheerorganisaties zijn over het algemeen sturend; 

2. Semi-centraal: twee centrale beheerorganisaties, waarbij veelal ook de 
eigendommen berusten. Semi-centrale beheerorganisaties zijn over het algemeen 
sturend; 

3. Decentraal: drie of meerdere beheerorganisaties met wisselende structuren en 
versnipperd eigendom. Decentrale beheerorganisaties zijn over het algemeen 
volgend. 

Bij een centraal beheer van alle gemeentelijke vastgoedeigendommen is een goede 
kennisopbouw, een sterke standaardisering en sturing binnen de gemeente mogelijk. 
Ondanks dit voordeel en vele andere voordelen van centraal beheer, komt centraal beheer 
slechts bij 17,5% van de Nederlandse gemeenten voor. In het geval van Semi-centraal 
beheer zijn er twee organisaties met over het algemeen een hoge mate van professionaliteit 
betrokken bij het beheer. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het 
vastgoed specifiek in eigendom ten behoeve van de huisvesting van de eigen organisatie en 
de maatschappelijke voorzieningen en anderzijds het vastgoed dat men in verband met 
ruimtelijke ordeningsvraagstukken tijdelijk in eigendom houdt. De semi-centrale wijze van 
beheren vindt slechts bij 20% van de Nederlandse gemeenten plaats volgens Kohnstamm. 
Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten (62,5%) zou dus het vastgoed 
decentraal beheren. 

10 Hoogwout, M. Dam, M. De zeven beginselen van rationeel vastgoedbeheer bij gemeenten. BMI Magazine nr. 5, 
jaargang 12. 
11 Kohnstamm, P.P., Hulten, van P.J., Uittebogaard, L.B. (1995). Publiek Onroerend Goed: het beheer van de 
vastgoedvoorraad in de quartaire sector. Amsterdam: SBV. 

19 



Afstudeeronderzoek R.P.J. Pellikaan 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

---
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

TU/ e Metafoor 

Het onderzoek van Verkerk en de Bis 
(2003) ondersteunt Kohnstamm op 
dit vlak. Uit de door Verkerk en de 
Bis gevoerde interviews met 
gemeenten en enquetes blijkt dat 
het vastgoedbeheer binnen 
gemeenten verspreid is over 

<1 0.000 1 0.000- 25001 - 50.001- 1 00.001 - 250.001 < 
verschillende diensten (zie figuur 9) 
Opvallend aan gegevens binnen de 
figuur is, hoe groter de gemeente 
hoe meer diensten betrokken zijn bij 
het vastgoedbeheer. 

25.000 50.000 1 00.000 250.000 

Figuur 9: Aantal diensten betrokken bij 
gemeentelijk vastgoedbeheer naar grootte van gemeenten 

Tevens constateren zij dat het juist de grotere gemeenten zijn, die ten aanzien van hun 
vastgoed op tactisch en strategisch niveau actief zijn. De kleinere gemeenten zijn vooral op 
operationeel vlak actief. Zoals reeds eerder vermeld is een centrale beheerorganisatie beter 
geschikt om een goede kennisopbouw, een sterke standaardisering en sturing op tactisch en 
strategisch niveau te realiseren binnen de gemeente. Toch blijken het de grotere 
gemeenten met een decentraal vastgoedbeheer te zijn die op strategisch en tactisch niveau 
actief zij n. 

Reden voor het bestaan van deze tegenstelling is dat grotere gemeenten over meer 
diensten beschikken en deze diensten veelal zelfstandig verantwoordelijk zijn voor hun 
huishouding. Daarnaast hebben de grotere gemeenten de mogelijkheid om de 
vastgoedkennis in huis te halen die benodigd is om op tactisch en strategisch niveau om te 
gaan met hun vastgoed. De kleinere gemeenten hebben vaak een beperkt aantal diensten, 
waardoor de kans groter is dat het vastgoedbeheer binnen een of twee diensten valt. Maar 
de kleine gemeenten hebben ook minder middelen om tot een hoger niveau vastgoedkennis 
te komen. Kortom, een centraal of semi-centraal vastgoedbeheer hoeft niet altijd te 
betekenen dat het vastgoedbeheer professioneel wordt uitgevoerd op operationeel, tactisch 
en strategisch vlak. 

Er is geen wetgeving die bepaalt dat gemeenten een centrale vastgoedstrategie moeten 
hebben of 0berhaupt een vastgoedbeheerafdeling. Daarnaast is het in eigendom hebben 
van vastgoed geen kerntaak van de gemeente12

• Aangezien veel gemeenten een groot deel 
van het maatschappelijke vermogen dat zij tot hun beschikking hebben investeren in 
vastgoed verdient het eigendom een plaats binnen de organisatie. Welke van de door 
Kohnstamm e.a. geformuleerde, vastgoedbeheervorm het meest optimaal is voor een 
gemeente wordt in dit onderzoek niet verder behandeld . 

Voor het vervolg van het onderzoek geldt als uitgangspunt dat een centraal of semi
centraal vastgoedbeheer de voorkeur heeft boven een decentrale beheerorganisatie. Zoals 
reeds omschreven in deze paragraaf zegt een centraal of semi-centraal nog niet dat de 
beheerorganisatie op zowel operationeel, als op tactisch en strategisch abstractieniveau 
werkt. De Bis en Verkerk hebben door middel van een enquete verricht onder gemeenten 
inzicht verschaft in het abstractieniveau waarop gemeenten het vastgoedbeheer uitvoeren. 
Op basis van de vijf Corporate Real Estate Managementniveaus hebben De Bis en Verkerk 
de gemeenten gevraagd het niveau aan te geven dat het meest van toepassing is op hun 
situatie. 

12 Hoogwout, M. Dam, M. De zeven beginselen van rationeel vastgoedbeheer bij gemeenten. BMI Magazine nr. 5, 
jaargang 12. 
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Onder-
:::ateaorie Doener Analist handelaar Ondernemer Strateeg Totaal 
< 10000 8 8 4 20 
10000- 25000 20 4 4 28 
25000- 50.000 4 8 4 4 20 
50000-
100000 4 4 4 4 16 
100000-
250000 4 4 8 
250000 < 8 8 
Totaal 36 24 16 8 16 100 
F1guur 13: Managementmveau van gemeenten. Bron: De B1s en Verkerk (2003). 

Uit figuur 13 valt op te maken dat 60% van de respondenten Doener of Analist zijn. De 
doener en analist behoren tot het operationele niveau, de onderhandelaar en ondernemer 
bevinden zich op het tactische niveau en de strateeg op het strategische niveau. Een meer 
uitgebreide omschrijving van de vijf managementniveaus is gegeven in bijlage 3.1. De 
conclusie die op dit moment van belang is, is dat het grootste deel van de gemeenten ten 
aanzien van hun vastgoed niet op tactisch of strategisch abstractieniveau actief zijn, maar 
slechts op operationeel vlak. 

Toch zijn alle gemeenten actief op het vlak van aankopen, (her)ontwikkelen en afstoten van 
vastgoed. Dat terwijl diezelfde gemeenten veelal geen tactisch en strategisch 
vastgoedbeleid voeren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meeste gemeenten geen 
of onvoldoende vastgoedkundige onderbouwing hanteren voor de besluitvorming tot het 
aankopen, (her)ontwikkelen of afstoten van het vastgoed dat zij in eigendom hebben. Het 
besluit tot aankopen, (her)ontwikkelen of afstoten van vastgoed ontstaat zelfs niet binnen 
de vastgoedbeheerafdeling, maar binnen de beleidsmakende diensten, waar geen 
vastgoedkennis aanwezig is. Ten aanzien van het maatschappelijke vastgoed zijn het de 
beleidsdiensten waaronder de maatschappelijke voorzieningen vallen die de 
beleidsdoelstellingen formuleren. Op basis van deze beleidsdoelstellingen wordt het initiatief 
genomen om een pand aan te kopen, te (her)ontwikkelen of af te stoten. Vervolgens kan de 
vastgoedafdeling er bij betrokken worden indien aanwezig. 

Het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen is leidend voor de te nemen 
maatschappelijke vastgoedbeslissingen. Dat hoeft geen slechte zaak te zijn. Het voorzien in 
maatschappelijke voorzieningen, gewenst door de bevolking en niet door de markt 
gerealiseerd, behoort immers tot de kerntaken van de gemeente. Als direct gevolg daarvan 
heeft de gemeente de taak heeft maatschappelijke instellingen, indien mogelijk, gedegen 
huisvesting te bieden. Dat de gemeente vastgoed in eigendom neemt om aan deze taak te 
voldoen mag niet leiden tot een situatie waarbij de gemeente puur op de performance van 
de eigen portefeuille bepaalt of een gebouw wordt aangekocht, (her)ontwikkeld, of 
afgestoten. Het belang van de kerntaak weegt immers zwaarder dan het in eigendom 
hebben van vastgoed. Dit betekent niet dat gemeenten het belang van de bestaande 
vastgoedvoorraad niet serieus moeten laten meewegen in hun vastgoed beleidsbeslissingen. 

Uit het onderzoek van De Bis en Verkerk (2003) blijkt dat 90% van de gemeenten het 
belang van vastgoed ter ondersteuning van het gemeentelijke beleid redelijk tot zeer 
belangrijk vindt. De toegevoegde waarde zit volgens gemeenten vooral in de 
huisvestingsfunctie ten behoeve van de eigen organisatie en de maatschappelijke 
voorzieningen. Tevens is geconstateerd dat het financiele belang steeds vaker wordt 
ingezien. Kortom, gemeenten erkennen de belangen van vastgoed op beleidsmatig vlak, 
huisvestingsfunctionaliteit en financieel vlak. Het is echter de vraag of dat deze belangen 
ook inzichtelijk gemaakt warden, zodat daar voordelen op portefeuille niveau mee behaald 
kunnen worden. 
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3.3 Conclusie 
De gemeenten in Nederland hebben de bevoegdheid om hun eigen huishouding te regelen, 
zolang zij maar binnen de gestelde wetten en regelingen van hogere bestuurslagen werken. 
Er is geen wetgeving die bepaalt dat gemeenten een vastgoedstrategie moeten hebben of 
0berhaupt een vastgoedbeheerafdeling in welke vorm dan ook. Bij de meeste gemeenten is 
geen sprake van een specifieke vastgoeddienst of -afdeling. Het vaak omvangrijke 
vastgoedeigendom en -beheer is veelal verspreid over meerdere diensten. 

Een centrale of semi-centrale vastgoedbeheerafdeling binnen de gemeentelijke organisatie 
heeft ten aanzien van een decentraal beheer vele voordelen. Decentraal beheer leidt veelal 
tot onder andere inconsistente uitgangspunten ten aanzien van verhuur, onderhoud en 
andere beheerszaken. Daarnaast is er geen sprake van een centrale vastgoedregistraties, 
wat tot onvoldoende inzicht op portefeuilleniveau leidt. Een centraal beheer is beter geschikt 
om een goede kennisopbouw, een sterke standaardisering en sturing op tactisch en 
strategisch niveau te realiseren binnen de gemeente. 

Volgens Kohnstamm (1995) is er bij 62,5% van de Nederlandse gemeenten sprake van 
decentraal vastgoedbeheer. Daarbij constateren De Bis en Verkerk (2003) dat 60% van de 
geenqueteerde gemeenten enkel op operationeel vlak actief zijn met hun 
vastgoedeigendom. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de meeste gemeenten geen 
vastgoedkundige onderbouwing hanteren voor de besluitvorming tot het aankopen, 
(her)ontwikkelen of afstoten van objecten. Ten aanzien van het maatschappelijke vastgoed 
is het beleid met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen leidend voor de te 
nemen vastgoedbeslissingen. 

In het volgende hoofdstuk wordt op basis van de theorie van de commerciele 
vastgoedpartijen inzicht gegeven in de wijze waarop vastgoedkennis toegepast kan worden 
bij het nemen van vastgoedbeslissingen. 
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4 Het theoretisch model 
Zoals in de voorgaande hoofdstukken reeds is omschreven, richt dit onderzoek zich op het 
tactisch vastgoedbeleid ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed. Vastgoedbeleid is in 
gemeenteland echter nog geen gemeengoed. In de theorie is weinig te vinden over tactisch 
vastgoedbeleid vanuit de gemeentelijke invalshoek. In de theorie gebaseerd op de 
commerciele vastgoedmarkt wordt tactisch vastgoedbeleid vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd. In de volgende paragraaf wordt omschreven welke invalshoek is 
gekozen als theoretische basis voor dit onderzoek. Daarna wordt de theorie toegepast op de 
gemeentelijke situatie waaruit het theoretisch model wordt afgeleid. In hoofdstuk 5 wordt 
Vervolgens het theoretisch model geoperationaliseerd. 

4.1 Keuze theoretische invalshoek 
In deze paragraaf wordt omschreven waarom de bestaande CREM theorie is gekozen als 
basis voor de verdere uitwerking van dit onderzoek. Binnen de theorie kan gesproken 
worden van grofweg drie stromingen over het beheren en managen van vastgoed, te 
weten: 

1. Corporate Real Estate Management (CREM); toegepast door bedrijven die bewust 
omgaan met het vastgoed dat zij in bezit hebben ter ondersteuning van het primaire 
proces; 

2. Vastgoedmanagement; toegepast door onder andere de institutionele beleggers 
welke vastgoed als een belegging benaderen; 

3. Strategisch voorraadbeheer: toegepast door de woningcorporaties om de 
woningbouwportefeuille marktgericht te beheren en te voldoen aan hen sociale 
taakstelli ng. 

De keuze van de invalshoek CREM als basis voor dit onderzoek is als volgt te onderbouwen. 
In de bestaande theorie over het beheren of het managen van vastgoed in eigendom van 
gemeenten of andere overheidsinstellingen komt de CREM-theorie veelvuldig terug. Dit 
terwijl een relatie of verwijzing van de gemeentelijk vastgoed problematiek met de 
invalshoek van strategisch voorraadbeheer, zoals deze door de woningcorporaties wordt 
gehanteerd niet is gevonden in de theorie. De relatie van gemeentelijk vastgoed met de 
vastgoedmanagement theorie is slechts een keer gevonden. Het onderzoek van Van 
Scherpenzeel (2002) 13 is gebaseerd op de vastgoedmanagement theorie zoals deze bij 
onder andere de institutionele vastgoedmaatschappijen wordt toegepast. De keuze voor 
deze invalshoek heeft Van Scherpenzeel echter niet omschreven. Daarnaast is hij de enige 
die de vastgoedmanagement theorie als basis voor zijn onderzoek naar gemeentelijk 
vastgoed hanteert. Op basis van de bestaande theorie over publiek vastgoedmanagement is 
gekozen voor CREM. Om deze keuze te bevestigen wordt hieronder een vergelijking 
gemaakt tussen de kenmerken van de verschillende theoretisch invalshoeken en de 
gemeentelijke situatie. 

Allereerst wordt hieronder een aantal kenmerken omschreven van de wijze waarop 
gemeenten naar het maatschappelijke vastgoed kijken. In de voorgaande hoofdstukken zijn 
al een aantal kenmerken naar voren gekomen. Een zeer belangrijk kenmerk van het 
gemeentelijke vastgoedbeheer of management is omschreven in paragraaf 3.2: het in 
eigendom hebben van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. De gemeente heeft 
vastgoed in eigendom om invulling te geven aan de door de beleidsdiensten omschreven 
ondernemingsdoelstellingen. Ofwel, het vastgoed dient puur ter ondersteuning van het 
primaire proces van de organisatie. Tevens is in hoofdstuk 2 geconstateerd dat de 
vastgoedvoorraad van gemeenten zeer divers is. 

13 Scherpenzeel, van B. (2002). Vastgoed bij gemeenten. TU/e Postgraduate School: Eindhoven 
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Van Spaandonck (2001) 14 omschrijft de volgende kenmerken van de wijze waarop 
gemeenten naar vastgoed kijken: 

• Geen winstdoelstelling of streven naar rendement; 
• Maatschappelijk belang gaat voor financieel rendement; 
• Vastgoedmanagement maakt geen deel uit van de core-business; 
• Vastgoedbezit wordt beschouwd als een statisch gegeven. 

In de volgende figuur zijn deze kenmerken vergeleken met de verschillende theoretisch 
invalshoeken : 

Gemeentelijk VGM CREM REM Strategisch 
Voorraadbeheer 

(Winst)doelstelling Geen winstdoelstelling of Minimaliseert kosten op Maximaliseert rendement In het belang van de 
streven naar maximaal concernniveau t.b.v. aandeelhouders volkshuisvesting. 
rendement Eventuele winst 

herinvesteren 
h"ype vastgoed Zeer divers: van Zeer divers: van winkels hoofdzakelijk woningen, hoofdzakelijk woningen 

zwembaden tot musea tot procesindustrie winkels, kantoren en 
bedrijfspanden 

Investeringscriteria ondersteuning van het Bedrijfsproces van de Vergelijkt rendement op Huisvesten primaire 
primaire proces o.b.v. klant is leidend m.b.t. de vastgoed met rendement doelgroep daarnaast winst 
door beleidsdiensten investeringsbeslissing, op andere beleggingen en creerende projecten 
omschreven doelstellingen klant vergoedt de kosten investeert dan wel of niet 

Waarderingsmethode Waardeert op historische Waardeert op historische Waardeert op (Netto) Contante waarde 
kostprijs, schrijfl: af, kostprijs, schrijfl: af, trefl: marktwaarde, methode, bij verkoop 

voorzieningen herwaarderingswaarde (gereduceerde) marktprijs 
i.p.v. afschrijvingen 

Huurprijsstelling Kostprijsdekkende huur Kostprijsdekkende huur Markthuur Combinatie van Sociale 
huur en Markthuur 

Aan- en verkoopbeleid Bij afstoot als gevolg van Bij afstoot als gevolg van Maximaliseert rendement Dispositie als gevolg van 
het bedrijfsproces bij de het bedrijfsproces bij de door aan/ verkoop op portofoliobeleid 
gebruiker wordt gebruiker wordt economische/ speculatieve 
commercieel gehandeld commercieel gehandeld gronden 

Maatschappelijk Maatschappelijk belang Maatschappelijke nuttige Maatschappelijke nuttige Maatschappelijk investeren 
rendement gaat voor financieel investeringen vanuit de investeringen als deze n reactie tot prestaties 

rendement corporate optiek financieel rendement (BBSH) 
opleveren 

Figuur 14: Gebaseerd op: verschil tussen CREM en REM, Frankena e.a., 1997 

Wanneer de kenmerken van het gemeentelijke vastgoedmanagement vergeleken worden 
met de kenmerken van CREM, REM en strategisch voorraadbeheer blijken tussen 
gemeentelijk vastgoedmanagement en CREM de meeste relevante overeenkomsten te 
bestaan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de keuze voor CREM een goede basis is. 

14 Spaandonck, van J. (2001) . Activiteiten, processen, relaties en knelpunten. Individuele opdracht 
Vastgoedmanagement A, TU/e Postgraduate School: Eindhoven. 
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4.2 Coporate Real Estate Management 
Nu de keuze voor de theoretische invalshoek is gemaakt is het zaak om dieper in te gaan op 
de gekozen theorie. Dit onderzoek heeft niet de intentie om een totaalbeeld te geven van de 
wijze waarop CREM binnen de gemeentelijke organisatie toegepast kan warden. Feitelijk 
wordt de nadruk gelegd op een klein puzzelstukje uit het totaalbeeld. Het onderzoek van De 
Bis en Verkerk (2003) gaat uitvoerig in op de wijze waarop CREM toegepast en 
georganiseerd kan warden binnen de gemeentelijke situatie. In deze paragraaf wordt CREM 
aan de hand van een viertal modellen uitgelegd. Op basis van deze modellen wordt het 
theoretisch model voor dit onderzoek ontworpen. 

Van Driel (2001) onderscheidt in zijn CREM-model drie abstractieniveaus, zeals deze in de 
voorgaande hoofdstukken oak al aan bod kwamen, namelijk het strategische, tactische en 
operationele abstractiniveau. 

Strategisch 

! 
Tactisch 

Oper 1oneel 

stntegisch 

pan voor 

vastgoedportefeuil le 

Per form ance ana yse 

- aquisitie 

- (her):mt'Aikkelen 

- dispositie 

technisch beheer 

A ctn inistrati et beheer 

Comm erdeel beheer 

Op het strategische niveau wordt een 
plan voor de gehele portefeuille 
vervaardigd. Dit plan omvat de 
strategische uitgangspunten van het 
vastgoedbeleid, die de ondernemings
doelstellingen moeten ondersteunen. Op 
tactisch niveau is het van belang de 
vastgoedportefeuille per object te 
inventariseren en te analyseren. De 
conclusies van deze performanceanalyse 
leiden tot beslissingen met betrekking tot 
upgrading, renovatie, herontwikkeling, 
afstoten of doorexploiteren van 
bestaande locaties. 
Figuur 15: Activiteiten/ takenveld van CREM, Van 
Oriel (1998) 

Op operationeel niveau zijn de dagelijkse aandacht voor en de benodigde activiteiten op 
administratief, technisch, commerdeel en promotioneel vlak van belang. Deze 
werkzaamheden moeten ertoe leiden dat de gebruikers doelmatig hun bedrijfsprocessen 
kunnen uitoefenen. De pijlen aan de zijkant van figuur 15 geven aan dat de strategische 
uitgangspunten naar de onderliggende niveaus doorvertaald moeten warden en omgekeerd 
de kennis vanuit de lagere aggregatieniveaus toegepast dient te warden op de hogere 
niveaus. Er kan warden geconcludeerd dat op tactisch niveau een instrument ontwikkeld 
meet warden, dat tenminste een performance analyse bevat. 

Joroff (1993) onderscheidt in plaats van 3 niveaus 5 competentieniveaus binnen CREM. 
Zowel het model van Joroff (1993) als van Van Driel gaat uit van het vastgoedkennisniveau 
en de activiteiten van het vastgoedbeheer of -managementteam. Kortom het 
organisatieniveau staat centraal. Zeals reeds eerder vermeld behoren de doener en de 
analist tot het operationele niveau, bevinden de onderhandelaar en ondernemer zich op het 
tactische niveau en is de strateeg vergelijkbaar met het strategische niveau. In de theorie is 
aan de hand van de verdeling van Joroff (1993) veelvuldig aangegeven welke taken op welk 
niveau uitgevoerd moeten warden. Figuur 16 heeft op basis van de vijf competentieniveaus 
het kennisniveau met de bijbehorende taken weergegeven. 
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Strateeg 

Ondernemer • Hulsvestlng 
lntegreren In 
bedrljfsstrategie . Inzlcht in 
doelstellingen 
belangenpartljen 

• Partlciperen In 
Onderhandelaar . Op de hoogte strategleplannlng 

van prlmalr . Koppelen 
proces en huisvesting met 
bedrljfsldentltelt facility 

• Inzlcht in management 
rljksbeleld en belangen partljen 

Acqulsltle/ 
maatschappeiljke • Idem taken Analist . ontwikkelingen 

dlsposltle/ huur/ ondernemer . Vaststellen 
verhuur/ lease scenario's en . Inzlcht In vraag markttrends 
en aanbod (kwal. . Benchmarking 
en kwant.) van portfolio 

Doener • Inzlcht in kwant. . Kennis van performance 
hulsvestlng rulmteverdeilng . Benchmarking 

• Inzicht in en -tandaards performance 
ruimtegebruik/ • Gebruiken CRE-afdeilng 
waarderlng en ondersteunende . Afweglng 

• Op hoogte wet- gebouwkosten instrumenten flnanclerlngs-
en regelgevlng • Hanteren . Projectmanage- vormen (sale/ . Onderhoud en duldelljk fin. ment van grate leaseback 
renovatie Overzlcht projecten • Idem taken . Inzicht In • Idem taken . Idem taken onderhandelaar 
technische kwal. Doener annalist 
gebouwen 

Figuur 16: 5 Competentieniveaus, Joroff (1993) gecombineerd met Lambert (1995) en Van Wijhe (2000) 

Voor het tactisch niveau is het van essentieel belang dat de kennis en ervaringen die men 
opdoet op de lagere aggregatieniveaus communiceert naar de hogere niveaus en 
omgekeerd. Wanneer in de bovenstaande figuur gekeken wordt naar het tactische niveau 
dan zal een gemeente tenminste de taken van een onderhandelaar moeten adopteren. Van 
de onderhandelaar wordt verwacht dat deze gedegen besluiten kan nemen ten aanzien van 
acquisitie, dispositie, huur, verhuur en lease van gebouwen. Om dergelijke besluiten te 
kunnen nemen dient de onderhandelaar inzicht in vraag en aanbod (kwalitatief en 
kwantitatief) en over kennis van ruimteverdeling en ruimtestandaards te beschikken. Hierbij 
moeten ondersteunende instrumenten gebruikt worden om de kennis van de onderliggende 
niveaus toe te passen. 

Suyker (1996) hanteert een andere 
benadering en heeft een matrix 
opgesteld van het bouwproces 
waarbinnen CREM centraal wordt 
gesteld. De verschillende kwadranten 
geven activiteiten gericht op het 
bouwproces aan. Door het CREM-unit in 
het midden te plaatsen wordt de 
centrale rol in het proces weergegeven. 
Aan de buitenzijde van het figuur wordt 
de relatie tussen het bedrijfsproces en 
vastgoed wordt aangegeven. Daarnaast 
benadrukt Suyker (1996) nog dat er in 
twee richtingen een relatie ligt tussen de 
aggregatieniveaus operationeel en 
strategie. 

l 
C 
0 

:Cl 
I!! 
QI 
a. 
0 

Bedriifsproc ... e◄----1►~ Vastqoed 
--~----····················· ................. . 

Strategle en 

Gebouwbeheer en 
gebrulkersbehoefte 

Analyse, transacties 
en contractuele 

verbindlngen 

Project 
management 

ontwlkkeling & reallsatle 

' 

' .............................. _____ ......__ ---- .................. : 
Figuur 10: Bouwproces vanuit het oogpunt van de 
CRE-unit, Suyker (1996) 
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Suyker benadrukt met het model de nauwe verbintenis van CREM met het bouwproces. 
Daarnaast is duidelijk geworden dat CREM op verschillende aggregatieniveaus toegepast 
moet worden met de nodige interactie. De interactie dient niet alleen binnen de CREM
afdeling plaats te vinden maar met vele andere afdelingen binnen de onderneming. Het 
model geeft geen goed beeld van wat er zich op tactisch niveau af dient te spelen, maar 
ervan uitgaande van het feit dat het tactisch beleid een directe afgeleide van het 
strategisch beleid is kan kwadrant 2 als tactisch niveau worden gezien. In kwadrant 2 draait 
het om analyse en transacties van vastgoed dat overeenkomt met de modellen van Joroff 
(1993) en Van Driel (1998). 

Het laatste CREM-model dat in dit onderzoek aan bod komt is het driehoekmodel van 
Dewulf (1997). Dit wijkt geheel af van de vorige modellen. Het model van Dewulf (1997) 
gaat niet uit van een proces zoals bij het model van Suyker (1996) en is ook niet gebaseerd 
op kennisniveaus, taken of activiteiten van het management zoals de modellen van Joroff 
en Van Driel. Het onderstaande driehoeksmodel van Dewulf (1997) is gebaseerd op het 
spanningsveld waarbinnen het CREM actief is. 

Bestuur 

Gebruiker Geld 

◄ ► Figuur 17: Het spanningsveld van CREM, Dewulf e.a. (1997) 

Het model geeft het spanningsveld weer van de belanghebbende partijen waarbinnen de 
CREM-afdeling moet handelen. Binnen de onderneming moet de CREM-unit er voor zorg 
dragen dat bij alle vastgoedoverwegingen de belangen van het bestuur behartigd worden, 
de gebruiker zo optimaal mogelijk het bedrijfsproces uit kan blijven voeren en dit alles 
tegen een minimaal kostenplaatje. Deze belangenafweging kan zowel op strategisch, als 
tactisch en operationeel niveau toegepast worden. 

De Rijksgebouwendienst (RGD) past het model in aangepaste vorm toe. De RGD heeft als 
een van de eerste publieke partijen CREM ingevoerd voor het management van haar 
vastgoed. De hieronder weergegeven spanningsdriehoek geeft aan waarbinnen de RGD 
beslissingen omtrent haar vastgoedportefeuille moet nemen. 

Figuur 18: 

◄ 
G brulker 

spanningsveld RGD uit het managen van vastgoed binnen een publieke organisatie 
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Daarnaast heeft Van 
beslissingsondersteunend 
h u isvesti ngspositie. 

Rooij (2002) op 
model ontworpen 

basis 
ter 

van de belangendriehoek een 
versteviging van de financiele 

Functioneel 
huldlg• vestgoedportefeullle 

Strategie 

Courant 

lemp slautal star laeuw schlldped roos ezel born 

Figuur 19: Beslissingsondersteunend model op basis van belangendriehoek 

Volgens het model van Dewulf zijn er drie conflicterende belangen in CREM te 
onderscheiden. Ten aanzien van maatschappelijk vastgoedmanagement ziet de 
belangendriehoek er als volgt uit: 

Gemeente 

Figuur 20: Spanningsveld maatschappelijk vastgoedmanagement 

Het gemeentelijk vastgoedmanagementteam moet opereren binnen de belangen van de 
gemeente, de gebruiker en de financiele mogelijkheden die zij hebben. Deze belangen 
kunnen binnen de gemeentelijke situatie worden toegepast voor de formulering van 
vastgoedstrategie. Hoe een vastgoedstrategie opgesteld moet worden is in deze scriptie niet 
uitgewerkt. Voor het vervolg van het onderzoek wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de 
gemeente reeds moet beschikken over een vastgoedstrategie. De vastgoedstrategie van 
een gemeente moet passen binnen het algemene strategisch beleid van de gemeente en op 
zichzelf ook een missie en afgeleide doelstellingen bevatten. 

Op basis van de in de vastgoedstrategie omschreven doelstellingen kan het tactische 
vastgoedbeleid uitgewerkt worden . Om tot een gedegen tactisch vastgoedbeleid te komen is 
een onderbouwing op basis van een vastgoed performancemeting noodzakelijk. Van Rooij 
(2002) geeft aan de hand van een vastgoed performancemeting adviezen over de vraag of 
een vastgoedobject moet worden behouden, herontwikkeld, gesloopt of afgestoten. 
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4.3 Vastgoed performancemeting 
In de theorie zijn vele instrumenten gevonden om de performance van vastgoed inzichtelijk 
te maken (zie bijlage 4.1.) Enkel de methode van Van Rooij (2002) sluit aan op de 
belangendriehoek van Dewulf {1997). De belangen bestuur, gebruiker en geld heeft zij 
vertaald naar hoofdcriteria die van belang zijn bij het nemen van vastgoedbeslissingen voor 
de universiteit, namelijk: 

1. Strategie; de mate waarin het vastgoed voldoet aan het strategisch 
huisvestingsbeleid van de universiteit, als afgeleide van de algemene strategie van 
de universiteit; 

2. Functionaliteit; de bruikbaarheid voor de gebruikers van het betreffende object; 
3. Courantheid; de verhandelbaarheid van een object in een bepaald gebied. 

H uisve sting strategie 

Function alite it Courantheid 

Figuur 21: Belangenafweging ten aanzien van vastgoedadviezen voor de bestaande voorraad. 

De belangendriehoek van Van Rooij (1997) wordt als basis gehanteerd voor het uitwerken 
van de performance analyse-instrument voor maatschappelijk vastgoed. Strategie, 
Functionaliteit en Courantheid moeten daarbij gezien worden als hoofdcriteria. Onder de 
hoofdcriteria hangen een aantal geoperationaliseerde subcriteria waarmee de performance 
van een vastgoedobject per hoofdcriteria in beeld gebracht kan worden. De subcriteria 
moeten worden opgesteld op basis van de gemeentelijke vastgoedstrategie, de gewenste 
functionaliteit van de maatschappelijke instellingen en courantheidaspecten die specifiek 
voor het beoordeelde type vastgoed op die plaats geldt. 

Performancecriteria Vastgoedstrategie 
Strategische beleidsvorming houdt in dat de organisatie expliciet de m1ss1e en afgeleide 
doelstellingen vaststelt en tracht te verwezenlijken 15

• Voor een gemeentelijke organisatie 
geld deze definitie net zo goed als voor elke andere organisatie. Vastgoed kan ingezet 
word en om politieke doelstellingen te verwezenlijken op het gebied van: 

1. Architectuur; binnen de Nederlandse gemeenten is het normaal om beleid ten 
aanzien van architectuur te formuleren. Voor maatschappelijk vastgoed is het 
voornamelijk belangrijk dat zij herkenbaar en uitnodigend zijn voor de bezoekers; 

2. Ruimtelijke Ordening; ruimtelijke ordeningsbeleid kan van grote invloed zijn op de 
vestiging van maatschappelijke voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
vestigen van een voorziening op basis van de positieve invloed op de omgeving; 

3. Milieu; het streven naar een minimalisatie van milieuvervuiling is al vele jaren een 
belangrijk onderwerp in politiek. Goede voorbeelden zijn de energie -en 
waterbesparende mogelijkheden en de toepassing van duurzame materialen binnen 
gebouwen; 

4. Cultureel erfgoed; een zeer gebruikelijk aspect binnen het gemeentelijk beleid is het 
behoud van het cultureel erfgoed. Een goed behoud van een monument of een 
gebouw dat bepalend is voor het stadsgezicht, heeft meerwaarde voor de gemeente; 

5. Financien en efficiency; vastgoed wordt traditioneel als een kostenpost gezien, in 
tijden van bezuinigingen wordt veelal op de huisvesting bezuinigd. 16 

15 Keeris, W.G., prof.ir. MRICS (2001). vastgoedbeheer Lexicon 
16 Gebaseerd op: Evers, F., Schaaf, van der P., Dewulf G. (2002) Public Real Estate: Successful management 
strategisch. DUP Science, Delft 
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Performancecriteria Functionaliteit 
Functionaliteit wordt gedefinieerd als de bruikbaarheid van een vastgoedobject voor de 
daarin gehuisveste gebruikers. Daarbij draait het zowel om kwantiteit als kwaliteit van de 
geboden ruimte. In hoeverre een object voldoet aan de kwantitatieve eisen van een bepaald 
gebruik kan in beeld gebracht worden met behulp van ruimteverdelingstandaarden. De 
kwalitatieve functionaliteit kan aan de hand van omgevingsfactoren, terrein -en 
gebouweigenschappen in beeld gebracht worden. 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin een object voldoet aan de wensen en eisen van het 
type gebruiker dat erin is gehuisvest, zijn een aantal functionaliteitcriteria opgesteld. In 
hoofdstuk 3 is reeds omschreven dat zowel cultuur, sport als welzijnsgebouwen worden 
betrokken in het onderzoek. Voor alle drie typen maatschappelijk vastgoed is in de theorie 
gezocht naar functionaliteiteisen en wensen (zie Bijlage 4.2.). Vervolgens zijn alle gevonden 
functionaliteiteisen en wensen gestructureerd en samengevoegd tot twee standaardlijsten: 

1. Sportgebouwen; 
2. Cultuur en welzijnsgebouwen. 

Bij het opstellen van de standaardlijsten is als structuur gekozen voor de Real Estate Norm 
Quick-scan versie (2001). De uiteindelijke opbouw van de standaardlijsten is hieronder 
afgebeeld. De structuur voor sportgebouwen is hetzelfde als die van Cultuur en 
welzijnsgebouwen. De daadwerkelijke criteria zijn zoveel mogelijk opgesteld conform de in 
de theorie gevonden gebruikerseisen en wensen. 

Hieronder zijn de functionaliteitaspecten omschreven: 

1. Voorzieningen omgeving; wanneer een maatschappelijke voorziening bij meerdere 
voorzieningen in de omgeving is gesitueerd kunnen daar synergievoordelen mee 
behaald worden; 

2. Bereikbaarheid; een goede bereikbaarheid is van groot belang voor het functioneren 
van en voorziening. De vervoersmiddelen waarmee de voorziening bereikbaar is 
bepalen mede de mogelijkheid tot het aantrekken van de doelgroep; 

3. Veiligheid; een zeker zo belangrijk aspect voor het functioneren van een voorziening 
is het gevoel van veiligheid dat men heeft wanneer men het gebouw bezoekt; 

4. Parkeergelegenheid; zeker voor de voorzieningen die niet in het centrum liggen en 
waar veel bezoekers op af komen, zoals sportvoorzieningen zijn voldoende 
parkeerplaatsen nodig; 

5. Toegankelijkheid; de gemeente moet op het vlak van toegankelijkheidseisen een 
voorbeeldrol vervullen. Met name voor een ouderen voorzieningen of een minder 
valide voorziening; 

6. Multifunctionaliteit; de mogelijkheid tot het huisvesten van meerdere functies kan 
ruimtelijke en organisatorische voordelen opleveren; 

7. Facilitaire voorzieningenniveau; een prettig gebruik van een gebouw is mede 
afhankelijk van de facilitaire voorzieningen die het biedt. 

8. Veranderbaarheid; organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Het 
gebouw dat de flexibiliteit biedt om het aan te passen aan de veranderende vraag, 
waarborgt een blijvende functionaliteit; 

9. Beveiliging: de mate waarin een gebouw beveiligd is tegen ongewenste indringers 
bepaalt mede de gebruikerssatisfactie; 

10. Ruimtelijke orientatie; een duidelijke orientatie met veel zichtlijnen draagt bij aan 
het gevoel van veiligheid, gemoedsrust en gebruikersgemak. 

11. Hoofdentree; de hoofdentree bepaalt voor een groot deel de mate waarin een 
gebouw de potentiele gebruiker of bezoeker uitnodigt. 

30 



Afstudeeronderzoek R.P.J. Pellikaan TU/e Metafoor 

In het volgende hoofdstuk warden de functionaliteitaspecten geoperationaliseerd. Daarbij 
wordt het verschil tussen de twee standaardlijsten duidelijk. Ondanks het feit dat er 
bijvoorbeeld aan een theater beduidend andere eisen warden gesteld als aan een 
kinderdagverblijf zijn de functionaliteitcriteria voor welzijn en cultuurgebouwen 
samengevoegd tot een standaardlijst. Dit komt enerzijds omdat in de theorie zeer weinig 
gebruikerseisen en wensen ten aanzien van cultuurgebouwen zijn te vinden en anderzijds 
omdat de eisen die omschreven zijn de meeste overeenkomst vertonen met die van de 
welzijnsgebouwen. Tijdens de praktijkcase (omschreven in hoofdstuk 6) zal duidelijk 
moeten warden of dat deze standaardlijsten voldoende specifiek gericht zijn op de wensen 
en eisen van de gebruikers. 

Performancecriteria Courantheid 
De courantheid van vastgoed houdt in de verhandelbaarheid en/ of de verhuurbaarheid van 
een object in een bepaald gebied. Volgens Lenis (2001)17 kan de mate van courantheid 
warden bepaald aan de hand van de volgende factoren: 

1. Locatie; de locatiekeuze van bedrijven is een samenspel van factoren. De factoren 
die daarin van doorslaggevend belang zijn, hebben een grate invloed op de 
courantheid van een object. ; 

2. Milieuzonering; gebouwen met de daarin gevestigde bedrijven kunnen warden 
ingedeeld in een milieucategorie aan de hand van de overlast of hinder die zij 
veroorzaken voor hun omgeving. Voor elke milieuzone is vastgelegd welke bedrijven 
met welke milieucategorie er zich mogen vestigen; 

3. Schaal/ grootte; de schaal van een object is van wezenlijk belang voor de mate van 
courantheid van een object; . 

4. Verschijninqsvorm; in de vastgoedmarkt zien we dat kantoorachtige met hal en 
verzamelcomplexen zeer courant zijn. Gebouwen met een sterk afwijkende 
vormgeving zijn veelal beduidend minder courant; 

5. Gebruiksmogelijkheden object; bedrijven en instellingen die zich vestigen in een 
gebouw verschillen in veel opzichten van elkaar. Indien een gebouw ontworpen is 
voor een specifiek gebruik beperkt dit veelal de gebruiksmogelijkheid voor een ander 
bedrijf of instelling; 

6. Specificatie gebouw; verschillende type gebouwen kenmerken zich door de 
noodzakelijke aanwezigheid van een aantal voorzieningen. Er zijn per vastgoedtype 
een aantal specificaties te noemen die voor vrijwel alle bedrijven en instellingen uit 
het onderzoeksgebied van belang zijn; 

7. Ouderdom gebouw; de kwaliteit van het gebouw is mede afhankelijk van de periode 
waarin het gebouwd is en daarmee van de datering van het gebouw. Dertig jaar 
geleden werden er andere eisen aan een gebouw gesteld dan vandaag de dag. 

Omdat het onderzoek van Lenis (2001) specifiek is gericht op bedrijfsgebouwen moeten de 
operationalisering van deze courantheidcriteria aangepast warden voor toepassing bij 
maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is tenslotte een andere vastgoedtype 
dan bedrijfsgebouwen. In de theorie zijn geen courantheid factoren specifiek ten aanzien 
van maatschappelijk vastgoed gevonden. Om toch tot onderbouwde courantheid criteria te 
komen wordt een aantal interviews afgenomen met vakmensen op het gebied van 
maatschappelijk vastgoed. Deze interviews warden gehouden binnen de gemeente waar de 
praktijktoets plaatsvindt en warden in het volgende hoofdstuk besproken. 

Op basis van de performancecriteria kunnen uitspraken gedaan warden omtrent de mate 
waarin een pand voldoet aan de strategie, de mate van functionaliteit en de courantheid 
van een object. Binnen het maatschappelijke vastgoedbeheer is het beleid ten aanzien van 
maatschappelijke voorzieningen leidend voor de te nemen vastgoedbeslissingen. Het model 
van Van Rooij (2002) houdt hier echter geen rekening mee. In de volgende paragraaf wordt 

17 Lonis, C. (2001). Meten is Weten: Een hulpmiddel om de waarde van een bedrijfsgebouw zo betrouwbaar 
mogelijk vast te stellen. Tue, Eindhoven 
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omschreven hoe het model dient te worden aangepast zodat de koppeling gemaakt wordt 
tussen de vastgoed performancemeting en het maatschappelijke voorzieningen beleid. 

4.4 Koppeling met beleid maatschappelijke voorzieningen 
Zeals eerder omschreven is het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen 
leidend bij het nemen van maatschappelijk vastgoedbeslissingen. Oat houdt in dat er een 
koppeling gemaakt moet worden tussen de maatschappelijk vastgoed performancecriteria 
driehoek en het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. 

Vastgoe dst rategie 

A:~,:~::~ ◄◄--------
FU'lciionaliteit .. Courantheid 

Figuur 22: Koppeling beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen met vastgoedmanagement-infom1atie 

Het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen kan op zichzelf binnen een 
spanningsveld van belangen geplaatst worden. De belangen die binnen dat spanningsveld 
aan bod komen worden binnen dit onderzoek niet behandeld. Het uitgangspunt dat bij dit 
onderzoek gehanteerd wordt is dat het beleid ten aanzien van maatschappelijke 
voorzieningen correct is opgesteld en toepasbaar is binnen de praktijktoets. 

Wei zijn de beleidsstukken ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen bestudeerd van 
de gemeenten Eindhoven, Schijndel, Den Haag en Tilburg. In de bestudeerde 
beleidsstukken ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen zijn een aantal 
beleidsstandpunten gevonden die direct van invloed zijn op de bestaande 
vastgoedvoorraad. Bijvoorbeeld het clusteren van maatschappelijke voorzieningen; 
voorzieningen die tot op heden versnipperd waren over meerdere gebouwen moeten 
worden geclusterd in een gebouw. Een dergelijk beleidsstandpunt heeft een grote invloed op 
de bestaande vastgoedvoorraad, daarbij kan gedacht worden aan: 

• Er komt ruimte vrij in de gebouwen waar de maatschappelijke voorzieningen nu 
gehuisvest zijn; 

• Er moet een nieuwe locatie ontwikkeld worden om de clustering te kunnen 
huisvesten of er moet een bestaand pand herontwikkeld worden. 

Binnen het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen zijn vele 
beleidsstandpunten terug te vinden die invloed hebben op de vastgoedvoorraad. Hieronder 
zijn een aantal beleidsstandpunten omschreven die in meer of mindere mate van invloed 
zijn op voorraad maatschappelijk vastgoed van een gemeente: 

1. Clusteren; samenbrengen van maatschappelijke voorzieningen met 
gemeenschappelijke kenmerken of eigenschappen; 

2. Centraliseren; het concentreren van maatschappelijke voorzieningen op een punt; 
3. Versnipperen of decentraliseren; uiteenhalen of verspreiden van maatschappelijke 

voorzieningen; 
4. Inbreiden: benutten van leeg gelaten ruimten bij bestaande maatschappelijk voor 

uitbreiding ervan; 
5. Versmallen; het aanbod van voorzieningen minder omvattend maken; 
6. Uitbreiden; expanderen van het aantal maatschappelijke voorzieningen; 
7. Verbreden; het aanbod van voorzieningen minder omvattend maken; 
8. Verzelfstandigen; het zelfstandig maken van een maatschappelijke voorziening. 

In het volgende hoofdstuk worden de beleidsstandpunten geoperationaliseerd met behulp 
van basiscriteria die de invloed op de maatschappelijke vastgoedvoorraad inzichtelijk 
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maken. Deze basiscriteria zijn afgeleid van het onderzoek van Van Drunen (2002) 18
• In haar 

onderzoek stelt zij dat aan de hand van de volgende basiscriteria de eerste selectie gemaakt 
wordt bij een huisvestingvraagstuk: 

1. Locatie; 
2. Aantal m2; 
3. Huur(kosten). 

Door de beleidstermen af te spiegelen tegen de basiscriteria kan eenvoudig inzicht gekregen 
worden in de invloed van het beleid op de bestaande voorraad. Alleen een goede vertaling 
van het voorzieningenbeleid kan toegepast worden om de juiste vastgoedbeslissingen te 
maken. De vertaling naar de invloed van het maatschappelijke voorzieningenbeleid op het 
vastgoed moet altijd in goed overleg geschieden tussen het vastgoedmanagement en de 
beleidsdienst( en). 

4.5 Conclusie 
Op basis van de modellen omschreven in dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat ten 
behoeve van het opstellen van tactisch vastgoedbeleid gedegen vastgoedmanagement
informatie noodzakelijk is. Wanneer er over gedegen vastgoedmanagement-informatie 
gesproken wordt, moet dat tenminste een performance analyse van het eigen bezit 
bevatten. Daarnaast wordt verwacht dat het management inzicht heeft in de vastgoedvraag 
en kennis heeft van ruimteverdeling -en standaards. 

De op de Corporate Real Estate Management theorie gebaseerde belangendriehoek van Van 
Rooij (1997) is toegepast bij het opstellen van een performance analyse-instrument voor 
maatschappelijk vastgoed. Het performance analyse-instrument moet inzichtelijk maken in 
welke mate een object voldoet aan de vastgoedstrategie van de gemeente, de 
functionaliteiteisen van de maatschappelijke instellingen en de mate waarin het object 
courant is. 

Op basis van de performancecriteria moeten de objecten worden beoordeeld, wat leidt tot 
een categorisering van de vastgoedvoorraad. Vervolgens moet de performancemeting 
gekoppeld worden aan het maatschappelijke voorzieningenbeleid. Het maatschappelijke 
voorzieningenbeleid is leidend voor de te nemen vastgoedbeslissingen. Door het beleid te 
operationaliseren aan de hand van de basiscriteria wordt de vastgoedvraag die het beleid 
bevat inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de koppeling tussen het maatschappelijke 
voorzieningenbeleid en de vastgoedperformance kunnen adviezen gegeven worden met 
betrekking tot het behouden, herontwikkelen, slopen of afstoten van de vastgoedobjecten. 

18 Drunen, van M.L.C. (2002). Gematcht vast goed!. Het ontwikkelen van een inzichtelijke, praktisch toepasbare 
methode om de afstemming tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt in Nederland op projectniveau te 
verbeteren. TUD Delft 
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5 Operationaliseren theoretisch model 
In het voorgaande hoofdstuk is een beslissingondersteunend model omschreven gebaseerd 
op een koppeling van het maatschappelijke voorzieningenbeleid met een vastgoed 
performancemeting. In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe dat het theoretische model in 
de vorm van een geautomatiseerd model operationeel is gemaakt. Allereerst wordt de 
vastgoed performancemeting toegelicht. Ten tweede wordt de koppeling met het 
maatschappelijke voorzieningen beleid uitgewerkt. Tenslotte warden de adviezen toegelicht 
ten aanzien van het behouden, herontwikkelen, slopen of afstoten van vastgoedobjecten. 

5.1 Vastgoed performancemeting 
Voor de performance van het maatschappelijk vastgoed zijn de hoofdcriteria strategie, 
functionaliteit en courantheid opgesteld. In de volgende subparagrafen warden de 
onderliggende performancecriteria toegelicht. Daarbij wordt omschreven hoe dat deze zijn 
geoperationaliseerd en hoe dat het oordeel per hoofdcategorie geautomatiseerd tot stand 
komt. Op basis van het oordeel van de drie hoofdcriteria wordt een categorisering van de te 
beoordelen vastgoedobjecten gegeven. 

strategie 
In de gemeentelijke vastgoedstrategie dienen beleidsdoelstellingen te zijn bepaald die 
betrekking hebben op het vastgoed dat zij in eigendom heeft. Om te bepalen in welke mate 
de bestaande vastgoedobjecten bijdragen aan de gemeentelijke doestellingen moeten de 
doelstellingen warden geoperationaliseerd. Aan de hand van een voorbeeld met betrekking 
tot de ruimtelijke ordening wordt toegelicht hoe beleidsdoelstellingen kunnen warden 
geoperationaliseerd . 

Rulmtelijke Ordenlng 
- De voorziening heeft een negatieve invloed op de omgeving 
0 heeft een redelijk positieve invloed op de omgeving 
+ is een positieve impuls voor de omgeving 

- Negatieve invloed; door slechte uitstraling gebouw en terrain, sociaal onveilig ogend, hangjeugd of 
onQewenste functie 

0 Redelijk positieve invloed; oftewel een combinatie van een minder gebouw (+ terrain) met een 
Qewenste functie erin, oftewel een goed gebouw met een ongewenste functie erin 

+ positief door hoogwaardige architectuur en gewenste functie = impuls voor nieuwe 
ontwikkelingen in omgeving 

F1guur 23: 
.. 

Perfom,ancecntenum ru1mteilJke orden1ng, hoofdcategone Strateg1e 

Bij de beoordeling van het vastgoedobject kan een score "+", "O" of "-" behaald warden . 
Een vastgoedobject kan een "·" scoren door een ongewenste functie die erin gehuisvest is 
en door een negatieve uitstraling van het gebouw en het terrein. De uitstraling kan negatief 
zijn door hangjeugd, sporen van verval, vandalisme, graffiti of zwerfvuil. Daarbij kan de 
functie ongewenst zijn doordat de instelling die er huisvest niet binnen de doelgroep van de 
gemeente valt en voor overlast zorgt. De overige strategiecriteria zijn op dezelfde wijze 
geoperationaliseerd en toegevoegd in bijlage 5.1. 

De vastgoedstrategie en de daarin omschreven doelstellingen kunnen per gemeente 
verschillen. Daardoor kunnen de toe te passen performance criteria oak verschillen. De 
criteria moeten indien nodig warden aangepast op basis van de geldende vastgoedstrategie 
van de gemeente. Hoe deze aanpassing tot stand komt wordt in hoofdstuk 6 omschreven. 

Functionaliteit 
De door de maatschappelijke vastgoedobjecten geboden functionaliteit kan inzichtelijk 
warden gemaakt met behulp van de functionaliteit performancecriteria opgenomen in de 
standaardlijsten . Er is een standaardlijst voor sportgebouwen en voor welzijn -en 
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cultuurgebouwen (zie bijlage 5.2). De beide lijsten zijn volgens dezelfde structuur 
opgebouwd. Dat er onderscheid bestaat tussen de lijsten wordt duidelijk aan de hand van 
de volgende voorbeelden: 

ultlfunctlona walzl n -en cultuu bouwen 
minimale multifunctionaliteit het object biedt 1 tot en met 3 functies 

0 redelijke multifunctionaliteit het object biedt 4 tot en met 6 functies 
+ ho e multifunctionaliteit > 6 functies aanwezi 

bibliotheek kantoor educatieve ruimte 
kinderopvang kerk sport- en spelruimte 
peuterspeelzaal horeca expositieruimte 
vergaderrruimte jongerencentrum E.H.B.O. 

ontmoetingsruimte 
cursus/ studieruimte 
podiumzaal 
winkel 

Figuur 24: Perfom,ancecriterium multifunctionaliteit welzijn -en cultuurgebouwen, hoofdcategorie functionaliteit 

Afhankelijk van welke functies een object huisvest, wordt de mate van multifunctionaliteit 
vastgesteld. Voor sportgebouwen bestaat een vorm van multifunctionaliteit die bij de 
welzijn -en cultuurgebouwen niet voorkomt. De afmeting van de sporthal of zaal bepaald 
voor welke sporten deze geschikt is. Voor alle sporten zijn de afmetingen van training - en 
wedstrijdvelden vastgelegd. 

ultlfuncttonallten • alenennlen 

0 
+ 

categorie 1 of kleiner 
categorie 2 en 3 
categorie 4 en 5 

1. sportzaal 13 x 22 meter 5,5 - 7 meter obstakelvrije hoogte 
2. sportzaal 22 x 28 - 29,4 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 
3. sporthal 24 x 44 - 44,2 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 
4. sporthal 28 x 44 - 44,2 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 
5. s orthal 28 x 48 meter 7 meter obstakelvri' e hoo te 

Categorle 1. is geschikt voor 1 badmintonveld, 1 volleybalveld (competitiewedstrijden eisen hoogte 7 
meter , 6 tafeltennistafels e.a kleine zaals orten zoals ·udo 
Categorie 5. is geschikt voor 9 badmintonvelden, 3 basketbalvelden, 4 volleybalvelden, 1 tennisbaan 
(geen wedstrijdbaan}, 1 combiveld voor zaalvoetbal, zaalhockey, handbal en korfbal en verschillende 
kleine zaals orten, nastiek tumo stellin en recreatieve s ortbeoefenin . 
Figuur 25: Performancecriterium multifunctionalileit sportgebouwen, hoofdcategorie functionaliteit 

In het bovenstaande figuur zijn enkel categorie 1. en 5. weergegeven, de volledige 
omschrijving en de overige functionaliteitcriteria zijn toegevoegd in bijlage 5.2. 

Operationaliseren Courantheid 
De courantheidcriteria zijn in dezelfde vorm geoperationaliseerd als de strategie, -en 
functionaliteitcriteria. Per criterium wordt de beoordelingsmogelijkheid "+", "O" of "-" 
geboden, met daarbij een omschrijving waarop de beoordeling tot stand moet komen . Een 
voorbeeld van een courantheidcriterium is de schaalgrootte: 

Schaararootte 
- vestiging > 10.000m2 
0 vestiging > 1000m2 en< 10.000m2 
+ vestiging < 1000m2 

De schaal van een object is van wezenlijk belang voor de mate van courantheid van een object. 
Uitgaande van het aantal transacties die er in de grootte klasse plaatsvinden, is deze indeling ontstaan. In 
de categorie <1000m2 vinden de meeste transacties plaats. 

Figuur 26: Perfom,ancecriterium schaalgrootte, hoofdcategorie courantheid 

De volledig omschrijving van de courantheidcriteria is gegeven in bijlage 5.3. Voor de 
uitvoering van de beoordeling van de vastgoedobjecten, ten aanzien van de strategie, 
functionaliteit en de courantheid, is een geautomatiseerd systeem ontwikkeld. De invoer 
van beoordeling geschiedt per object aan de hand van een keuzemenu, dat automatisch het 
oordeel per hoofdcategorie doorrekent. 
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Hieronder is weergegeven hoe dat het invoerblad voor de courantheidcriteria eruit ziet: 

lnvoerblad Courantheld 

locatie 
1. bereikbaarheid Toelichting ---------,---, I goede bereikbaarheid I • I 

2. ,..lm ___ a........,g,o _________ ~ Toelichting 

Lslechte aantrekkingskracht I • I 

3. M ilieuzonerina 
I milieucategorie > 5 

Toelichting 

1;-i 
Figuur 27: Gedeeltelijke weergave lnvoerblad beoordeling courantheid 

Voor alle performancecriteria moet het oordeel door middel van het keuzemenu ingevoerd 
worden . Door op de toelichting te klikken komt een meer eenduidige omschrijving van de 
keuze in beeld. Op het moment dat alle criteria zijn beoordeeld en ingevoerd rekent een 
gekoppeld databaseblad automatisch de scoren van de hoofdcriteria door (zie bijlage 5.4.). 
De hoofdcriteria kunnen alleen positief "+" of negatief "-" scoren. 

Strategisch Functioneel Courantheid 

voldoet aan speciale doelstellingen t.a.v.: voorzieningen omgeving Locatie 

Architectuur bereikbaarheid Milieuzonering 

Ruimtelijke Ordening veiligheid Schaal/ grootte 

Performance 
Milieu parkeergelegenheid Verschijningsvorm 

criteria: Cultureel erfgoed toegankelijkheid Gebruiksmogelijkheden 

Financien en efficiency Multifunctionaliteit Specificatie gebouw 

Facilitaire Voorzieningenniveau gebouw Ouderdom 

veranderbaarheid 

beveiliging 

ruimtelijke orientatie 

hoofdentree 

Resultaat: - I + - I + - I + 

F1guur 28: Overz1cht performancemeting 

In het geautomatiseerd instrument is het mogelijk om vetocriteria in te voeren. Voor het 
doorrekenen van het hoofdcriteria strategie en functionaliteit is dat niet toegepast. Bij de 
courantheidcriteria is dat wel het geval. De locatie en het imago van de locatie waar een 
vastgoedobject gerealiseerd is, zijn van doorslaggevend belang op de mate van courantheid 
van het object. Bij het bepalen of dat een object courant is mogen de beide 
doorslaggevende factoren nooit negatief scoren. 

Op basis van de score wordt het beoordeelde object automatisch in een categorie ingedeeld. 
Hieronder zijn de acht mogelijke categorieen weergegeven: 

Categorisering Vastgoedvoorraad 

S = Strategisch + of -
F = Functioneel + / - 1. S+F+C+ 2. S+F+C- 3. S+F-C+ 4. S+F-C- 5. S-F+C+ 6. S-F+C- 7. S-F-C+ 8. S-F-C-
C = Courant + I -

Figuur 29: Weergave vastgoed performance categorieen 
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Dit object is Strategisch +, Functioneel + en courant +: 
Daarmee past het pand binnen de vastgoedstrategie, heeft het een hoge mate 
van functionaliteit en is het relatief goed verhandelbaar op de vastgoedmarkt; 

Dit object is Strategisch +, Functioneel + en courant -: daarmee past het pand 
binnen de vastgoedstrategie, heeft het een hoge mate van functionaliteit en is 
het relatief slecht verhandelbaar op de vastgoedmarkt; 

Dit object is Strategisch +, Functioneel - en courant +: 
Daarmee past het pand binnen de vastgoedstrategie, heeft het een lage mate 
van functionaliteit en is het relatief goed verhandelbaar op de vastgoedmarkt; 

Tot en met categorie: 

@ 
Dit object is Strategisch -, Functioneel - en courant -: 
Daarmee past het pand niet binnen de vastgoedstrategie, heeft het een lage 
mate van functionaliteit en is het relatief slecht verhandelbaar op de 
vastgoed ma rkt 

Elk vakje dat wit is betekent dat het hoofdcriterium positief is beoordeeld en elk vakje dat 
zwart is, is negatief beoordeeld. Daarbij levert categorie S+F+C+ een zeer positieve 
bijdrage binnen de vastgoedvoorraad en is categorie 5-F-C- niet meer voor zijn doel 
geschikt te noemen. Om echter tot een advies te komen, ten aanzien van behouden, 
herontwikkeling, slopen of afstoten, moet de koppeling met het maatschappelijke 
voorzieningenbeleid gemaakt worden. 

5.2 Koppeling met maatschappelijke voorzieningen beleid 
Het beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen is leidend voor de te nemen 
vastgoedbeslissingen. In een advies ten aanzien van de te nemen vastgoedbeslissingen 
moet dan ook tenminste het beleid worden betrokken. Om het beleid te kunnen betrekken 
in een geautomatiseerd systeem moeten de beleidsstandpunten allereerst worden 
geoperationaliseerd. Daarna kan de koppeling automatisch tot stand worden gebracht. 
Hieronder zijn een aantal beleidsstandpunten geoperationaliseerd: 

Aantal locaties Aantal m2 Huur (kosten) Gebruik 

centraliseren 
Welzijn 

Versnipperen/ 
decentraliseren 

+ + + Sport 

lnbreiden/ =, _ 
versmallen 

Cultuur 

Uitbreiden/ =/+ 
verbreden 

+ + naam? 

Fuseren -/ 0 -/ 0 -/ 0 naam? 

Figuur 30: Beleidsstandpunten geoperationaliseerd aan de hand van basiscriteria 

De beleidsstandpunten zijn links in de eerste kolom van het schema opgenomen. De 
beleidstermen zijn geoperationaliseerd met behulp van de basiscriteria: locatie, aantal m2, 
huur· (kosten) en gebruik. Door de beleidsstandpunten af te spiegelen tegen de basiscriteria 
kan eenvoudig inzicht gekregen worden in de invloed van het beleid op de bestaande 
voorraad. Zo kan bijvoorbeeld uit het bovenstaande schema afgeleid worden dat het 
clusteren van voorzieningen leidt tot een vermindering van het aantal locaties. Doordat de 
voorzieningen minder versnipperd zijn over verschillende locaties kunnen met minder 
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vierkante meters dezelfde faciliteiten geboden worden. Minder locaties en minder vierkante 
meters leiden weer tot lagere exploitatiekosten van het gebouw. 

Indien men het voorzieningenaanbod wil gaan uitbreiden, moet duidelijk gemaakt worden of 
er dan wordt gesproken van een uitbreiding van het aantal locaties, of dit kan worden 
opgelost met het vergroten van bestaande locaties. De vertaling van beleidsstandpunten 
naar de basiscriteria levert inzicht in de invloed van de beleidsstandpunten op het vastgoed. 
Door deze inzichten te combineren met de performance van de vastgoedobjecten kan een 
gestructureerd en onderbouwt advies gegeven worden ten aanzien van het behouden, 
herontwikkelen, slopen of afstoten. In figuur 30 is het advies weergegeven per 
vastgoedcategorie en beleidsstandpunt: 

----- Beleid clusteren/ versnipperen/ inbreiden/ uitbreiden/ verzelfstandige 
Advies ----- centraliseren decentralisere versmallen verbreden n 

1. S+F+C+ 1. S+F+C+ 
1.S+F+C+ 1. S+F+C+ 2. S+F+C- 2. S+F+C-

1. S+F+C+ 

Behouden 2.S+F+C• 
2. S+F+C-

3. S+F-C+ 3. S+F-C+ 
2. S+F+C-

5. S-F+C+ 3. S+F-C+ 
6.S•F+C• 6. S-F+C- 4. S+F-C- 5. S-F+C+ 

4. S+F-C-
6. S-F+C- 6. S-F+C-

3.S+F-C+ 3. S+F-C+ 4. S+F-C-
Herontwikkelen 4. S+F-C- leeg 7. S-F-C+ leeg 

4.S+F-C· 8. S-F-C- 8. S-F-C-

Sloop 8.S·F-C· leeg 8. S-F-C- leeg leeg 

5. S-F+C+ 

Afstoten 
5.S•F+C+ 

7. S-F-C+ 
5. S-F+C+ 

leeg 
6. S-F+C-

7.S·F·C+ 7. S-F-C+ 7. S-F-C+ 
8. S-F-C-

F1guur 31: Overz1cht vastgoed adv1ezen na koppel1ng vastgoedperformance met bele1d 

In het bovenstaande schema wordt de performance van het vastgoed gekoppeld met het 
beleid ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. Hierin wordt de vraag beantwoord, 
welke vastgoedobjecten het meest geschikt zijn om te behouden, te herontwikkelen, te 
slopen en af te stoten rekeninghoudend met het uit te voeren beleid. 

5.3 Resultaten 
Aan de hand van een voorbeeld worden de mogelijke resultaten besproken. Al eerder is 
omschreven dat het clusteren van voorzieningen leidt tot een vermindering van het aantal 
benodigde locaties. Gesteld dat in het beleid van de gemeente is omschreven dat de 
cultuurvoorzieningen geclusterd moeten worden. Dat betekent dat binnen de bestaande 
vastgoedportefeuille besloten moet worden welke gebouwen voor de cultuurvoorzieningen 
behouden worden en wat er met de overige objecten gedaan wordt. De objecten in 
categorie 1. S+F+C+, 2. S+F+C- en 6. 5-F+C- kunnen behouden worden voor de 
huisvesting van de huidige cultuurvoorzieningen of bijvoorbeeld voor een nieuwe huurder. 
De objecten in categorie 3. S+F-C+ en 4. S+F-C- komen in aanmerking om te 
herontwikkelen. Categorie 8. 5-F-C- om te slopen en de grond eventueel verkopen. 
Categorie 5. 5-F+C+ en 7. 5-F-C+ zijn geschikt om in de huidige vorm af te stoten. 

Daarnaast levert de geautomatiseerde SALOMONitor nog meer inzichten op de performance 
van de maatschappelijke vastgoedvoorraad. Zo kan bijvoorbeeld inzicht verkregen worden 

38 



Afstudeeronderzoek R.P.J. Pellikaan TU /e Metafoor 

in de performance van een object, een specifiek deel van de portefeuille of de gehele 
portefeuille. De performance kan daarbij ook op verschillende niveaus belicht worden. De 
performance kan geanalyseerd worden op het niveau van de acht vastgoedcategorieen, het 
niveau van de hoofdcriteria en het niveau van een specifiek performancecriterium. In het 
volgende hoofdstuk wordt het model aan de hand van een casestudie verder toegelicht en 
op de toepasbaarheid in de praktijk getoetst. 
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6 De casestudie 
In het voorgaande hoofdstuk is omschreven hoe het theoretische model is 
geoperationaliseerd tot een geautomatiseerd model. In dit hoofdstuk wordt behandeld of 
dat de methode toepasbaar is in de praktijk en in hoeverre het bruikbare resultaten 
oplevert. Eerst wordt een omschrijving gegeven van de afdeling gebouwen binnen Openbare 
Werken gemeente Tilburg waar de casestudie heeft plaats gevonden. Vervolgens worden de 
performancecriteria ten behoeve van de hoofdcriteria strategie, functionaliteit en 
courantheid toegespitst op de situatie bij de gemeente Tilburg. Ten derde wordt aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld de performancemeting uitgevoerd. Daarna wordt 
voortbordurend op het praktijkvoorbeeld de koppeling met het maatschappelijke 
voorzieningenbeleid en de daaruit volgende resultaten toegelicht. Tenslotte wordt de 
evaluatie van de resultaten besproken in paragraaf 6.4. 

6.1 Gemeente Tilburg 
Voor het uitvoeren van de praktijkcase is de gemeente Tilburg gekozen. De gemeente 
Tilburg heeft al sinds 1988 een semi-centraal vastgoedbeheer. Niet alle vastgoedeigendom 
is bij een afdeling ondergebracht. Er is een onderscheid gemaakt tussen de gebouwen die 
de gemeente tijdelijk in eigendom heeft (afdeling grondzaken) en de gebouwen die de 
gemeente in eigendom heeft voor de huisvesting van de eigen organisatie en de 
maatschappelijke instellingen (afdeling gebouwen). Aangezien het onderzoek zich richt op 
het gemeentelijk vastgoed ten behoeve van de huisvesting van maatschappelijke 
instellingen, wordt de praktijktoets binnen de afdeling gebouwen uitgevoerd. 

De werkzaamheden van de afdeling gebouwen vinden hun oorsprong in de nota 
"Gemeentelijke gebouwde eigendommen" uit 1988. De nota bevatte een aantal strategische 
doelstellingen, waaronder: 

• Het centraliseren van de exploitatie van gemeente gebouwen; 
• Het kostendekkend exploiteren van de gebouwen. 

In de huidige nota, Nota Gebouwenbeheer: visie op het beheer en de exploitatie van de 
gemeentelijke gebouwen (2003), is omschreven dat aan de bovenstaande doelstellingen 
zijn voldaan. Tevens is in de Nota gebouwenbeheer een missie omschreven, namelijk: 

De afdeling gebouwen is de deskundige, professionele en betrouwbare partner bij de 
ontwikkeling, realisering en het beheer van de (gemeentelijke) gebouwen. De 
medewerkers behartigen de belangen van de opdrachtgevers en gebruikers door 
vraaggericht, resultaatgericht en kostenbewust te werken". 

De van de missie afgeleide taken zijn het beheer en de realisatie van gebouwen op een 
dienstverlenende, bedrijfsmatige (resultaatgerichte, kostenbewuste) wijze. De taken worden 
organisatorisch vertaald in een team Beheer en een team Realisatie. Het beheer richt zich 
voornamelijk op het administratief, commercieel en technisch vlak, oftewel het operationele 
abstractieniveau. Daarnaast geeft de Nota Gebouwenbeheer aan dat de afdeling gebouwen 
ook actief is op tactisch en strategisch vlak. Enkele genoemde activiteiten zijn: 

• Het actief zoeken op de vastgoedmarkt naar geschikte ruimte; 
• Advisering bij huurovereenkomsten met externe eigenaars; 
• Het adviseren bij nieuwbouw, (her)ontwikkelen en afstoten van gebouwen; 
• Centrale registratie van het gemeentelijk vastgoed. 

Het actief zoeken op de vastgoedmarkt en het advies geven ten aanzien van nieuwbouw, 
(her)ontwikkelen, afstoten en huren van objecten worden gezien als activiteiten op tactisch 
niveau. De afdeling gebouwen is te omschrijven als een Analist, die reeds gedeeltelijk de 
taken en het kennisniveau heeft geadopteerd van de onderhandelaar. Een consistente 
centrale registratie van de gemeentelijke vastgoedeigendommen vormt daarbij de basis om 
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zich tot onderhandelaar te ontwikkelen, die de database gebruikt voor het onttrekken van 
de benodigde vastgoedmanagement-informatie. De gemeente Tilburg beschikt over een 
centrale vastgoedregistratie van haar vastgoed. Toch wordt er binnen het team gebouwen 
weinig gebruik gemaakt van gestructureerde en onderbouwde vastgoedmanagement
informatie ten behoeve van het formuleren van het tactisch beleid. De SALOMONitor kan 
daarvoor uitkomst bieden. 

Voor het uitvoeren van de praktijkcase is in overleg met het team beheer van gebouwen 
een doorsnede van de totale voorraad gemaakt met zowel goede maar vooral ook slechtere 
panden. Van de ruim 180 geregistreerde adressen zijn er 18 uitgekozen om op te nemen in 
de case. De helft van de gekozen adressen zijn direct gerelateerd aan beleid ten aanzien 
van maatschappelijke voorzieningen en de andere helft niet. Uiteindelijk blijken de 18 
adressen 11 vastgoedobjecten te bevatten die betrokken worden in de case (zie bijlage 
6.1.) 

Alvorens het instrument wordt toegepast, zijn alle performancecriteria nogmaals doorgelicht 
en aangepast op de specifieke situatie van de afdeling gebouwen Openbare Werken Tilburg 
(OWT). In de volgende subparagrafen is weergegeven welke aanpassingen doorgevoerd zijn 
om het instrument beter aan te laten sluiten op het vastgoedbeheer binnen de afdeling. 

Performancecriteria Strategie 
Op basis van de Nota gebouwenbeheer (2003) 19 en enkele overlegrondes met het team 
Gebouwenbeheer zijn de performancecriteria voor het hoofdcriterium strategie aangepast. 
In de Nota Gebouwenbeheer (2003) zijn enkele specifieke doestellingen omschreven ten 
aanzien van het vastgoed dat de gemeente in eigendom heeft. In overleg met het team 
Beheer zijn op basis van de beleidsdoelstellingen de performancecriteria aangepast. 
Hieronder is weergegeven hoe het definitieve invoerblad eruit ziet: 

1. ... 

2. ... 
3. ... 

4. ... 

5. ... 
Figuur 32: Geautomatiseerd invoerblad strategie 

Het criterium doelgroep is bijvoorbeeld als volgt ontstaan : In de Nota gebouwenbeheer 
(2003) wordt een doelgroep omschreven, namelijk: gemeentelijke diensten of organisaties 
en instellingen, die een subsidierelatie met de gemeente hebben en een maatschappelijk 
doel nastreven dat door de gemeente wordt onderschreven. 

Performancecriteria functionaliteit 
Bij de gemeente Tilburg zijn geen specifieke functionaliteiteisen omschreven voor 
maatschappelijk vastgoed die aanleiding geven tot het aanpassen van de 

19 Nata Gebouwenbeheer: Visie op het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen (2003) 
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functionaliteitcriteria. Zeer veel van de functionalite itcriteria kunnen beoordeeld worden aan 
de hand van de centrale vastgoedregistratie van de afdeling gebouwen. Daarbij moet wel 
opgemerkt worden dat de gegevens niet altijd consistent zijn ingevoerd. De meerwaarde 
van een centrale vastgoedregistratie kan pas echt benut worden als deze consistente data 
bevat. 

De centrale vastgoedregistratie gaf tevens de aanleiding tot het aanpassen van het 
basiscriterium "aantal m2 ". In de commerciele vastgoedmarkt wordt de huursom berekent 
op basis van het aantal vierkante meter verhuurbaar oppervlak (v.v.o.). In de centrale 
vastgoedregistratie van de gemeente Tilburg wordt alleen het aantal vierkante meter bruto 
verhuurbaar oppervlak (b.v.o.) geregistreerd. Het aantal vierkante meter v.v.o. wordt niet 
geregistreerd. Het is aan te bevelen is om de vastgoedregistratie uit te voeren volgens de 
algemene vastgoedmarktnormen en in de toekomst het aantal v.v.o. te registreren. Voor de 
case wordt echter gebruikt gemaakt van het aantal vierkante meter b.v.o. Het berekenen 
van het aantal v.v.o. is zeer tijdrovend en het verschil tussen het toepassen van het v.v.o. 
of b.v.o. is niet bepalend voor de resultaten van de SALOMONitor. Hieronder is het 
invoerblad weergegeven met de definitieve functionaliteitcriteria cultuur -en 
welzij nsgebouwen: 

lnvoerblad functlonalltelt cultuur -en we■ bouwen 

1. \IOOrlienin~n om e\li _ _____ -- == .... 
solitaire \IOOCZiening 

2. bereikbaarheid Toelicilljng 
,good bereikbaar r 81110, (l:!f'Om)fi ts, te voet 

3. Scxlale ve,JI held 
onveilig bereikbaar/ gelegen gebouw • -------------.....-, 

4. rkeergelegenheld 
< 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 

5. toegankelijkheid 

goede toegankelijkheid 

6. Mullifundionallteil 
hoge multifunctionaliteit 

7. 

8. 

Facilitaire Voorzleningenniveau gebouw 
redelijk \IOOCZieningennilleau in gebouw 

Toelichling 

Toelichti 

Toelichling 
uitbreidingsmogelijkheden terrein, gebouw, flexibel indeelbaar, opsplitsbaar • 

9. ~ ....,.,,ii_,,,,.._ 
geed beveiligd gebouw 

10. ruimtelijke orientatie 

(!~1ijke orientatie > 4 keer ja 

11. Hoofdentree 

goede hoofdentree 

Figuur 33: Geautomaliseerd invoerblad functionaliteit 

Performancecriteria courantheid 

• 

De courantheid van vastgoed houdt in de verhandelbaarheid en/ of de verhuurbaarheid van 
een object in een bepaald gebied. Het is dan ook noodzakelijk om de courantheidcriteria aan 
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te passen aan de Tilburgse situatie. De aanpassing is gedaan door middel van zes 
interviews met vakmensen op het gebied van maatschappelijk vastgoed (zie bijlage 6.2.) 

Een relevante wijziging is het criterium bestemming, welke het criterium Milieuzonering 
vervangt. Deze wijziging heeft duidelijk te maken met het type vastgoed dat beoordeeld 
wordt. Bedrij fsgebouwen zijn veelal op bedrijfsterreinen gesitueerd terwij l maatschappelijk 
vastgoed veela l in woonwijken is gesitueerd. Op bedrijventerreinen zijn het voornamelij k de 
milieuzoneringen die de mogelijkheid tot herontwikkeling bepalen terwijl dit binnen 
woonwijken de bestemming is. Hieronder is het invoerblad met de definitieve 
courantheidcriteria weergegeven: 

lnvoerblad courant tld 
1. Toelichtlng 

Centrumlocatle of g, I gen I _ngiS ultg.; ll(le hoofdroute ... _______ ___.,__. 

2 . ... 
3 . To .Ii hlin ... 
4 . Schaal/ Ile Ta Ii hlin 

vestlglng < 1000m2 ... 
5 . 

panden voor speclflek oebru ik en overl~e objecten ... 
6 . 

Slechts 1 sector Is ijesd,lkt om zich In het gebouw te vestlgen ... 
7. Soecificat;ee gebouw 

pand voldoet aan meer dan 4 speclflcatles ... 
8 . Ouderd om geb2uw Toollchtin 

pand gebouwd na 1990 ... 
Figuur 34: Geautomaliseerd invoerblad courantheid 

Nu alle invoerbladen met performancecriteria definitief zijn opgesteld kan de 
performancemeting warden gestart. 

6.2 Vastgoed performancemeting 
Allereerst meet de benodigde input voor de performancemeting van alle betrokken 
vastgoedobjecten warden verzameld en ingevoerd. Het doorrekenen van de ingevoerde 
vastgoedobjecten voor de indeling in een van de acht. categorieen gebeurt automatisch door 
middel van een onderliggend databaseblad. De tweede stap, omschreven in volgende 
paragraaf, is het beleid invoeren dat invloed uitoefent op de betrokken vastgoedobjecten. 
De resultaten van de case zijn omschreven in paragraaf 6.4. 

Aan de hand van de volgende twee gebouwen wordt de praktijkcase verder toegelicht: 

1. Wijkgebouw Hasseltstraat 254-256 
2. Wijkgebouw " De paperclip" Oude Kapelstraat 25 

Deze twee wijkgebouwen zijn gekozen omdat deze aan hetzelfde beleid warden 
blootgesteld, maar vanwege het verschil in performance een verschillend eindadvies krijgen . 
Daarmee wordt aangetoond dat, ofschoon het beleid leidend is ten aanzien van 
vastgoedbeslissingen de performance van groat belang is op het eindadvies. 
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Voor het verzamelen van de benodigde input voor de invoerbladen is gebruik gemaakt van 
de centrale vastgoedregistratie van de afdeling gebouwen binnen gemeente Tilburg. 
Consistent geregistreerde gegevens zijn geschikt voor geautomatiseerde verwerking . Het is 
mogelijk om de voor het ontwikkelde instrument benodigde gegevens automatisch te 
onttrekken uit de database. De SALOMONitor biedt echter nag niet de mogelijkheid om de 
benodigde gegevens direct uit de bestaande database te ontrekken. Deze functionaliteit kan 
wel warden toegevoegd. Daarmee wordt de verwerkingssnelheid van de SALOMONitor veel 
hoger. Hoe dit in zijn werk gaat wordt in dit onderzoek niet behandeld. Voor de verdere 
uitwerkingsmogelijkheden van de automatisering wordt verwezen naar Bijlage 6.3. 

In de versie van SALOMONitor die toegepast is voor de case moeten alle vastgoedgegevens 
handmatig opgezocht en ingevoerd warden. Bij het opzoeken is gebleken dat niet alle 
gegevens consistent zijn opgenomen in de vastgoedregistratie van de gemeente. Sprekende 
voorbeelden van inconsistente en onvolledige data zijn het ontbreken van het bouwjaar of 
het invoeren van het renovatiejaar in plaats van het bouwjaar. Daarnaast zijn een aantal 
gegevens geheel niet ingevoerd. De ontbrekende gegevens moeten in sommige gevallen bij 
een andere afdeling warden aangevraagd. Vooral het aanvragen van gegevens bij andere 
afdelingen kost erg veel tijd en moeite. Voor de toepassing van het ontwikkelde instrument 
is het van groat belang dat alle gegevens consistent uit de vastgoedregistratie te ontrekken 
zijn. Het is de afdeling gebouwen dan oak aan te raden zich te ontwikkelen tot een betere 
Analist van haar vastgoed en de centrale vastgoedregistratie op consistentie te controleren. 

Het handmatig invoeren van alle gegevens verloopt eenvoudig dankzij de heldere opzet van 
de keuzemenu's. De toelichting van de performancecriteria wordt echter niet altijd als 
eenduidig ervaren en vraagt om nag om verbetering. De verbetering van de eenduidigheid 
van de performancecriteria is niet verder uitgewerkt. Het verdient wel de aanbeveling om 
de criteria zo eenduidig mogelijk op te stellen. Nadat alle gegevens ingevoerd zijn wordt 
automatisch bepaald in welke categorie de objecten vallen . Hieronder is de score van de 
twee wijkgebouwen weergegeven: 

1 Wi"kgebouw Hasseltstraat 254-256 valt in categone: 1 S+F+C+ 

Strategisch 

Criteria: 

Herkenbaarheid 

Ruimtelijke Ordening 

Doelgroep 

Performance Kultuur 
criteria: Kosten vs. Baten 

Functioneel Courantheid 

Score: Criteria: Score: Criteria: 

0 Voorzieningen omgeving + Locatie 

+ Bereikbaarheid O lrrago 

+ Veiligheid + Bestemrring 

0 Parkeergelegenheid - Schaalgrootte 

- Toegankelijkheid - Verschijningsvorm 

Multifunctionaliteit + Gebruiksmogelijkheden 

Facilitaire Voorzieningen

niveau gebouw 

Veranderbaarheid 

0 

0 

Beveiliging 0 

Ruirrtelijke orientatie -

Hoofdentree + 

Specificaties 

Ouderdom 

Score: 

0 

+ 

+ 

0 

0 

0 

--- --------- ------------------
Resultaat: + + + 

F1guur 35: Perfom,anceoverz1cht Wijkgebouw Hasseltstraat 254-256 

2. Wijkgebouw "De paperclip" Oude Kapelstraat 25 valt in categorie 4. S+F-C-
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Strateqisch Functioneel Courantheid 

Criteria: Score: Criteria: Score: Criteria: Score: 

Herkenbaarheid 0 Voorzieningen omgeving - Locatie -
Ruimtelijke Ordening 0 Bereikbaarheid 0 Imago -
Doelqroep + Veiligheid + Bestemming -
Kultuur - Parkeergelegenheid + Schaalgrootte + 

Performance 
criteria: Kosten vs. Baten + Toegankelijkheid - Verschijningsvorm -

Multifunctionaliteit + Gebruiksmogelijkheden 0 
Facilitaire Voorzieningen- Specificaties -
niveau gebouw 0 Ouderdom 0 

Veranderbaarheid -
Beveiliging 0 
Ruimtelijke oriMtatie -
Hoofdentree -----------------------------------

Resultaat: + - -- - ----------- -
Figuur 36: Perfonnanceoverzicht Wijkgebouw "De paperclip" Oude Kapelstraat 25 

Het opzoeken en invoeren van de gegevens is gereed en daarmee is de performancemeting 
voltooid . Het databaseblad heeft bepaald in welke categorie de objecten vallen . Nu moet de 
koppeling met het beleid tot stand worden gebracht. 

6.3 Koppeling met beleid 
Om de koppeling met het beleid te realiseren is de Perspectiefnota 2002-2005 van 
gemeente Tilburg geanalyseerd . In de perspectiefnota is het algemeen beoogde 
maatschappelijk effect van het beleid als volgt omschreven: 

Het bieden van een goede "sociale infrastructuur"voor de hele stad en het in 
wederzijds respect samenleven van a/le Ti/burgers. 

Toelichting: het in stand houden van voldoende kwaliteit op het gebied van welzijn, 
sport cultuur, onderwijs, gezondheid en zorg. Voorzieningen die een rol spelen voor de 
regio, boven deze basiskwaliteit laten uitstijgen met de nadruk op cultuur, onderwijs 
en zorg. Het scheppen van voldoende mogelijkheden voor diverse bevolkingsgroepen 
om dee/ te nemen aan de samenleving. 

Dit beleid richt zich op meer maatschappelijke voorzieningen dan die, in dit onderzoek 
worden betrokken. Alleen het beleid voor basisvoorzieningen ten aanzien van sport, welzijn 
en cultuurvoorzieningen is van toepassing op dit onderzoek. Uit de perspectiefnota zijn de 
volgende relevante beleidsstandpunten afgeleid: 

• Clusteren wijkgebouwen Hasselt in Hasseltse Kerk; 
• Uitbreiden/ verbreden cultuurvoorzieningen; 
• Uitbreiden/ verbreden sportvoorzieningen; 
• Verhogen kwaliteit sportvoorzieningen. 

(In bijlage 6.4 is een overzicht van alle beleidsstandpunten opgenomen.) 

De hierboven omschreven beleidsstandpunten zijn leidend voor het nemen van 
vastgoedbeslissingen maar geven niet aan, welke invloed deze hebben op de bestaande 
vastgoedobjecten. In het onderstaande schema is inzichtelijk gemaakt welke invloed de 
beleidsstandpunten hebben op de basiscriteria: 

45 

-



Afstudeeronderzoek R.P.J. Pellikaan TU/e Metafoor 

~ -Bele1d 
Aantal locaties Aantal m2 Huur (kosten) Gebruik 

Clusteren/ wijkgebouwen Hasselt - - -centraliseren 
Uitbreiden/ + + + 

Cultuurvoorzieningen + 

verbreden sportvoorzieningen 

Verhagen = = + 
Sportvoorzieningen 

kwaliteit 
F1guur 37: lnvloed bele1d op bestaande vastgoedvoorraad 

In de perspectiefnota is omschreven, dat er een Multifunctioneel centrum in de 
Hasseltsekerk moet warden gerealiseerd . Er is niet omschreven hoe het multifunctioneel 
centrum gerealiseerd tot stand moet komen. Wanneer men de beleidsstandpunten 
operationaliseert met behulp van de basiscriteria kan de invloed op het vastgoed besproken 
warden met de beleidsmakers. Het overleg met de beleidsmakers dient ter verificatie van de 
vertaalslag die gemaakt wordt naar de basiscriteria . 

Na het bespreken van de gemaakte plannen blijkt het multifunctioneel centrum in de 
Hasseltsekerk de twee wijkgebouwen aan de Hasseltstraat en de Oude Kapelstraat te gaan 
clusteren . Oat betekent dat deze vastgoedobjecten vrijkomen voor andere doeleinden. Met 
behulp van de SALOMONitor kan nu een advies gegeven warden met betrekking tot de 
'oude' wijkgebouwen. 

6.4 Resultaten 
In het beleid staat omschreven dat, de twee wijkgebouwen geclusterd warden in de 
Hasseltse kerk. Oat betekend, dat de wijkgebouwen hun functie gaan verliezen . Wat er na 
het functieverlies met de gebouwen moet gebeuren, is niet omschreven in de perspectief 
nota. Het vastgoedmanagement moet hierover een standpunt vormen zodat zij sturend kan 
inspelen,op de situatie die ontstaat, wanneer het beleid tot uitvoering wordt gebracht. 

Wijkgebouw Hasseltstraat 254 - 256; (1. S+F+C+) het advies luidt behouden van het 
object. Het object past goed binnen de strategie, biedt een hoge functionaliteit en is 
daarnaast ook courant, daarmee is het pand goed voor het imago van de gemeente. 
Onderzocht moet warden of daarnaast een nieuwe huurder kan warden gevonden. 

Wijkgebouw De Paperclip Oude Kapelstraat 25; (4. S+F-C-) het advies luidt herontwikkelen 
van het object. Het pand past goed binnen de strategie, maar is niet voldoende functioneel 
en ook niet courant. De mogelijkheden voor het huisvesten van een andere functie door 
middel van herontwikkeling moeten warden onderzocht. 

De resultaten van de overige vastgoedobjecten zijn toegevoegd in bijlage 6.5. 

6.5 Evaluatie resultaten 
De resultaten en het verloop van de case zijn besproken met de het team gebouwen van de 
gemeente Tilburg . In zijn algemeenheid is men positief over het verloop van de praktijkcase 
en de resultaten. De aspecten die positief ontvangen zijn en de negatieve kanttekeningen 
warden in deze paragraaf behandeld. 

Negatieve kanttekeningen : 
• De data is ondanks de centrale vastgoedregistratie niet allemaal centraal te vinden 

of de data is inconsistent. Sommige gegevens moesten zelfs uit verschillende 
afdelingen warden verzameld; 

• Niet alle criteria zijn dermate eenduidig omschreven dat daaraan altijd dezelfde 
interpretatie wordt gegeven; 

• Hoe het eindadvies tot stand komt lijkt voor een leek moeilijk te begrijpen. 

Positieve aspecten praktijktoets: 
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• Het invoeren van vastgoedobjecten is eenvoudig uit te voeren door middel van de 
keuzemenu's; 

• Het verwerken van de vastgoedmanagement-informatie is gemakkelijk en duidelijk; 
• Het vertalen van het maatschappelijk voorzieningenbeleid leidt door middel van de 

spiegeling aan de basiscriteria tot een zeer eenvoudig goed communiceerbaar en 
verhelderend inzicht; 

• Het eindadvies is zeer helder en gemakkelijk communiceerbaar naar niet 
vastgoeddesku nd igen; 

• De methodiek biedt daadwerkelijk mogelijkheden om vanuit de vastgoedoptiek 
gestructureerde en onderbouwde argumenten aan te dragen voor een besluit om 
een pand te behouden, herontwikkelen, slopen of af te stoten; 

• Op basis van de inzichten die uit de methodiek naar voren komen bieden 
mogelijkheden om in de toekomst naar een tactisch vastgoedbeleid te werken. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van het theoretisch kader geformuleerd in hoofdstuk 2, 3 en 4 is een 
geautomatiseerd instrument opgesteld, welke tactisch vastgoedmanagement-informatie 
koppelt aan het maatschappelijke voorzieningenbeleid. Op basis van de resultaten die uit de 
SALOMONitor voortkomen kunnen onderbouwde adviezen gegeven worden met betrekking 
tot het behouden, herontwikkelen, slopen en afstoten van vastgoedobjecten. In de volgende 
paragrafen worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek omschreven. 

7 .1 Conclusies 
Het beleid ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen is leidend voor de te nemen 
maatschappelijke vastgoedbeslissingen op tactisch niveau. In hoofdstuk 5 is omschreven 
hoe de invloed van dat beleid inzichtelijk wordt gemaakt aan de hand van de basiscriteria 
; locatie, aantal m2 (bv0) en Huur (kosten). Vervolgens wordt het beleid gekoppeld aan de 
performance van de maatschappelijke vastgoedvoorraad. Hierbij wordt de performance van 
de vastgoedvoorraad bepaald aan de hand van de mate waarin de voorraad voldoet aan de 
vastgoedstrategie, de gewenste functionaliteit en de mate van courantheid . 

Voor de toepassing van het instrument is het van belang dat het vastgoedmanagementteam 
actief is op het niveau van de "Onderhandelaar". Hierbij moet het management beschikken 
over: 

1. Een consistente centrale database ten behoeve van de vastgoedregistratie; 
2. Een vastgoedstrategie die een missie met afgeleide doelstellingen bevat; 
3. Beleid ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen dat een vooruitblik van 2 tot 

5 jaar bevat. 

Door middel van de praktijktoets bij de afdeling gebouwen Openbare Werken Tilburg 
(OWT), is aangetoond dat SALOMONitor toepasbaar is in de praktijk en bruikbare resultaten 
levert. De praktijktoets leverde de volgende relevante conclusies: 

1. De centrale vastgoedregistratie van de afdeling gebouwen OWT is niet geschikt voor 
het geautomatiseerd onttrekken van data, omdat deze te veel inconsistente 
gegevens bevat. Inconsistentie levert bij het geautomatiseerd verwerken van de 
data foutieve resultaten; 

2. DE SALOMONitor vraagt om gegevens die niet in de centrale vastgoeddatabase zijn 
opgenomen. De benodigde gegevens zijn vervolgens bij verschillende afdelingen 
onttrokken, wat erg veel tijd in beslag neemt; 

3. Het invoeren en het verwerken van de gegevens tot de benodigde 
vastgoedmanagement-informatie is eenvoudig, maar vraagt om een nog 
eenduidigere en uitvoerigere omschrijving van de performancecriteria; 

4. Het geautomatiseerde instrument verschaft bruikbare inzichten ten aanzien van de 
performance van de maatschappelijke vastgoedvoorraad. Zo kan bijvoorbeeld inzicht 
worden verkregen in de performance van een object, een specifiek deel van de 
portefeuille of de gehele portefeuille. 

5. De performance kan op verschillende niveaus belicht worden. De performance kan 
geanalyseerd warden op het niveau van de acht vastgoedcategorieen, het niveau 
van de drie hoofdcriteria: strategie, functionaliteit en courantheid en het niveau van 
een specifiek performancecriterium; 

6. Het ontwikkelde instrument levert verhelderende inzichten in de invloed van 
beleidsstandpunten, die omschreven zijn in het beleid ten aanzien van 
maatschappelijke voorzieningen, op de vastgoedvoorraad. 

7. De resultaten van de SALOMONitor zijn toepasbaar als onderbouwde adviezen bij het 
nemen van vastgoedbeslissingen met betrekking tot het behouden, herontwikkelen, 
slopen of afstoten van vastgoedobjecten. 
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7 .2 Aanbevelingen 
Zoals in paragraaf 4.2 is beschreven, heeft dit onderzoek niet de intentie om een 
totaalbeeld te geven van hoe CREM binnen de gemeentelijke organisatie kan worden 
toegepast. Feitelijk wordt de nadruk gelegd op een klein puzzelstukje uit het totaalbeeld van 
vastgoedmanagement bij gemeenten. In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven 
voor de implementatie van de SALOMONitor en eventueel vervolg dat aan dit onderzoek 
wordt gegeven. 

Implementeren SALOMONitor 
centrale database 
De afdeling gebouwen van Openbare Werken Tilburg moet allereerst haar centrale 
vastgoedregistratie doorlichten op consistentheid en volledigheid. Daarbij moet vastgelegd 
worden welke gegevens moeten worden geregistreerd en in welke vorm deze in de 
database worden vastgelegd. Vervolgens moet de database worden gecontroleerd en 
aangepast zodat alle gegevens volgens het afgesproken formaat zijn ingevoerd. 

Perform a ncecriteria 
Binnen de methodiek wordt het vastgoed beoordeeld door middel van de 
performancecriteria. Deze performancecriteria zijn vastgesteld op basis van de 
vastgoedstrategie, de gewenste functionaliteit en de courantheidaspecten. Al deze criteria 
zijn continu aan verandering onderhevig. De methodiek moet daarom steeds worden 
bijgesteld volgens de nieuwste inzichten. Daarvoor dient een planning te worden opgesteld 
en gedegen vastgoedkennis binnen de organisatie aanwezig te zijn. 

Beleid maatschappelijke voorzieningen 
Het beleid met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen is leidend voor het nemen 
van de maatschappelijke vastgoedbeslissingen. De in het verleden ingenomen 
beleidsstandpunten worden betrokken in de adviezen ten aanzien van het vastgoed. Dit 
houdt niet in dat 'de politiek' de vastgoedadviezen zal steunen. Hoe de politiek om zal gaan 
met de adviezen kan alleen duidelijk worden door de SALOMONitor daadwerkelijk te 
implementeren binnen een gemeente. 

Automatiseren SALOMONitor 
De SALOMONitor zoals deze binnen dit onderzoek is uitgewerkt is gedeeltelijk 
geautomatiseerd. Voor een succesvolle implementatie is het van belang dat het instrument 
volledig wordt geautomatiseerd. 

Vervolgonderzoek 
Gemeentelijk vastgoed 
Bij het onderzoek zijn slechts de maatschappelijke sport-, cultuur, en welzijnsvoorzieningen 
betrokken. De gemeente heeft echter veel meer vastgoed in eigendom. Voor een compleet 
beeld op tactisch beleidsniveau moet al het vastgoed in eigendom van de gemeente 
betrokken worden. Daarvoor is verdergaand onderzoek vereist. 

Financlen 
In dit onderzoek worden de financiele consequenties van de gegeven adviezen niet 
inzichtelijk gemaakt. Het verdient de voorkeur om de financiele gevolgen te betrekken in de 
te geven adviezen, omdat het financiele belang doorslaggevend kan zijn bij een te nemen 
vastgoed bes I issi ng. 

Tactisch vastgoedmanagement 
Aangezien de meeste gemeenten enkel op operationeel vlak actief zijn kan gesteld worden 
dat de methodiek een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het gemeentelijk 
vastgoedmanagement. Om het gemeentelijk vastgoedmanagement verder te ontwikkelen 
op tactisch en strategisch niveau is verdergaand onderzoek noodzakelijk. 
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Bijlage 2.1. 

Categorisatie binnen de gemeentelijke organisatie 
In het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 95 is omschreven in welke vorm de 
jaarverslaglegging moet geschieden. Op basis van de hoofdfuncties die opgenomen moeten 
worden in de gemeentebegroting is de volgende categorisering omschreven: 
• Algemeen bestuur: dit betreffen hoofdzakelijk uitgaven die betrekking hebben op 

huisvesting voor de eigen organisatie en automatisering; 
• Economische zaken; dit zijn voomamelijk uitgaven die betrekking hebben op 

industrieterreinen, havens en markten; 
• Onderwijs; dit betreft de huisvesting voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs; 
• Cultuur en recreatie; dit betreft sportvoorzieningen, schouwburgen, buurt- en dorpshuizen 

en openbaar groen; 
• Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk; jeugdgebouwen, dienstencentra en 

sociale werkplaatsen; 
• Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; betreffen aankoop en bouwrijp maken van 

gronden, alsmede uitgaven voor stadsvernieuwing. 

W anneer op beleidsniveau gezocht wordt naar een categorisering dan is hier geen verplichte 
indeling voor omschreven. De gemeente mag zelfbepalen hoe zij haar beleidsvelden indeelt. 
Wei is er wanneer men kijkt naar de indeling van de ministeries binnen de rijksoverheid en de 
indeling van de gemeentelijke beleidsvelden veelal een overeenkomst te vinden. 

De rijksoverheid hanteert de volgende 
indeling: 

• Ministerie van Defensie 
• Ministerie van Justitie 
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap 
• Ministerie van Sociale zaken en 

werkgelegenheid 
• Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en sport 

De provincies en de gemeenten hanteren 
veelal een soortgelijke indeling van 
beleidsvelden: 

• Onderwijs 
• Cultuur 
• Zorg 
• Welzijn 
• Sport 

De indelingen sluiten niet bepaald goed op elkaar aan. Wat op beleidsniveau een specifiek 
aandachtsveld is wordt in de gemeentebegroting niet als hoof dgroep vemoemd. W ellicht dat 
het inzichtelijker zijn wanneer dit in de toekomst beter op elkaar aansluit, dit behoort echter 
niet tot het onderzoeksveld en wordt daarom enkel opgemerkt en verder niet behandeld. 



Bijlage 3.1. 

Vijf Corporate Real Estate Managementniveaus 

De vijf CREM niveaus worden aan de hand van Meulenbroek, 1999 en Van Wijhe, 2000, 
omschreven: 

1. Doener 
De Doener houdt zich bezig met het operationele onderhoud aan gebouwen. De uitvoering en 
aansturing wordt centraal gecoordineerd door de GVM- afdeling. De Doener kijkt met name 
binnen de eigen vastgoedvoorraad naar de invulling van de huisvestingsvraag. De Doener 
heeft informatie nodig over de technische kwaliteit van gebouwen, specificatie van 
constructies en onderhoudsschema's. 

2. Analist 
De Analist probeert meer inzicht te krijgen in huisvestingskosten. Huisvestingskosten worden 
geanalyseerd met het doel huisvestingskosten te minimaliseren. De Analist heeft inzicht in de 
kwantiteit van huisvesting en hanteert een duidelijk financieel overzicht. Hij maakt daarbij 
gebruik van accountingsystemen, inventarisopnames en heeft een overzicht van de standaard 
kosten. Daartoe is per dienst inzicht nodig in de vraag naar huisvesting. 

3. Onderhandelaar 
De Onderhandelaar maakt de stap naar het actief oplossen van CRE- problemen voor de 
gebruikers. Daarmee creeert de Onderhandelaar de financiele (en organisatorische) waarde(n) 
voor de organisatie. Standaardisatie van ruimtegebruik staat centraal, waarbij de 
Onderhandelaar heeft de beschikking over al het vastgoed. Daarvoor zijn gebruikstudies, 
gebouwkosten en marktdata nodig en is een nauwe samenwerking noodzakelijk tussen de 
CRE- afdeling en de gebruikers. 

4. Ondernemer 
Een Ondememer houdt zich bezig met het vaststellen van huisvestingsscenario's, is op de 
hoogte van het primaire proces, de organisatievorm en het bedrijfsimago. De Ondememer 
heeft een integrate blik, hij betrekt informatie van managers van de Business Units en van 
andere inteme divisies bij zijn besluitvorming. Hij koppelt kwantiteit en kwaliteit van 
huisvesting, stelt expliciete doelstellingen op, onderhoud relatie met gemeentebeleid en 
onderhoudsbeleid en heeft inzicht in bijstelling en evaluatie. Als Ondememer bekijkt hij 
verschillende financieringsvormen en markttrends 

5. Strateeg 
De taken van een strateeg zijn huisvesting integreren in gemeentelijke strategie, koppelen 
huisvesting met facility management, inzicht hebben in doelstellingen van belangenpartijen en 
afstemmen organisatie en huisvesting binnen doelstellingen belangenpartijen. De strateeg 
bekijkt zakelijke trends die van invloed kunnen zijn op het strategische voordeel, de 
productiviteit en de waarde van de organisatie. Het draait niet alleen meer om huisvesting, 
maar meer ook op de missie van de gehele organisatie. De strateeg anticipeert op 
gebruikersontwikkelingen, controleert en meet hun invloed; draagt bij aan de waarde van de 
organisatie als geheel door zich te richten op de missie van de organisatie. 



Bij I age 4.1. 

Vastgoed performance meetinstrumenten 

Er zijn veel instrumenten ontwikkeld voor het inzichtelijk maken van de performance van 
gebouwen. Hieronder is een lijst weergegeven: 

Instrument 
Real Estate Norm (REN) 
Building Quality Assesment (BQA) 
Serviceability Tools and Methods (STM) 
Certificatiesysteem voor kantoorgebouwen 
Vastgoedkwaliteitsanalyse (VAK) 
Healthy Building Quality (HBO) 
Evalueren bij architectenbureaus 
Ouderen in ziekenhiuzen 
ORBIT 
Werkboek Evaluatiemethode 
Handboek voor toegankelijkheid 
Delftse Checklist Sociaal Veilig Ontwerpen 
Flexis 
VG- methode 
universitair vastgoed 
universitair vastgoed 

Brannen 
Stichting REN, 1992, 1993, 2001, 2003 
Baird en Isaacs, 1994. Bruhns en Issacs, 1996 
Davis en Szigetti, 1996 
Centraal beheer, 1993 
Feld en Huffmeijer, 1997 
Bergs, 1995 
Leenheer, 1997 
Luthi, Niclaes en van der Voordt, 1994 
Baard 
van Wagenberg e.a.,1992 
Wijk e.a., 1995, 2000, 2003 
van der Voordt en van Wegen, 1990 
Stichting Bouwresearch, 1996 
Drunen, TU Delft 2002 
Rooij, TU Eindhoven 2002 
va Houwelingen, TU Eindhoven 2002 

De meeste van deze "instrumenten" zijn voor een specifiek type gebouw ontwikkeld, zoals 
bijvoorbeeld de REN een uitvoering voor kantoorgebouwen en een uitvoering voor 
bedrijfsgebouwen kent. Daarnaast zijn de "instrumenten" voor verschillende doeleinden 
ontwikkeld. Flexis is bijvoorbeeld voomamelijk gericht op het inzichtelijk maken van de mate 
van :flexibiliteit van gebouwen en installaties 



Bijlage 4.2. Functionaliteitcriteria 

Op basis van de in de theorie gevonden functionaliteitcriteria zijn twee standaard 
beoordelingslijsten opgesteld. In deze bijlage worden alle in de theorie gevonden 
functionaliteitcriteria weergegeven. 



• 
• 
• 
• 

functlonalltelt: 
Locatieniveau 
concentratie (gelijksoortige) voorzieningen 
relatie straatleven en voorziening(en) 
par1(eergelegenheid 
veitigheid 
openbaar vervoer 
Gebouwniveau 
verdiepingshoogte 
lichttoetreding 
vloerbelasting 
ruimtetype 

werkplek/ activiteitniveau 
vrije hoogte 
privacy 
daglichttoetreding 
kunsUicht 
milieu 

kindercreche 
school 

kindveilig 
kindveilig 

concentratie van voorzieningen wer1(t (den Draak, 97) 
meerdere voorzieningen aan een plein levert een relatie tussen straatleven en voorzieningen (den Draak, 97) 



Architectuur en Gebruikswaarden 

Functionele kwaliteit van gebouwen 
Uit: Architectuur en gebruikswaarde, programmeren, ontwerpen en evalueren van gebouwen T van der Voordt en H. van Wegen 

De Bruijn, een van de grondleggers van het vak functionele analyse op Bouwkunde onderscheidde in de jaren zestig vier functies [Zeeman, 1980): 

Beschermende functie; Bescherming van mensen en middelen tegen hinder1ijke invloeden en gevaren, zoals: 
regen, wind, nieuwsgierige bllkken, bemoeizucht. 

Domein- of territorium functie; gebouwen scheppen de mogelijkheid om te opereren vanuit een eigen plek, zonder estoord e worden door anderen. 
Trefwoorden zijn privacy, veiligheid geborgenheid 

Sociale functie; gebouwen creeeren ruimten en plekken waaar mensen hun activiteiten kunnen optimaal kunnen verrichten. Het gaat hierbij primair om: 
welzijn, welvaart, communicatie, leefbaarheid 

Culturele functie: een gebouw moet ook voldoen aan eisen met betrekking tot de vonngeving en steer van de ruimtelijke omgeving. De culturele functie 
verwijst naar: kunstzinnige, architectonische, stedenbouwkundig, planologische en milieuaspecten 

De architectuurcritici Hillier en Leeman (1976) onderscheiden eveneens vier hoofdfuncties van een gebouw, maar delen deze anders in: 

Ruimtelijke organisatie van activiteiten; Het gebouw dient door middel van een adequate verdeling van de beschikbare ruimten gewenste activiteiten 
optimaal te ondersteunen, bijvoorbeeld door samenhangende activiteiten bij elkaar le situeren en efficient le verbinden en de elkaar storende activiteiten 
te scheiden 

Klimaatregeling; Het gebouw moet de gebruiker en diens activiteiten en attrlbuten een optimaal (binnen )klimaat creeren. Dit vereist een afschennend 'filter' 
tussen binnen en buiten en adequate installaties. Intern moeten scheidings- en verbindingselementen en de uitrusting van ruimten het mogelijk 
maken om per ruimte het binnenklimaat af le stemmen op het gebruik 

Symboolfunctie; Elk gebouw kan worden opgevat als de materiele neerslag van bepaalde opvattingen en verwachtingen, zowel van de ontwerper 
als van de opdrachtgever en gebruikers. Het is daarmee ook een cultureel object en drager vansociale en symbolische betekenissen. 

Economische functie; Elk gebouw vereist een investering. Het voegt waarde toe aan ruwe grondstoffen. Ondemoud en beheer gaan gepaard met 
exploitatielasten. Daar staan inkomsten uit huur of verkoop tegenover. Het gebouw, in eigendom of als belggingsobject, heeft dus een 
economische waarde en daarmee ook een economische functie. 

Functionele kwaliteit 
kwaliteit is de mate waarin een product voldoet aan de gestelde eisen. Functioneel heeft betrekking op de functie(s) van iets, hier van gebouwen. 
De functionele kwaliteit van een gebouw verwijst dus naar het vennogen van het gebouw om de beoogde functies te vervullen. Van Dale definieert 
functioneel als 'geschikt voor het doel' en noemt als voorbeel: functionele vonngeving ....... 

Volgens NEN 2658, Programma's van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure dient een programma van eisen te bestaan uit drie onderdelen: 

Randvoorwaarden, met name van toepassing zijnde wet- en regelgeving, technische en financiele aspecten 

Karakteristiek van de te huisvesten doelgroep(en). Dit deel van het programma moet inzicht geven in de doelstellingen van de organisatie, de 
gebruikers en hun activiteiten, te leveren diensten en of producten, organisatorische, economische, functionele en ecologische aspecten 

Eisen aan het object, onderscheiden in eisen aan de locatie, het gebouw als geheel, ruimtedelen, gebouwdelen en voorzieningen op het terrain. 

Voorbeelden van ites voor projectidentificatie(Bron: NEN 2658) 
code en/of naam van het project 
gebouwtype en bestemming 
vestigingsplaats en situering 
hoofdmotieven van het project 
Omvang, uitgedrukt in aan het gebruik gerelateerde eenheden (bv aantal bedden) 
Hoofdafmetingen gebouw en/of bouwvolume 
Maximale investeringskosten (met peildatum) 
Wijze van financiering 
Toelaatbare financieringskosten (met peildatum) 
Stadium of fase waarin het project zich bevindt 
Overzicht van documenten betreffende programma en projectprocedure 
Namen en adressen van participanten 
In geval van een bestaand gebouw: namen van in het ver1eden betrokken ontwerper(s), constructeur(s), ultvoerend bouwbedrijf en installateur(s) 
plus datum van oplevering 

Voorbeelden van items voor eisen aan een gebouw (Bron: NPR 3401) 
Bezettingsgraad 
Orientatie (zon, wind, omgeving) 
te bebouwen terreinoppervlakte 
benodigde vtoeroppervlakte, per rulmte en in totaal (bruto, netto, verdeeld in nuttige oppervlakte, verkeersopppervlakte en installatieopppervlakte) 
Bouwvolume, aantal bouwlagen en gewenste vertrekhoogte 
Wensen mbt vonngeving, kleur en structur van de gevels, hoofdopzet en indeelbaameid 
Vervangbaameid, verplaatsbaameid, aanpasbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden 
toegankelijkheid 
bewegwijzering 



NOC*NSF openlucht sportvoorzieningen + clubhuis Was en kleedgebouwen 

Bi) het ontwerp van een atletiekbaan zijn de volgende aspecten van belang: 
1 llgglng van de accommodatie 

a. een zo centraal mogelljke ligging is gewenst, rakenlng houdend met planologische mogeli)kheden 
b. de beschikbara ruimte Is sterk bepalend \IOOI' de ligging 
c. de sprindanen behoren van west naar oost georienteerd ta zijn (wenselijk) 
d. de grondslag bepaald voor een groot deal de kosten van de bean; Bij IIOOl'keur op draagkrachtige grond 

2 de ruimte voo, de atletiekaccommodatie Is afhankelljk van benodigde voorzieningen 
3 de lndeling van de atletiekaccommodatie lay-out standaardbaan: 2x hoogspringen, 2x speerwerpen, 2x kogelstoten, 2x discuswerpen, 2x ver springen, 2x hinkstapsrlngen, 2x polstokhoogsprinQE 
4 de adetlekbaan rondbaan 6 • 6 lanen 300m of 400m met boogstralen van 25m • 40m alh van wedstrijd of trainingsbaan + sprintbaan 135m 
5 detaillering steeple-chase en voorzieningen \IOOI' de tachnische nummers 
8 de adetiekvloer volgens sponvtoerelsen www.lsa-.;port.com 
7 de veriichting training of wedslrijd 
8 de opstallen minimale bouwkundige voazieningen: 

voorzieniog lntemauonaa1 

kleed-/doucheruimtes (met toilet) 30 m2 elk 
wedstrijdscretariaat 

wedstriid & training 
4x 

miaofonistenruimte 
Ju~imte 
wegen en meten 
krachtsportruimte/ callroom 
medischa ruimte 
dopingcontrole (inclusief wachtruimte en toilet) 
centrale ontmoetlngsruimte 

30m2 
10m2 
20m2 
15m2 
100m2 
20m2 
20m2 

(entree, kantine, keuken, barging, centrale toiletgroep) ja 
vergaderruimte 30m2 
barging mateliaal 
vip-ruimte 
mediaruimte 
tribune: aantal toes~ 

70m2 
ja 
ja 

aparte horeca uitglfte ja 
aparte toi letten ja 
mediaplaatsen ja 

9 de lnfrastuctuur (toegankelijkheid, bereikbaameld en parkeerfaciliteiten 

• niet noodzakelijk 
.. wel wenselijk niet verplicht 

25000 

wedslrjid & training 
4x 
15m2 
10m2 
20m2 
15m2 
100m2 
20m2 
2om2 

Ja 
30m2 
70m2 
ja 

wedstrjjd & training 
2-4x 
15m2 
10m2 
20m2 

100m2 
20m2 

ja 
30m2 
70m2 

5000. 
ja 
ja 

... grootte alh van aanwezige trainlngsvoorzieningen niet geschikt VOOt matrassen e.d. 

Overlge aspecten die een rol spelen die niet benoemd zijn: 
geluldsoverlast omroeplnstallatie/ evt. feeslje na wedstrijd 
verkeersintensiteit 
ruimtagebruik is zeer hoog 
bereikbaar te voet (veelal start -en eindpoot loopdulljes) per fiets en auto 
veiligheid afgeschermd t91T9in, 

goed venicht ook de toegangswegen 

2x 

80m2 



NOC*NSF Binnensporthal/ zaal + randvoorzieningen 

Bij het ontwerp van een overdekte accommodatie zi)n de votgende aspecten van belang: 

~ gymnastieklokaal · een voor het vak lichametijke opvoeding (bewegingsonderwijs) ontwikkelt lokaal, dat conform de voorschriflen 
en richtlijnen van ministerie van onderwijs en de koninklijke vereniging voor leraren lichamell)ke opvoeding gebouwd en ingerfcht dient te zl)n 
~ een binnensportaccommodatie waarbij de minmale afmeting van de wedstri)drulmte 24 x 44 meter bedragen. Oaarnaast is de obstakel 
vrije hoogte minimaal 7 meter. 
~ een binnensport accommodatle waarbij de minimale afmetingen van de wedstrijdruimte 13 x 22 meter bedragen. Daarnaast is de 
obstakel vrije hoogte minimaal 7 meter. 

gebryjk jn de lijd· 

status en type: 

de meeste sportverenigingen hebben behoefle aan sportvoorzieningen voor de avonden en weekenden 
de scholengemeenschap heel! voomamelijk overdag een grote vraag naar gym -en sporturen 
Gezamenlijk gebruik komt steeds vaker voor, daart>ij dient wet goed gelet worden op welke wijze de partijen 
gebruik kumen maken van d e zelfde ruimte zonder tekort le doen aan de normen en wensen van de betrokkenen 

A-accommodaties zljn de topsprthallen in nederland die mede geschikt zl)n voor intemationale wedstrijden 
B-accommodalies zijn sporthallen die geschikt en ingericht zijn voor (inter)natlonate, provinciale wedstrf)den, districtwedstrijden entrainingen 
C-accommodaties zljn de regutiere sporthallen en sportzalen in nederfand. Belangrijkeste kenmerk is dat deze primair geschikt en lngericht zijn voor tokale en regionasle wedstrljden E 

0-accommodaties zijn accommodatles die door een beperkte aanpassing ti)delijk geschikt gemaakt kunen worden voor de uitoefenlng van een tak van spar. 
In eerste instantie worden hier demonstratles en instruclies gegeven, maar ook trainingen op lokaal niveau. 

Voor wat de binnensportbonden betreft zijn er niet veel sportspecifieke accommodaties in Nederland. Meeste sporten worden in mullifunctionete sportaacommodaties uitgeoefent. 

Wet en regelgeving 
Algemeoe Maatregel van Bestuur voor Horeca, Sport en Recreatie~nrichtingen 
ARBO-wet 
Bestemmingsplan 
Bouwbeslu~ 
Drank- en Horecawet 
nutsbedrijven 
eventueel MIiieu Effecten Rapportage 



veilige bereikbaameid: toevoerswegen zo vormgeven dat geen gevoel van onveiligheid kan ontstaan 
toeganswegen dienen niet voor de omgeving uit het zicht onttrokken le zijn 
toeganswegen dienen voldoende ver11cht le zijn 
vennijdt de aanwezigheid van hoge struiken tangs de toegangswegen 

bij voori<eur niel ver buiten de bebouwde kom 
EHBO-ruimte direct bereikbaar voor ambulance 
bij voori<eur situeren bij knooppunt van toevoerwegen zodat voetgangers, fietsers, automobilisten en rizigers per openbaar vervoer de 
accommodalie gemakkelijk en veilg kunne bereiken 
Het aantal pari<eerplaatsen dat beschikbaar meet zijn voor automobilisten is afhankleijk van het aantal bezoekers. Algemeen 1 pari<eerplaats op 4 
bezoekers en een degelijke (brom)fietsenstalling 

bereikbaameid toeganketijkhejd en bruikbaarheid minder valide sparters en bezoekers 
zie hoofdsluk F2 handboek sportaccommodalles 

functionele ruimteliike retatje 
Loopwegen 

norm; vanult entree duidelijke scheiding van loopwegen van de sporter (naar de kleedruimten) en het publiek (naar de horecaruimte en/of tribune) 
in de loopwegen van sporters dient een functionele scheiding le zijn tussen het straatschoeisel (vuil) en het sportschoeisel (schoon) gebied. 

aanbeveling; de loopwegen van publiek en spelers mogen elkaar niet kruisen 
voorkomen deint le warden dat het publiek de sportvloer ongehinderd kan betreden 

Kleed- en wasruimten 
norm; de kleed en de wasruimten dienen in directe relalie tot elkaar te staan 

Vanult een unit kleedruimten (2 kleed- en wasruimten) dient het le gebrulken hal- /zaaldeel bereikbaar le zijn 
het toilet en de wastafel dienen beide via droog vloegedeelte bereikbaar te zijn 

aanbeveling; de scheiding tussen de kleedruimten en de wasruimle via opendoorgang of een deur uitvoeren 
de verbinding tussen de kleedruimte en de wedstrijdruimte direct uitvoeren of middels een (schone voeten) gang 

Scheidsrechtersruimten 
norm; de ligging zodanig dat deze opgenomen is in het systeem van schone- en vuil voetengang 

het toilet en de wastafel dienen beide via droog vloegedeelte bereikbaar te zijn 
aanbeveling; het toilet en de doucheruimte bij voorkeur apart situeren (bij gebruik door meerdere scheidsrechters/ docenten) 

Toestellenberging 
norm; de opening van de toestellenberging dient direct in relalle le staan met de sportvloer 

indien de wedslrijdruimte In meerdere zaaldelen opgeslitst kan warden dan dient de toestellenberging vanuit alle zalen bereikbaar te zijn 
in de toestellenberging of in de directe omgeving daarvaan dient een directe verbinding met buiten le zijn 

aanbeveling; de toestellenberging dient bij voori<eur aan de lange zijde van de wedstrijdruimte le warden gesitueerd 
T oeschouwersruimte 

norm; de toeschouwersplaatsen dienen een obstakelvrij zicht op het speelveld te geven 
aanbeveling; bij voorkeur aan de lange zijde van de wedstrijdruimte (met name bij gelijkvloerse 

afhankelljk van de capaclteit vd toeschouwersruimte dient een aantal Eenheden Uitgangs Breedte (EUB) naar buiten als nooduitgang aanwezig le zijn 
een relalie met de toiletruimten is gewenst 
een relalie met de horecarulmte is gewenst 

Beheerders- kassaruimte 
norm; deze dient zo gesitueerd le warden dat geed overzicht op de loopwegen van spelers en publiek mogelijk is 
aanbevellng; een direct contact met de wedstrijdruimte is gewenst 

de beheerders ruimte zoveel mogelijk transparant uitvoeren 
de beste plaats voor de kassa is gewwonlijk bij de entree of nabij de toegang naar de toeschouwersruimte 
veelal kan warden volstaan met een kassafunctie in de beheerdersruimte 

EHBO-rulmte 
norm; een directe relalie tussen de de EHBO-ruimte en de wedstrijdruimte is vereist 

Een directe relatie tussen de de EHBO-ruimte en het bultenterein is vereist ivm ambulance 
aanbeveling; een directe obstakelvrije verbinding, gescheiden van de loopwegen van het publiek is gewenst 

een relalie met een kleedruimte is gewenst tbv sportmassage of EHBO-ruimte uitvoeren met sportmassagemogelijkheid 
(even tu eel combineren met beheerdersruimte) 

Wedslrijdleidingsruimte 

Horeca 

Berging 

Weri<kast 

norm; indien een wedslrijdleidingruimte opgenomen word! dan dient deze geed visueel contact met de wedstrijdruimte le bieden 
de ruimte dient zo opgenomen le warden dat deze geen obstakel vormt voor het publiek 

aanbeveling; de voorkeur gaat ult naar een pleats op de begane grond, bij toernooien ook als wedstrijdseaetariaat 

norm; vanuit de horecaruimte dient een duidleijke relatie le zijn met overige publieke voorzieningen zeals toiletten en garderobe 
indien horeca op de verdieping is gerealllseerd dan dient er tenminste vanuit de entreehal een kooi- of traplifl le zijn, een goederenlifl is gewenst 
Mils geed gesitueerd kan een personenlifl tevens dienst doen als goederenlift 
indien visueel contact met de wedslrijdruimte dan rekening houden met reflectie, veroorzaakt door gehard glas en lichtuitstraling op de wedstrijdruimte 

aanbeveling; Horecaruimte bij voorkeur situeren op de begane grond 
Horecaruimte bij voorkeur onafhankelijk kunnen laten functionerenvan de sportaccommodatie 

aanbeveling; bij voori<eur situeren aan de ruimte waar de attributen voor nodig zijn, maar niet in de ruimte zelf 
tbv opslag spullen die niet met sport le maken hebben, zeals tafles enstoelen, reclameborden, oproltapijten etc 

aanbeveling; deze ruimte dient in de nabije omgeving van de wedstrijdruimte en de kleed- en wasruimte gesitueerd le zijn 
lnstallatieruimte 

aanbeveling; deze ruimte dient van buitenaf toegankleijk le zijn middels een dubbele deur 
zodanig situeren dat lengtes van leidingen beperld blijven 



Wedstrijdruimte (mullifunctionele) binnensporthal afmetingen exctusief randWolZienlngen 
1 sportzaal 13 x 22 meter 5,5- 7 meter obstakelvrije hoogte 1 badmlntomlekl, 1 volleybalveld (competitiewedslrijden eisen hoogte 7 meter), 6 tafeltennistafels e.a kleine zaalsp 
2 sportzaal 22 x 28-29,4 meter 7 meter obstaketvrije hoogte 3 (tot 4 bij 29,4 m.) badmlntonvelden, 1 baskelbalveld, 2 volleybalvelden, 12 tafettennisvelden, a.a. kleine zaalspor1 
3 sporthal 24 x 44 - 44,2 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 7 (tot 9 bij 44,2 m.) badmintonvelden, 1 basketbalveld, 1 tennisbaan (training), 3 volleybalvelden, 1 com bi veld voor 
4 sporthal 28 x 44 - 44,2 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 7 (tot 9 bij 44,2m.) badmintonvetden, 2 basketbalvelden, 4 volleybalvelden, 1 tennisbaan (geen wedstrijdbaan), 1 o 
5 sporlhal 28 x 48 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 9 badmintonvelden, 3 baskelbalvelden, 4 volleybalvelden, 1 tennisbaan (geen wedstrijdbaan), 1 combivetd voor za, 

Veriichting 
norm; minimaal gemiddeld 500 lux 

Internationale wedstrijden of topcompetities minimaal 750 lux 
veriichting niet boven de badmintonvelden, of de 3 meter aanvalss trook aan beide zijde v.h. volleybalnet i.v.m. verblinding 
de kleurweergaveindex Ra v.d. lampen moot minimaal 60 bedragen 
armaturen dienen voldoende balvast uilgevoerd te worden 

aanbeveling; pas lampen met een kleurweergave van 80 Ra toe 
de kleurtemperatuur v.h. licht 3000K (wannwit) of indien daglicht kan toetreden is 4000K mogetijk 
de veriichting schakelbaar uitvoeren in vier lichtniveaus 1/3 schoonmaak, 2/3 training en schoolgebruik, 3/3 wedstrijden 
schakeling doa bewegingsdetectie is aan le bevelen in de wedslrijdruimte 

Verwarming 

koeling 

Ventilatie 

Akoustiek 

norm; de ruimteternperatuur dlent aanpasbaar te zijn; ca 15 graden celcius bij hoogactlvileltenport en 20 - 22 graden VOCJ( laag activiteitenniveau zeals ouderer>- en kindergl,'lllna~ 
luchlsnelheden t.g.v. verwarmingssytemen mogen niet hoger zijn dan 0,5 mis 
verwarmlngssyternen dienen voldoende balvast uitgevoerd le worden 

aanbeveling; dag- en nachtschakeling, weekendschakeling toepassen 

aanbeveling; keeling in de wedstrijdruimte is gewenst 

norm; minmale hoeveelheid ventilatietucht is 40 m3 per actieve sporter per uur en 20 m3 per toeschouwer per uur met een ventilatievoud van tenminste 1 maal de ruimte inhoud p 
de venti latie dient op mechanische wijze te geschieden 
de luchtsneiheden t.g.v. ventilatie mogen niet meer dan 0,5 mis bedragen 
de installatie dient voldoende balvast uilgevoerd te worden 

norm; Voor sporthallen mag de nagalmtijd over het gehele frequentiebereik in de wedstrijdrulmte niet meer dan 1,8 seconden en per frequentieband (125-, 250-, 500-, 1000-, 200( 
Voor sportza len mag de nagalmtijd over het gehele frequentiebereik in de wedstrijdrulmte niet meer dan 1,5 seconden en per frequentieband (125-, 250-, 500-, 1000-, 2000 
Flutterecho's (resonantie) mogen niet voorkornen 
het geluidsniveau t.g.v. installaties mogen niet meer dan 45 dB(A) bedragen 

aanbeveling; VOCJ( een betere akouslische belevlng dine! blj voorkeur de nagalmtijd over het gehele frequentiebereik in de wedstrijdruimte niet meer dan 1,5 seconden en per frequentieb 
In ruimten waar 00k instructies worden gegeven (bijvoorbeeld onderwijs) dient bij voorkeur de nagalmtijd over het gehele frequentiebereik in de wedstrijdruimte niet meer d, 
het getuidsniveau t.g.v. installaties mogen niet meer dan 40 dB(A) bedragen 

Toestellenberging 
norm; minimaal 1 toestellenberging 

wanneer de zal opdeelbaar is dan dient de toestellenberging voor alle delen bereikbaar le zijn 
minmaal oppervlak van een toestellenberging bij een sportzaal 40 m2 en een sporthal 60m2 
minimaal 4 meter diep en minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van 2,5 meter 

aanbeveling; toestellenberging per zaaldeel minimaal 40 m2 uitvoeren 
sportzaal 13 x 22 toestellenberging minimaal 40m2 aanbeveling 40 -60m2 
sportzaal 22 x 28 toestellenberging minimaal 40m2 aanbeveling 40 -60m2 
sporthal 24 x 44 toestellenberging minimaal 60m2 aanbevellng 80- 120m2 
sporthal 28 x 48 toestellenberging minimaal 60m2 aanbeveling 80 - 120m2 

zaal of hal in twee delen toestellenberging aanbeveling 80 - 120m2 
zaal of hal in drie delen toestellenberging aanbeveling 100 - 120m2 



Tennishal 

indien een tennishal voldoet aan de eisen omschreven in het handboek sportaccommodaties dan is de hal geschikt voor wedstrijden onder auspicien van de KNL TB. 

veilige bereikbaarheid: toevoerswegen zo -.ormgeven dat geen gevoel van onveiligheid kan ontstaan 
toeganswegen dienen nlet voor de omgeving uit het zicht onttrokken le zijn 
toeganswegen dienen voldoende verticht le zijn 
vermijdt de aanwezigheid van hoge struiken langs de toegangswegen 

bij voorkeur niet ver buiten de bebouwde kom 
EHBO-ruimte direct bereikbaar voor ambulance 
bij voorkeur situeren bij knooppunt van toevoerwegen zodat voetgangers, fietsers, automobilisten en rizigers per openbaar vervoer de accommodatie gemakkelijk en veilg kunne bereik 

Het aantal parkeerpfaatsen dat beschikbaar meet zijn voor automobilisten is afhankleijk van het aantal bezoekers. Algemeen 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 
degelijke (brom)fietsenstalling 

tunctionele ruimtemke relatie 
bij de opzet van de accommodatie dient rekening gehouden te warden met de volgende rulmtes: 

entree 
ontmoetlngsrulmte c.q. horecagelegenheid 
was- en kleedruimte 
toeschouwersruimte/ tribune 
sanitaire voorzieningen 
EHBO-massagekamer 
beheerder-/ adminstratieruimte 
wedstrijdleiding 
instructie-/ vergaderruimte 
bergruimten 
tennis-shop 

loopwegen de routing dient zodanig te zijn dat men niet met het straatschoeisel de tennisvloer kan betreden 
de entree is het visitekaartje en het centrum van de accommodatie van waaruit alle oevrige ruimten toegang geboden wordt 
vanuit exploitatie is het wenselijk een direct verband te realiseren tussen de wedstrijdruimte, de toeschouwersruimte en de ontmoetingsruimte c.q. horecagelegenheid 
het meest optimaal is om zowel de toeschouwers als de sporters vanaf de entree via de ontmoetingsruimte c.q. horecagelegenheid naar de rest van de accommodatie gelei 
vanaf de ontmoetingsruimte moeten de routes IIOOr de sporters en de toeschouwers warden gescheiden 
meestal laat de situering deze opUmale situatie niet toe. In dat geval is een scheiding vanaf de entree geed (directe toegang was- en kleedruimten vanavf entree) 
zie ook binnensporthalllllllllll 

ontmoetingsruimte c.q. horecagelegenheld 
het is aan te bevelen de ontmoetingsruimte op de begane grond te realiseren 
de ruimte dient bij voorkeur zo gesitueerd le zijn dat deze direct zicht biedt op de wedstrijdruimte 
om zo min mogeljk hinder voor de spelers te meet de ontmoetingsruimte langs de zij-uitlopen van de tennisbaan gesitueerd zijn en niet achier de base-line 
voor een geed overzicht over de banen is een verhoging van de ontmoetingsruimtevloer van 0, 70 meter boven de tennlsvloer mogelijk 
het kan voor de exploitatie aantrekkelijk zijn om de ontmoetingsruimte alzondertijk van de tennishal te laten functioneren 
het is aan te bevelen om de ontmoetingsruimte zo in te delen dat een of meerdere vergaderruimten kunnen warden afgescheiden, indien deze niet appart zijn opgenomen 
bij de ontmoetlngsruimte moet een keuken, een berging en een uitgifte met bijbehorende 1100rzieningen warden opgenomen 
vanuit de ontmoetingsruimte meet de sporter via een aparte toegang bu~en de wedstrijdruimte om naar de kleed- en wasruimte warden geleid 
de ruimte dlent bij IIOOrkeur zo gesitueerd le zijn dat deze direct zicht biedt op de wedstrijdruimte 

was- en kleedruimte om te vermijden dat straatvuil meegenomen wordt meet: 
oftewel de doorgang vanuit de kleedruimte naar de wedstrijdruimte gescheiden zijn 
oftewel moet er men tussen de kleedruimte en de wedstrijdruimte een behoorlijk schoonloopstuk creeeren 

~ 
tennisbaan 10,97 x 23,77 meter 

lengte uitloop achier achlertijn 
lengte uitloop tussen 2 banen 
lengle uitloop zijkanl baan 
hoogle ultloop achier baselijn 
hoogle lpv baselijn 
hoogle lpv hel net 

A • klasse B • klasse 
6,4 5,5 

5 5 
3,66 3,51 

4,3 2,1 
5,95 5,75 

10,67 9 
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Wijkcentrum 

ookwel ontmoetingscentrum, buurtcentrum, buurthuis, dorpshuis, wijkvoorziening, sociaal cultureel centrum genoemd 
Vestiging van wijkgebouwen vindt plaats in: 

specifiek ontworpen nieuwbouw 
bestaande gebouwen, zoals: 

essentiele kenmerken: 

oude scholen 
bedrijfsgebouwen 
boerderijen 
kerken 

multifunctionaliteit: het in een gebouw herbergen van 
verschillende functies 
multigebruik: het gebruiken van een en dezelfde ruimte voor 
verschillende activiteiten 

Extra alert zijn op: 
criminaliteit 
interne overlast tussen verschillende gebruikersgroepen 
exteme overlast 

veel activiteiten met een incidenteel karakter vandaar veelal multifunctioneel 
Wijkcentra kunnen onder meer de volgende functies herbergen: 

bibliotheek 
kinderopvang 
peuterspeelzaal 
vergaderrruimte 
ontmoetingsruimte 
cursurruimte 
podiumzaal 
medische en maatschappelijke ruimte 
kantoor 
kerk 
horeca 
jongerencentrum 
educatieve ruimte 
sport- en spelruimte 

Het wijkcentrum is een belangrijke plaats waar persoonlijke contacten tussen wijkbewoners warden gelegd en onderhouden. 
Vooral voor de groep die minder mobiel of zelfstandig zijn, zoals kinderen en ouderen. 
Jongeren en volwassenen zijn vaak mobieler en kunnen hun contacten verder van huis zoeken 

Veel activiteiten in een wijkcentrum hebben een structureel karakter. Het zijn vaak wekelijks terugkerende activiteiten, met vereniging 
zoals: cursus, repeteren, sporten, vergaderen 

Daarnaast warden er oak incidentele activiteiten georganiseerd zoals: buurtfeesten, kopje koffie drinken, bibliohteek bezoeken, stemmen. 
(Andere incidentele activiteiten zijn; bezoek aan bioscoop, theater, dierentuin, etc) 

Een wijkcentrum kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie van een wijk 

Een wijkcentrum moet uitnodigend zijn en een openbaar karakter hebben (zodat oak incidenteel bezoek gestimuleerd word!) 

In het boek ruimte voor openbaarheid warden enkele voorwaarden omschreven voor het goed functioneren van openbare ruimten, 
die eveneeens van toepassing zijn voor een wijkcentrum: 

andere mensen kunnen zien en zelf gezien warden 
zich veilig voelen 
ruimtelijke kwaliteiten 
multifunctionaliteit 
verscheidenheid aangedragsvorrnen 
verscheidenheid aan mensen 

Omdat in het wijkcentrum de verschillende functies hun eigen fysieke afgesloten ruimte spelen vooral visuele zichtlijnen een grate rol 
Low-intensity-contact is wenselijk 

het wijkcentrum maakt deel uit van dagelijkse of wekeleijkse activiteiten, daarom mag het een centrale plek in de wijk innemen 

Het gebouw moat een (of 1) duidelijke entree hebben waar alle bezoekers gebruik van maken 

De entree moat gelegen zijn aan het buitengebeid zodat een goed aansluiting met de omgeving gerealiseerd word! 



Tienercentra 

Van buitenschoolse naar binnenschoolse tieneropvang 
Joyce Kramer - CMV 3 dt verkort 

12 
2.2 TIENEROPVANG 
Tieneropvang is een nieuw fenomeen en bedoeld om opvang te bieden na schooltijd en in de 
schoolvakanties aan tieners van wie de ouders overdag niet thuis zijn. Dit aanbod sluit aan op de 
verschillende soorten van kinderopvang, omdat tieners die naar het voortgezet onderwijs gaan 
hier geen gebruik meer van kunnen maken. 
De kern van het aanbod bestaat uit een mix van zorg, persoonlijke begeleiding, aandacht en 
toezicht. Ontmoeting met leeftijdgenoten, huiswerkbegeleiding en georganiseerde activiteiten 
staan centraal. Contacten met ouders is onderdeel van hat aanbod. 
2.2.1 Doelstellingen tieneropvang 
De tieneropvang heeft vier doelstellingen: 
? Opvang, het bieden van een "tweede thuis" om na schooltijd naartoe te gaan, zodat de tiener 
niet alleen thuis hoeft te zijn. Een "tweede thuis" waar hij zich welkom, gekend en als 
individu benaderd voelt. Dit kan een centrum zijn in de buurt, maar kan ook een ruimte binnen 
of aan de school zijn. 
? Verrijking, waarbij het vooral gaat om het uitbreiden van de sociale omgeving van de tiener, 
door ontmoeting met leeftijdgenoten, contact met vertrouwde volwassenen en hat aanbieden 
van zinvolle vrijetijdsbesteding. 
? Educatie, hat leren van vaardigheden, hat verwerven van kennis en hulp bieden bij hat 
huiswerk. 
? Preventie, dit spitst zich vooral toe op het voorkomen van problemen bij de tiener, zoals 
falen op school, zwerven op straat en verveling. 
2.2.2 Kenmerken tieneropvang 
Tot de essentiele kenmerken van tieneropvang behoren het bieden van: 
? Een ontmoetingsplaats, de tieners komen in de eerste plaats naar de opvang om er hun 
leeftijdgenoten te ontmoeten, dus om samen met hen in een gezellige steer leuke dingen te 
doen. 
? Een veilige plaats, de opvang biedt veiligheid aan de tieners. 
? Betrokken volwassenen, de leiding bouwt met iedere tiener een persoonlijke band op. Juist in 
deze leeftijdsfase kan de aanwezigheid van een vertrouwde volwassene die los staat van de 
eigen ouders een belangrijke steun zijn voor een tiener. 
? Vrijetijdsactiviteiten, deze bieden een tegenwicht aan verveling en passiviteit en zijn 
bovendien preventief als het gaat om ongewenste activiteiten zoals vandalisme. Anderzijds 
moet het programma niet te vol zijn. Tieners hebben veel ruimte nodig om eigen initiatieven 
te nemen en te ontplooien. 
? Huiswerkbegeleiding, de tieners warden gestimuleerd en zo nodig gecontroleerd bij het 
zelfstandig maken van hun huiswerk. 
De tieneropvang kan daamaast nog meer in het aanbod opnemen. Te denken valt aan: 
? Extra service aan tieners, deze kunnen de tieneropvang aantrekkelijker en leuker maken voor 
tieners en hun ouders, zoals een "vacaturebankN voor bemiddeling voor kleine bijverdiensten. 
? Flexibele opvang, de openingstijden zijn in principe overdag na schooltijd, maar zijn aan te 
passen aan de behoefte van tieners en hun ouders. 
? Opvoedingsondersteuning, de leiding van de tieneropvang kan de ontwikkeling en opvoeding 
van de tieners bespreken met de ouders, daarnaast kunnen ze tevens fungeren als vraagbaak 
en ouders doorverwijzen als ze problemen hebben met hun kinderen waar ze niet uitkomen. 
? Samenwerking met de basisschool/voortgezet onderwijs voor bekendmaking van het aanbod 
en doorverwijzing van tieners door de scholen naar de tieneropvang. 
2.2.3 Het programma 
Het programma moet een mix bieden van: 
? binnen kunnen lopen; 
? iets drinken en eten; 
? je schooltas en je verhaal kwijt kunnen; 
? de mogelijkheid om je huiswerk te maken; 
? de mogelijkheid om zelf ergens heen te gaan; 
? vrij spel met zelf gekozen vriend(inn)en; 
? een aanbod aan amusement; 
? georganiseerde activiteiten of lessen. 



Bijlage 5.1 Strategiecriteria 
Gebaseerd op de Nota Gebouwenbeheer 2003 Openbare Werken Tilburg: 

Operationaliseren Strategie 

Gebaseerd op: 
Evers F. ,Schaaf P. van der, Dewulf G. Succesfull management strategies, Public real estate. DUP Science 2002 
universitair vastgoed, een keuzemodel ter versteviging van het financiele draagv/ak voor de universitaire huisvesting. Van J.M.P. van Rooij TU/e 2002 
De VGI - Methode van M.L.C. van Drunen 
Vastgoednota gemeente Tilburg 2003 

1. Herkenbaarheld T oelichting 
Voldoet aan geen al sleclts 1 van de herlcl!nbaarheldaspecten 

2. Ruimtelijke Ordeninq Toelichting 
Is een positieve impuls voor de omgeving 

3. Doelqroep Toelichtinq 
De gebruiker heeft een dlre:11! subsidlerelalle met de geneente ::;:i 

4. Kultuur Toellchting 
VOldoet aan geen al slechs 1 van de cutuuraspecten 

5. Financien Toelichting 
ttogere lnkl:lmslen dan lc0sb!l'I 

Operationaliseren Strategie 
Herkenbaarheid 

voldoet aan geen of slechts 1 van de aspecten 
O voldoet aan 2 of 3 vd aspecten 
+ voldoet aan alle aspecten 

terug naar inwlblad 

Ruimtelijke Ordeninq 
heeft een negalieve invloed op de omgeving 

O heeft een redelijk positieve invtoed op de omgeving 
+ is een posilieve impuls voor de omgeving 

terug naar invulblad 

Doelgroep 

1. grote bouwmassa (min. 4 vercl. Hoog) 
2. blikvangende architectuur (plaatjes) 
3. Logo van de gebruiker zichlbaar op het gebouw en/ of aan de straat 
4. Gebouw goed zichtbaar vanaf de straat 

neqalief door slechte uitstralinq gebouw en terrein, sociaal onveilig ogend, hangjeugd of ongewenste functie 
oftewel een combinalie van een minder gebouw (+ terrein) maar met een gewenste functie erin, oflewel een goed gebouw m, 
positief door hoogwaardige architectuur en terrein, gewenste functie = impuls voor nieuwe ontwikkelingen in omgeving 

gebruiker(s) past niet binnen doelgroep wanneer er een subsidierelatie is tussen de gebruiker en de gemeente dan is het doelgroep 
o hoofdhuurder past we! binnen doelgroep maar onderhuurder(s) niet, of hoofdhuurder is geen doelgroep maar onderhuurder(s) wel 
+ gebruiker genie! subsidie en past daarrnee binnen de doelgroep 

terug naar iOYYlblad 

0 
+ 

voldoet aan geen of slechts 1 van de aspecten 
voldoet aan 2 of 3 vd aspecten 
voldoet aan alle aspecten 

terug naar invulblad 

hogere kosten dan baten 
O kosten baten neutraal 
+ hogere inkomsten dan kosten 

terug naar invulblad 

1. ogenspringende architectuur passend binnen de gerneente 
2. historisch ogende architectuur 
3. monumenten 
4. cultuurfunctie zeals museum, expositieruimte 

Op basis van het financiele overzicht van de exploitalie van het gebouw kan bepaald warden 
of dat een gebouw kosten/ batenneutraal geexptoiteerd word!. Het kosten/batenneutraal 
exploiteren is opgenomen in de vastgoednota als een doelstelling 



Totaalscore 

Herkenbaarheid 

0 
+ 

Voldoet aan geen of slechts 1 van de herkenbaarheidaspecten 
Voldoet aan 2 of 3 van de herkenbaarheidaspecten 
Voldoet aan alle aspecten 

Ruimtelijke Ordening 

0 
+ 

Doelgroep 

Heeft een negatieve invloed op de omgeving 
Heeft een redelijk positieve invloed op de omgeving 
Is een positieve impuls voor de omgeving 

1 

3 

Valt niet binnen de doelgroep 3 
0 Huisvest meerdere partijen waarvan niet alle partijen tot de doelgroep behoren 
+ De gebruiker heeft een directe subsidierelatie met de gemeente 

Cultuur 
Voldoet aan geen of slechts 1 van de cultuuraspecten 1 

0 Voldoet aan 2 of 3 van de cultuuraspecten 
+ Voldoet aan alle cultuuraspecten 

Financien 
Hogere kosten dan baten 3 

0 Kosten baten neutraal 
+ Hogere inkomsten dan kosten 

11 

+ 



Bijlage 5.2. Functionaliteitcriteria 

Operationaliseren functionaliteit Wijkgebouwen 

1. Toelichtin 

gedustercl met andere voorzieningen 

2. bereikbaarheid Toelichtin 

goed bereikbaar per auto, (brom)fiets, te voet 

3. Sociale veili heid Toelichtin 

redelijk veilig bereikbaar/ gelegen gebouw 

4. ~arkeergelegenheid Toelichtinj 
I > 1 parkeerplaats op 4 bezoekers I• 

5. toe ankeli kheid 

slechte toegankelijkheid 

6. Multifunctionaliteit Toelichtinj 
I redelijke multifunctionallteit I.., 

7. ebouw Toelichtin 

redelijk voorzieningenniveau in gebouw 

8. veranderbaarheid Toelichtin 

uitbreidingsmogeliJkheden terrein, gebouw, flexibel indeelbaar, opsplitsbaar .., 

9. beveiliging Toel]ting 
I slecht beveillgd gebouw • I 

10. ruimteli'ke orientatie Toelichtin 

redelijke orlentatie 2 of 3 keer ja 

11. Hoof den tree T oel,ng 
1 slechte hoofdentree • I 



Standaardlijst functionaliteit Welzijn en cultuurgebouwen 
1. voorzieningen omgeving 

solitaire voorziening 
0 in nabije omgeving meerdere voorzieningen 
+ geclusterd met andere voorzienlngen 

team naar iovulblad 

2. bereikbaarfleid goed bereikbaar per auto; afstand tot dichtstbijzijnde snelwegafrit < 2km 
slecht bereikbaar voor twee of meer transportvormen goed bereikbaar per openbaar vervoer; afstand tot ns-station < 1500m 

O goad bereikbaar per auto, (brom)fiets, te voet afsland tot ns-voorhalte, bus, tram of metroknooppun 
bus, tram of metrohalte < 500m + goed bereikbaar per auto, (brom)fiets, le voet en openbaar vervoer 

goad bereikbaar per fiats of le voet; aparte fiats en voetpaden 
terug naar invulblad 

3. veitigheid Gevoel van onveiligheid ontstaan door onderstaande aspecten binnen een straal van 500 meter 
3 of meer aspecten 1. zijn er sporen van vandalisms 

o 1 of 2 van de aspecten 2. is er graffity op de gavels 
+ geen vd aspecten 3. toegangswegen niet aan hat zicht onttrokken (door bijvoorbeeld hoge struiken) 

4. voldoende vertichting toegangswegen en terrain 
terug naar invulblad 5. is er zwerfvuil aanwezig 

4. partteergelegenheid 
< 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 

o = 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 
+ > 1 partteerplaats op 4 bezoekers 

terug naar invulblad 

5. toegankelijkheid 
voldoet niet aan meerdere eisen van toegankelijkheid 

O vrije doorgangbreedte gangen > 1500mm, plaatselijke versmalling >850mm, doorganghoogte > 2100mm, hoogteverschillen < 20mm (zonder voorzieningen), anders voorzieningen 
+ automatische deuren, vrije doorgangbreedte gangen > 1500mm, plaatselijke versmalling >850mm, doorganghoogte > 2100mm, hoogteverschillen < 20mm (zonder voorzieningen), 

terug naar invulblad 

6. Multifunctionallteit 
minimale multifunctionallteit 1 tot en met 3 functies bibliolheek 

kinderopvang 
peuterspeelzaal 
vergaderrrulmte 

ontmoetingsruimte 
cursus/ studieruimte 
podiumzaal 

O redelijke multifunctionalitelt 4 tot en met 6 functies 
+ hoge multifunctionallteit > 6 functies aanwezig 

teruq naar invulblad 

7, Facilitaire Voorzieningenniveau gebouw 
slechte facilitaire voorzieningen o of 1 keer ja 

kantoor 
kerk 
horeca 
jongerencentrum 
studio/ oefenrulmte 

medische/ maatschappelijke ruimte 

educatieve ruimte 
sport- en spelruimte 
expositieruirnte 
E.H.B.O. 
winkel 

1. Is er een wilcontainerruimte aanwezig? 
2. Is er een expedltlteruimte aanwezig (deurbreedte minlmaal 2m)? 

o redelijke facilitaire voorzieningen 2 of 3 keer ja 3. Is er een (brom)fietsenstalling aanwezig? 
+ goede facilitaire voorzieningen > 4 keer ja 4. Is er een keuken aanwezig? 

5. Zijn er (per bouwfaag) aan- en afvoerpunten voorzlen voor automaten, pantry e.d.? 
teruq naar inyulblad 

8. veranderbaarheid 
geen of minimale verandermogelijheden 

o twee van de vier verandermogelijkheden 
+ uitbreidingsmogelijkheden terrain, uitbreldingsmogelijkheden gebouw, flexibel indeelbaar, opsplitsbaar 

terug naar inyulblad 

9. beveillging 
slecht beveiligd gebouw o of 1 keer ja a. Is er sprake van een bouwkundige schilbeveiliging? (slagvast glas in bereikbare gevels, deur- en raamsignalering e.d.d) 

O redelijk beveHigd gebouw 2 of 3 keer ja b. Is er electronische toegangscontrole bij entrees aanwezig 
+ goad beveiligd gebouw = 4 keer ja c. Is er sprake van een electronische brandmeldinstallatie en Is een gebruiksvergunning verteent indien van toepasslng 

d. Is er een inbraakinstallatie aanwezig 
terug naar inyulblad 

10. rulmtelijke orientatie 1 . gescheiden looproutes bezoekers die niet met elkaar in contact behoeven te komen 
slechte orientatie o of 1 keer ja 2. herkenbaarheid functionele eenheden, eigen identitelt van ruimten, onderscheid in openbare, semi-openl>are en prlveruimten 

o redelijke orientatie 2 of 3 keer Ja 3 . bewegwijzering 
+ duldelijke oriertatie > 3 keer ja 4. andere mensen kunnen zien en zelf gezien worden, 

5. Weinig hoeken in loopgangen 
team naar invulblad 

11. Hoofdentree 1. Is de entree goad zichlbaar vanaf de openbare weg? 
o of 1 keer Ja 2. Is de entree goad herkenbaar In de gevel van het gebouw? 

o 2of3keerja 3. Is de entreehal groter dan 50 m2? 
+ >4keerja 4. Zijn er meer dan twee soorten voorzieningen aanwezig in de entree? (zeals; zit- wachtgelegenheden, garderobe, telefoon, toiletten; 

5. is er een balie voor receptle of portier aanwezig? 
terug naar invulblad 



Standaardlijst functionaliteit sportgebouwen. 

1. voorzieningen omgeving 
solitaire voorziening 

0 in nabije omgeving meerdere voorzieningen 
binnen een straal van 500 meter geen andere voorzieningen 
Binnen een straal van 500 meter meerdere voorzieningen 
op het zelfde terrain, of in hetzeifde complex + geclusterd met andere voorzieningen 

terug naar invulblad 

2. bereikbaarheid goad bereikbaar per auto; afstand tot dichtstbljzljnde snelwegafrit < 2km 
slecht bereikbaar voor twee of meer transportvormen goad bereikbaar per openbaar vervoer; afstand tot ns-station < 1500 

0 goad bereikbaar per auto, (brom)fiets, le voet afstand tot ns-voorhalte, bus, tram of metroknooppunt < 1000 
bus, tram of metrohalte < 500m + goed bereikbaar per auto, (brom)fiets, le voet en openbaar vervoer 

goad bereikbaar per fiats of le voet; aparte fiats en voetpaden 
terug naar invulblad 

3. veiligheid Gevoei van onveiligheid ontstaan door onderstaande aspecten binnen een straal van 500 m 
onveilig bereikbaar/ gelegen gebouw 3 of meer aspecten 1. zljn er sporen van vandalisme 

0 redelijk veilig bereikbaar/ geiegen gebouw 0 
+ 

1 of 2 van de aspecten 
geen vd aspecten 

2. is er graffity op de gavels 
+ veilig bereikbaar/ gelegen gebouw 

terug naar invulblad 

4. parkeergelegenheid 
< 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 

0 = 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 
+ > 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 

tenm naar inyulblad 

5. toegankelijkheid 
slechte toegankelijkheid 

0 redelijke toegankelijkheid 
+ goede toegankelijkheid 

terug naar invulblad 

6. Multifunctionafiteit soorthallen en zalen 
categorie 1 of slechter 

0 categorie 2 en 3 
+ categorie 4 en 5 

MultifunctionaUteit tenoishanen 
slechter dan B - klasse 

o B-klasse 
+ A-klasse 

Multifunctionaliteit zwembaden 
voldoet aan 0 of 1 criteria 

0 voldoet aan 2 of 3 criteria 
+ voldoet aan > 3 criteria 

Multifunctionaliteit IJshallen 
voldoet aan 0 of 1 criteria 

0 voldoet aan 2 of 3 criteria 
+ voldoet aan > 3 criteria 

terug naar iavulblad 

3. toegangswegen niet aan het zlcht onttrokken (door bijvoorbeeld hoge struiken 
4. voldoende ver1ichting toegangswegen en terrain 
5. is er zwerfwil aanwezlg 

toegankelijkheid 
voldoet niet aan meerdere eisen van toegankelijkheid 

0 vrije doorgangbreedte gangen > 1500mm, plaatseiijke versmalling >850mm, doorganghoogte > 2100mm, hoogteVt 
+ automatische deuren, vrije doorgangbreedte gangen > 1500mm, plaatselijke versmalling >850mm, doorganghoogt 

1. sportzaal 13x 22 meter 5,5- 7 meter obstakeivrije hoogte 
2. sportzaal 22 x 28 - 29,4 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 
3. sporthal 24 x 44 - 44,2 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 
4. sporthal 28 x 44 - 44,2 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 
5. sporthal 28 x 48 meter 7 meter obstakelvrije hoogte 

1. 1 badmlntonveld, 1 volleybalveld (competitiewedstrijden eisen hoogte 7 meter), 6 tafeitennistafels e.a kleine zaalsporten zeals judo 
2. 3 (tot 4 bij 29,4 m.) badmintonveiden, 1 basketbalveld, 2 volleybalvelden, 12 tafeltennisveiden, e.a. kleine zaalsporten, trainingsmogelijkhE 
3. 7 (tot 9 bij 44,2 m.) badmintonvelden, 1 basketbalveld, 1 tennisbaan (training), 3 volleybalvelden, 1 combiveld voor zaalvoetbal, zaalhocke 
4. 7 (tot 9 bij 44,2m.) badmintonveiden, 2 basketbalvelden, 4 volleybalvelden, 1 tennisbaan (geen wedstrijdbaan), 1 combiveld voor zaalvoet 
5. 9 badmintonvelden, 3 basketbalvelden, 4 volleybalvelden, 1 tennisbaan (geen wedstrijdbaan), 1 combiveld voor zaalvoetbal, zaalhockey, I 

Afmeting tennisveld 10,97 x 23,77 meter 
A - klasse B - klasse 

lengte uilloop achier achterlijn 
Jengte uilloop tussen 2 banen 
Jangle uilloop zljkant baan 
hoogte uitloop achier baseiijn 
hoogte tpv baselijn 
hoogte tpv het net 

1. 50 meterbad 
2. 25 meterbad 
3. duikplanken 

6,4 5,5 
5 5 

3,66 3,51 
4,3 2,1 

5,95 5,75 
10,67 9 

4. recreatieve zwemvoorzieningen 
5. andere functies dan zwemmen (horeca buiten beschouwing geiaten) 

1. is er een wedstrijdbaan ijshockey 
2. is er een westrijdbaan afstandschaatsen 
3. is er een recreatiebaan 
4. is er een mogeiijkheid om de ijsvloer le gebruiken voor andere doeleinden zeals bijv een beurs of concert 
5. is er een gecombineert met andere functies in het gebouw dan ijssportgerelateerd 



7. Facilitaire Voorzieningenniveau gebouw 
slechte facilitaire voorzieningen O of 1 keer ja 1. Is er een vuilcontainerruimte aanwezig? 

0 redelijke facilitaire voorzieningen 2 of 3 keer ja 2. Is er een expedmteruimte aanwezig (deurbreedte minimaal 2m)? 
+ goede facilitaire voorzieningen > 3 k- ja 3. Is er een (brom)fietsenstalling aanwezlg? 

4. Is er een keuken aanwezlg? 
tenm naar invulblad 5. Zijn er (per bouwlaag) aan- en afvoerpunten voorzlen voor automaten, pantry e.d.? 

8. veranderbaarheid 
geen of minimale verandermogelijheden 

O twee van de vier verandermogelijkheden 
+ uitbreidingsmogelijkheden terrain, uitbreidingsmogelijkheden gebouw, flexibel indeelbaar, opsplitsbaar 

terug naar invulblad 

9. bevailiging a. Is er sprake van een bouwkundige schilbevelllglng? (slagvast glas in bereikbare gavels, deur- en raamsignalerin 
slecht beveiligd gebouw O of 1 keer ja b. Is er electronische toegangscontrole bij entrees aanwezig 

0 redelijk beveiligd gebouw 2 of 3 keer ja c. Is er sprake van een electronische brandmeldinstallatie en is een gebruiksvergunning verleent indien van toepas 
+ goed beveiligd gebouw = 4 keer ja d. Is er een inbraakinstallatie aanwezig 

team naar invulblad 

10. ruimtelijke orientatie 1. gescheiden looproutes sporters en overige bezoekers, 
slechte orientatie O of 1 keer ja 2. herkenbaarheid functionele eenheden, eigen identiteit van ruimten, onderscheid in openbare, semi-openbare en 

O redelijke orientatie 2 of 3 keer ja 3. bewegwijzering 
+ duidelijke orientatie > 3 keer ja 4. andere mensen kunnen zlen en zelf gezlen worden, 

5. Weinig hoeken in loopgangen 
terua naar inyulblad 

11. Hoofdentree 
O of 1 keerja 1. Is de entree goed zichtbaar vanaf de openbare weg? 

O 2of3keerja 2. Is de entree goed herkenbaar in de gevel van het gebouw? 
+ >3keerja 3. Is de entreehal grater dan 50 m2? 

4. Zijn er meer den twee soorten voorzieningen aanwezig in de entree? (zoals; zit- wachtgelegenheden, garderobe, telefoon, toiletten) 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

Totaalscore 

voorzieningen omgeving 
solitaire voorziening 

0 in nabije omgeving meerdere voorzieningen 
+ geclusterd met andere voorzieningen 

bereikbaarheid 

3 

slecht bereikbaar voor twee of meer transportvormen 2 
0 goed bereikbaar per auto, (brom)fiets, te voet 
+ goed bereikbaar per auto, (brom)fiets, te voet en openbaar vervoer 

veiligheid 
onveilig bereikbaar/ gelegen gebouw 2 

0 redelijk veilig bereikbaar/ gelegen gebouw 
+ veilig bereikbaar/ gelegen gebouw 

parkeergelegenheid 
< 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 3 

0 = 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 
+ > 1 parkeerplaats op 4 bezoekers 

toegankelijkheid 
slechte toegankelijkheid 1 

0 redelijke toegankelijkheid 
+ goede toegankelijkheid 

Multifunctionaliteit 
slechte multifunctionaliteit 2 

0 redelijke multifunctionaliteit 
+ hoge multifunctionaliteit 

Facilitaire Voorzieningenniveau gebouw 
slecht voorzieningenniveau in gebouw 2 

0 redelijk voorzieningenniveau in gebouw 
+ hoog voozieningenniveau in gebouw 

veranderbaarheid 
geen of minimale verandermogelijkheden 3 

0 twee van de vier verandermogelijkheden 
+ uitbreidingsmogelijkheden terrein, gebouw, flexibel indeelbaar, opsplitsbaar 

beveiliging 
slecht beveiligd gebouw 1 

0 redelijk beveiligd gebouw 
+ goed beveiligd gebouw 

ruimtelijke orientatie 
slechte orientatie O of 1 keer ja 2 

0 redelijke orientatie 2 of 3 keer ja 
+ duidelijke orientatie > 4 keer ja 

Hoofdentree 
slechte hoofdentree 1 

0 redelijke hoofdentree 
+ goede hoofdentree 

22 

+ 



Bijlage 5.3. Courantheidcriteria 

Operationaliseren Courantheid 

Gebaseerd op: 
de methode voor het bepalen van courantheid van C. Lonis uit Courante en incourante objecten 
universitair vastgoed, een keuzemodel ter versteviging van het financie/e draagvlak voor de universitaire huisvesting. Van J.M.P. van Rooij TU/e 2002 
De VG! - Methode van M.L.C. van Drunen 
Interviews 

1. bereikbaarheid 

sled1le berelkbaameld 

2. Imago 

redellj1,e ~ 

3. Bestemming 
sledm bestanmlng 

4. Schaal/ grootte 

vestlglng < 1000m2 

Toelichting 

8 

8 
Joetichtlng 

8 
T oetichting 

5. Verschijningsvorm Toellchting 

panden wor speclflek gebrulk en 011enge objecten I • I 

6. Gebruiksmogelijkheden object Toellchting 

Slechts 1 seclDr Is geschlkt om zlCh 1M 

7. Specificaties gebouw Toetichting 

pand YOldoet aan 1 ~ minder specll(.l 

8. Ouderdom gebouw 

pand gebouwd wor 1970 



• 

~ 
bereikbaarheid 

+ goede bereikbaarheid > 4 1. Overig gebieden, o.a. gesitueerd in woonwijk 
o redeliJke bereikbaarheid 2 of 3 

slechte bereikbaarheid 1 
2. Gelegen aan provinciale weg met voldoende parkeergelegenheid 
3. Gelegen aan ringweg met aansluiting op hoofdroute met voldoende parkeergelegenheid 
4. Centrumlocatie, goad bereikbaar met openbaar vervoer 

terug naar invulblad 5. Gelegen langs uitgaande hoofdroute met aansluiting op snelweg, zichtlocatie met voldoende parkeergelegenheid 

Imago 
+ goede aantrekkingskracht > 4 1. Een terrain met een solitair gebouw 
O redelijke aantrekingskracht 2 of 3 

slechte aantrekkingskracht 1 
2. Een terrain met overwegend plaatselijk opererende bedrijven en/of instellingen 
3. Een terrain met overwegend regionaal opererende bedrijven en/of instellingen 

terug naar invulblad 

Bestemming 
slechte bestemming = 

4. Een terrain met nationale bekendheid met overwegend nationaal opererende bedrijven en/of instellingen 
5. Een terrain met overwegend intemationale bekendheid met overwegend intemationaal opererende bedrijven en/of instellingen 

O redelijke bestemming = 
maatschappelijke instellingen, recreatieterreinen, bijzondere doeleinden (o.a. sociale/ culturele/ sportvoorz., onderwijs, kerken, begraafpla 
kantoor, wonen, horeca 

+ goede bestemming = 

terug naar invulblad 

Schaalgrootte 
vestiging > 5.000m2 

bedrijven, detailhandel, gemengde doeleinden, handel en nijverheid 

De schaal van een object is van wezenlijk belang voor de mate van couranlheid van een object. 
Uitgaande van he! aantal transacties die er in de grootte klasse plaatsvinden, is deze indeling ontstaan. 

O vestiging > 1000m2 en < 5.000m2 
+ vestiging < 1000m2 773m2 

terua naar inyulblad 

Verschiiningsvonn: 

Een indeling op basis van verschijningsvorrn houdt in dat er gestreefd word! naar bedrijven met een soortgelijke uitstraling in dezelfde groep le plaatsen 
He! gaat daarbij niet om de activiteiten die in de gebouwen plaatsvinden maar puur om de verschijningsvorrn van he! geouw zelf [BRO adviseurs: Werkdocument] 

panden voor specifiekegebruik en overige objecten 
O bedrijfshallen en kantoorachtigen 
+ Kantoorachligen met hal en verzamelcomplexen 

1) kantoorachtigen; 

2) kantoorachtigen met hal; 

Deze gebouwen zijn herkenbaar aan de algehele presentatie als kantoorgebouw als herenhuis of historisch pand. Een 'bedrijfs'hal (indien aanwezig) is in de 
kantoorachtige uitstraling geintegreerd, waardoor de identiteit van het gebouw gewaarborgd blijft. Het gebouw bestaat uit meerdere bouwtagen. He! gebouw is 
representatief gebouwd. Deze gebouwen hebben veelal he! volgende materiaalgebruik: baksleen, glas, natuursteen en aluminium. De verhouding kantoor en 
hal is 50% / 50%. 

Ind~ soort gebouwen zijn twee aparte ruimtelijke elementen le onderscheiden. He! kopgebouw fungeert als blikvanger, he! andere heeft duidelijk de uitstraling 
van een hal. Daarbij is is de verdeling van de oppervlakte tussen de panden 30% kantoorachtig en 70% hal. He! gebouw kan uit meer dan 1 bouwlaag bestaan 
en is representatief van karakter. Bij de bouw van di! oort gebouwen word! veelwldig gebruik gemaakt van baksteen glas en plaatrnateriaal. 

3) een bedrijfshal zonder open opslag; Recht toe recht aan sporthal gyrnzaal, geen aanbouw in de vorrn van horeca, vergaderruimten e.d. 
Aan dit gebouw onlbreekt een duidelijk zichtbare entree.Waneer er al kantoorruimte in he! gebouw aanwezig is dan is deze volledig inhet gebouw geintegreerd 
en niet al eenheid herkenbaar. He! pand word! vaakomschreven als een doos. Het gebouw bestaat meestal slechts uit een bouwtaag, met een 
verdiepingshoogte tussen de 8 a 15 meter. He! materialgebruik is veelalplaatrnaterlaal en soms baksteen. 

4) een bedrijf met een open opslag: 

5) voor zeer specifiek gebruik 

6) Verzamelcomplex 

7)0verige 

terug naar invulblad 

De bedrijshal is eveneens een doos. Alleen hier word! een groo gedeelte van he! kavel gedomineerd door oplsag van materialen. Di! soort gebouwen bestaan 
in de measle gevallen uit 1 bouwlaag, met een verdiepingshoogte van 8 a 15 meter. Het materiaalgebruik is veelal plaatgebruik en baksteen 

Daze gebouwen hebben over he! algemeen een afwijkende vorrn en hoogte. Verder vinden veelal activiteiten buiten plaats. Leidingen, torens, schoorstenen, 
glijbanen en dergelijke functionele gebouwdelen bepalen he! beeld 

Deze gebouwen huisvesten 2 of meer bedrijven. Het gebouw kan zowel bestaan uit kantoor als hal. In di! soort gebouwen vestigen zich veelal kleinere 
ondememers. De gebouwen zjn geschikt voor opslag, productie- en handelisactiviteiten. Di! soort gebouwen hebben over he! algemeen een representatieve 
uitstraling en warden vaak gekenmerkt door een architectonisch ontwerp. He! materiaal gebruik is hoogwaardig en bestaat veelaluit baksteen, glas, 
natuursteen, aluminium en plaatrnaterialen. 

Deze gebouwen vallen buiten de hierboven omschreven objecttypen 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Totaalscore 

locatie 
bereikbaarheid 

slechte bereikbaarheid 
0 redelijke bereikbaarheid 
+ goede bereikbaarheid 

Imago 

0 
+ 

slechte aantrekkingskracht 
redelijke aantrekingskracht 
goede aantrekkingskracht 

Bestemming 
slechte bestemming 

0 redelijke bestemming 
+ goede bestemming 

Schaal/ grootte 
vestiging > 5.000m2 

0 vestiging > 1000m2 en < 5.000m2 
+ vestiging < 1000m2 

Verschijningsvorm 
panden voor specifiek gebruik en overige objecten 

0 bedrijfshallen en kantoorachtigen 
+ Kantoorachtigen met hal en verzamelcomplexen 

Gebruiksmogelijkheden object 
Slechts 1 sector is geschikt om zich in het gebouw te vestigen 

0 2 of 3 sectoren zijn geschikt om zich in het gebouw te vestigen 
+ 4 of meer sectoren zijn geschikt om in het gebouw te vestigen 

Specificaties gebouw 
pand voldoet aan 1 of minder specificaties 

0 pand voldoet 2 of 3 specifacties 
+ pand voldoet aan meer dan 4 specificaties 

Ouderdom gebouw 
pand gebouwd voor 1970 

0 pand gebouwd tussen 1970 en 1990 
+ pand gebouwd na 1990 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 



Bijlage 5.4. Databaseblad SALOMONitor 

Algemene ObJectGegevens Baslacrtterta 
Straat-
naam + Huur/m2/ Beschik- Type 

Record id Object-ID Object-naam Plaats Postcode Gebeidsteam Buurt huisnr Aantal m2 Jaar baarheid gebruik Onderhuur Bouwjaar 
a) 53.31.400 boerderij Denissen Berkel I 5056CR Noord Berke! EnE Gen. Eiser 773 € 34,47 30-6-2005 vereniging Ja ? 
b) 53.32.690 stationstraat 39, kantoor Tilburg 5038EC Binnenstad Binnenstac Stationstra 790 € 69,01 6mnd opzegt. kantoor/ wi Ja 1931 
C) 53.22.835/~ zwembad + sporlhal wagnerpleln Tilburg SOULP Noord Heikant Wagnerple 6081 € 67, 18 2mndopzegt. Zwembad/ Ja 1972 
d) 53.22.483 Sporlhal De roomleij Groenvelde 20 Udenhc 5071Al Noord Udenhout Groenveld, 2356 € 9,03 ? SporthaV h Nee 1978 
e) 53.22.050 Clubhuis + was en kleedgebouw berkelseweg 14 Berkel I 5056PN Noord Berke! EnE Berkelsew, 838 € 10,67 1 mndopzegt. Clubhuis + Nee ? 
f) 53.31.050 Atelier ANNA Annastraat 20A Tllburg 5025KB Binnenstad Sint Anna St. Annasb 452 € 7,38 1mndopzegt. Atelier Nee 1950 
g) 53.31.260/2 Kanloor Dragonstraat 9 • 13 Tllburg 5044HR West wandeloo Oragonstr.c 1197 € 32,84 1 mnd opzegt. Kantoor Ja 1967 
h) 53.32.B10/€Klnderdagverblijf Krisj Kras] Kresj en PeuterspeelZETilburg S046JD Oudestad Goirke Smidspad 877 € 67,99 I mndopzegt. K.D.V. + Po Nee 1919 
i) 53.33.480 Wijkgebouw Hasseltstraat 254 • 256 Tilburg 5046LR Oudestad Hassell Hasseltstr. 851 € 15,99 2mndopzegt. Wljkgebou•Ja 1818 
j) 53.33.600 Wijkgebouw De Paperclip Oude Kapelstraat 25 Tilburg 5046CX Oudestad Hassell Oude Kapi 876 € 75,41 2mndopzegt. W ijkgebou•Ja 1982 
k) 53.22.833 IJshal Stappegoorweg 3 Tilburg 5022DA Binnenstad Stappegoc Stappegoo 6823 € 125, 18 2mnd opzegt. ljshal Nee 1998 

1 3 3 1 
2 3 2 2 
1 2 3 1 3 
2 3 3 1 1 
1 2 2 1 1 7 
1 1 1 2 1 6 
1 1 3 1 3 9 
1 2 1 1 3 8 
2 3 3 2 ;-2 2 3 1 
2 3 2 1 1 9 

Operatlonaliseren funct lonalltelt 
Facilitaire Totaal 

Voorz. Bereikbaar- Parkeer- Toegankelijk- Multi- Voorzieningen- verander- ruimtelijke Hoofd- Functionalit 
omgeving heid Veiligheid gelegenheid heid functionaliteit niveau baarheid beveiliging orientatie entree eit 

3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 ;-3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 
3 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 21 
1 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 20 
1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 18 
3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 17 
3 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 
2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 21 
3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 3 
1 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 20 
3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 

Operationaliseren Courantheid 
Gebruiks- Totaal 

Bestem- Schaal/ Verschijnin mogelijkhe Specificatie Ouderdom Couranthe 
Locatie Imago ming grootte gsvorm den s gebouw gebouw id 

2 1 3 3 3 3 2 
1 3 2 1 3 2 2 14 
3 2 1 1 1 2 2 2 14 
1 1 1 2 3 2 2 2 14 
1 2 1 3 1 1 1 1 11 
3 2 1 3 2 1 1 1 14 
1 2 3 2 1 2 2 1 14 
1 1 1 3 1 2 2 1 12 
1 2 3 3 2 2 2 1 
1 1 1 3 1 2 1 2 12 
3 2 1 1 1 2 3 3 

" 



Bijlage 6. 1 keuze Objecten praktijktoets 

5 Clubhuis + W&K Clubhuis + was en kleed ebouw berkelsewe 14 
6 Atelier Atelier ANNA Annastraat 20A 



Bijlage 6.2 Interviews 

Interview ten behoeve van onderbouwen courantheid criteria 

Mijn afstudeeronderzoek richt zich op het vastgoed dat een gemeente in eigendom heeft ten 
behoeve van de maatschappelijke instellingen die in een door de gemeente onderschreven 
maatschappelijke behoefte voorzien. Enkele voorbeelden zijn: wijkgebouwen, 
kinderdagverblijven, bibliotheken, musea, expositieruimten, sportvoorzieningen. De 
strategische gronden (in eigendom van grondzaken) en de objecten voor eigen huisvesting 
worden niet meegenomen in het onderzoek; 

De methodiek speelt in op de verschillende belangen welke worden omschreven in de 
Corporate Real Estate Managementtheorie, namelijk: het strategische, financiele en het 
gebruikersbelang. Gebaseerd op het model van J van Rooij 2002, is een vertaling gemaakt 
naar de gemeentelijke situatie. W aarbij de gebouwen op drie performance aspecten 
beoordeeld worden: Strategie, Functionaliteit en Courantheid; 

Als uitgangspunt voor het opstellen van de courantheidscriteria Voor maatschappelijk 
vastgoed zijn de criteria gebruikt voor bedrijfshuisvesting op basis van C.P.L. Lonis, Meten is 
weten . Een hulpmiddel om de waarde van een bedrijfsgebouw zo betrouwbaar mogelijk vast 
te stellen. TU Eindhoven 2002. 

1. Vindt u de benadering vanuit bedrijfsgebouwen een goede basis? 

2. Kunt u aangeven op welke aspecten het maatschappelijk vastgoed in eigendom van 
gemeenten overeenkomsten vertonen met bedrijfsgebouwen op de markt? 

3. Kunt u aangeven op welke aspecten het maatschappelijk vastgoed in eigendom van 
gemeenten afwijkt van bedrijfsgebouwen op de markt? 

Graag wil ik de volgende beoordelingscriteria een voor een met u doomemen: 
1. Locatie: bereikbaarheid, Imago, Milieuzonering, Bestemming 
2. Gebouw: schaalgrootte, verschijningsvorm, gebruiksmogelijkheden, specificaties, 

Voor de toelichting van de beoordelingscriteria heh ik het excel-bestand toegevoegd! 

Wilt u mij a.u.b. uw CV toesturen, tbv de onderbouwing van het interview? 

Interview Bert van Scherpenzeel tbv onderbouwing courantheidscriteria 

Pellikaan: Korte inleiding op het interview .... 

Pellikaan. Kunt u een aantal overeenkomsten aangeven tussen bedrijfsgebouwen en 
maatschappelijk vastgoed; 

11-07-'03 



Scherpenzeel: qua locatie is maatschappelijk vastgoed beter vergelijkbaar met woningen. De 
meeste maatschappelijk vastgoedobjecten bevinden zich in of om een woongebied. Wat de 
opstallen betreft zijn zowel bedrijfsgebouwen als maatschappelijk vastgoedobjecten vaak 
specifieke gebouwen op maat gesneden; 

Pellikaan: kanje enkele afwijkende aspecten opnoemen van maatschappelijk vastgoed t.o.v. 
bedrijfsgebouwen? 

Scherpenzeel: de maatvoering zal afwijken en de gewenste parkeergelegenheid; 

Pellikaan: Om de mate van courantheid van de vastgoedvoorraad inzichtelijk te maken zijn de 
volgende criteria opgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op het onderzoek van C. Lonis 
gericht op waardebepaling van bedrijfsgebouwen. U stemde in met een vergelijkbare situatie 
tussen maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen. Maar om de criteria beter aan te laten 
sluiten et de situatie die in de praktijk aangetroffen wordt wil ik deze een voor een met u 
doom em en. 

Courantheid criteria op basis van Excel sheet: 

1) Locatie: 
a) Bereikbaarheid De maatschappelijke vastgoedobjecten zitten overwegend in lln 2. en 

3. Sportvoorzieningen en zwembaden. In nr. 4 ook veel voorzieningen zoals 
opvoedkundige bureaus, theater en cultuurvoorzieningen. Daarnaast. 5 komt ook wel 
voor zoals, voetbalstadion, ultramodeme sportcomplexen; 

b) Imago 1.2.3. wel maar niet vaak met bedrijven eerder andere (maatschappelijke) 
instellingen voor categorie 4. en 5 is niet van toepassing; 

c) Milieuzonering heh je praktisch niet mee te maken, 80% in 1 of 2. Alleen geluid is wel 
van belang (de hinderwet); 

d) Bestemming van groot belang voor het herontwikkelingspotentieel; 
2) Gebouw: 

a) Schaalgrootte > 10.000m2 nvt, schaalverdeling wat +lager inzetten de meeste objecten 
zullen tussen de 500m2 en de 1000m2 vallen; 

b) Verschijningsvorm 
i) Kantoorachtige: een aantal voorzieningen zal gehuisvest zijn in kantoorachtige 

gebouwen. Of in ieder geval heel dicht tegen kantoorachtige aan, wel met 
baliefunctie en publieksruimte; 

ii) Kantoorachtige met hal: nvt; 
iii) Bedrijfshal zonder open opslag: sporthallen/ gymzalen, theater, cultuur; 
iv) Bedrijfshal met open opslag: niet 
v) Pand voor de procesindustrie: niet 
vi) Verzamelcomplex: vergelijkbaar met kantoorachtige maar dan gegroepeerd, 

bijvoorbeeld ouderenzorg, totaalproducten, multifunctionele school met peuterzaal 
en sport 

c) Gebruiksmogelijkheden commerciele gezondheidszorg, zoals: huisarts, tandarts, 
fysiotherapie, Horeca, openbaar bestuur e.d. onderwijs en gezondheidszorg moeilijk 
door regelgeving, dienstverlening (sociale) advocatuur, kringloopwinkels, 
commerciele sport. 



d) Specificaties gebouw 
i) nvt, 
ii) sport 
iii) nvt,; 
iv) hal kolomvrij bij dans, sport, theater; 
v) herkenbaar is van belang; 
vi) toegankelijkheid is belangrijk positief aspect aan onze gebouwen; 
vii)vrij indeelbaar; 
viii) klimaat; 

PERSONAL/A 
Achternaam 
Voornamen 
Roepnaam 
Adres 
Telefoon 
E-mail 

Van Scherpenzeel 
Gijsbertus Cornelis 
Bert 
Donkerelaan 19, 3601 JN Maarssen 
0346-552755/06-26470264 
g.c.van.scherpenzeel@12move.nl 

Geboortedatum en plaats 
Dienstplicht 

6 juni 196 7 te Utrecht 
vrijstelling 

OPLEIDINGEN 
1979-1983 
1983-1987 

1988-1991 

1992-1993 
1995 
1995-1996 
1997 
2000 
2000-2002 

STAGE'S 

Dr. J.Th. de Vissersmavo, te Maarssen, MAVO-D 
Chr. Scholengemeenschap Abstede, te Utrecht, MEAO commercieel, metals 
extra vakken statistiek en algemene economie 
Instituut voor Hogere Economische Studies, te Groningen, HEAO economisch
juridisch, specialisatie onroerend goed/makelaardij 
Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederlands recht 
SEA, assurantiebemiddeling B 
SEA, assurantiebemiddeling A 
SOM, taxeren I en II 
Open Universiteit, Heerlen, huurrecht 
Technische Universiteit Eindhoven/Postgraduate School, Eindhoven, Master of 
Real Estate 

1985 Rabobank Nederland te Utrecht 
alle voorkomende baliewerkzaamheden bij de centrale kas, van geldopname tot en 
met verzilveren van coupons van obligaties 

1990 Ooms Drechtsteden Bedrijfsmakelaars en Makelaardij Drechtsteden te Dordrecht 
verkopen van woningen en bedrijfsmatig onroerende zaken, alsmede het waarderen 
ervan, daarnaast een enquete naar de tevredenheid van kopers van woningen over de 
dienstverlening 

1991 Westland-Utrecht Hypotheekbank te Amsterdam 
assistent van de facility manager, opzetten van een inventarisatie van de 
kunstwerken, gegevens verzameld om tot een keuze te komen van het nieuw aan te 
schaffen kantoormeubilair 



WERKERVARING 
1991-1992 Van Scherpenzeel Makelaars O.G. B.V. te Utrecht, assistent-makelaar 

verkopen van woningen 
1993-1999 Van Scherpenzeel Makelaars O.G. B.V. te Utrecht, assistent-makelaar en 

assurantie-adviseur 
aan- en verkopen van woningen alsmede bedrijfsmatig onroerende zaken alsmede 
het waarderen ervan, projectmatig uitponden van woningen vanaf vaststelling 
waarde tot en met akte van levering, adviseren over verzekeringen en hypotheken 

1999-2000 Dynamis ABC Vastgoedmanagers B.V. te Amsterdam, coordinator-verhuur 
zorgdragen voor het verhuren van circa 100 woningen per maand met vijf 
medewerkers verhuur, vaststelling van de te realiseren huurprijs, advisering over 
uit te voeren werkzaamheden om de woningen te kunnen blijven verhuren, 
promotie opstarten voor verhuur van woningen 

2000-heden Metafoor Vastgoed B.V. te Almere, senior-adviseur/projectmanager 
Projectmanager van opdrachten om het in eigendom zijnde vastgoed van lokale 
overheden te inventariseren, archiveren en de gegevens in te voeren in een 
daartoe bestemd systeem. 
Projectmanager voor het opstellen van beheerplannen voor multifunctionele 
centra. 
Senior-adviseur voor het maken van exploitatie overzichten. 
Gedetacheerd als interim vastgoedmanager voor zowel permanent als tijdelijk 
beheer. De opdracht daarbij is om een toekomstvisie voor het object te 
ontwikkelen en de feitelijke situatie daarop af te stemmen. Dit houdt zou wel het 
beeindigen als aangaan van huurovereenkomsten in. De objecten varieren van 
bedrijfsverzamelgebouwen tot een voormalige scheepsbouwloods. 

NEVENFUNCTIE 
1997-heden Watersportvereniging Vierde en Vijfde Plas, te Breukelen, vice-voorzitter 

Vereniging met als doel behoud van de Noordelijke en Zuidelijke Kievitsbuurt in 
Breukelen. Promotie van het gebied bij het bestuur van zowel gemeenten als 
provincie. Daarnaast het monitoren van ontwikkelingen op bestuurlijk niveau. 



Interview Hans Huis in 't Veld tbv onderbouwing courantheidscriteria 08-07-'03 

Pellikaan: Korte inleiding op het interview .... 

Huis in 't Veld: Allereerst wil ik reageren op de stelling uitje aanleiding van het onderzoek. 
De overheid kan nooit gezien worden als een ondememer. Een ondememer heeft een 
winstoogmerk de gemeente heeft dit zeer zeker niet. De gemeente kan wel kostenbewust en 
bedrijfsmatig werken. Het zorgdragen voor goede maatschappelijke voorzieningen tegen 
verantwoorde kosten; 

Pellikaan: CREM heeft als basis belang voorzien in huisvesting tegen een efficient 
kostenplaatje! De CREM-afdeling van een ondememer heeft bij het voorzien in gebouwen 
ook geen winst oogmerk als prioriteit; 

Pellikaan: Wettelijke basis; De consequentie van het invoeren van het BTW
compensatiefonds voor gemeenten is dat activiteiten die met vastgoed verband houden als 
ondememingsactiviteiten worden gezien. Daarnaast worden de comptabiliteitsvoorschriften 
gewijzigd in 2004; 

Huis in 't Veld: Als de comptabiliteitsvoorschriften worden aangenomen, dit is nog niet 
zeker! 

Pellikaan: Uitgaande van de gedachte gang die binnen de CREM theorie gehanteerd wordt 
vindt u dan deze aansluit bij de gemeentelijke situatie; 

Huis in 't Veld: Ja 

Pellikaan: Vindt bij het opstellen van de courantheidscriteria u de benadering vanuit 
bedrijfsgebouwen een goede basis? 

Huis in 't Veld: Dat ligt aan de definitie van bedrijfsgebouwen behoort een ziekenhuis ook tot 
bedrij fsgebouwen? 

Pellikaan: wanneer we naar de omschrijving van de verschijningsvorm kijken dan kan aan de 
hand daarvan uitgelegd worden wat onder bedrijfsgebouwen wordt verstaan. 
Bedrijfsgebouwen reiken van kantoorachtige tot procesindustriegebouwen. Ziekenhuizen 
kunnen hier dus binnenvallen; 

Huis in 't Veld: Mitsje duidelijk definieert. Kanje aansluiting zoeken bij bedrijfsgebouwen; 

Pellikaan: Kunt u aangeven op welke aspecten het maatschappelijk vastgoed in eigendom van 
gemeenten overeenkomsten vertonen met bedrijfsgebouwen op de markt: 

Huis in 't Veld: Het beheer en de vorm van gebouwen. Onze gebouwen zijn veelal gebouwen 
op maat net zoals bedrijfsgebouwen. Je huurt niet zomaar een wijkcentrum. Een sporthal kan 
je nog redelijk hetzelfde bouwen. Maar zelfs daarbij levert elke specifieke situatie veel 
verschillen op in het gebouw. Nu zijn we bijvoorbeeld gymnastieklokalen aan het ophogen 
om ze geschikt te maken als sporthal voor volleybaltrainingen; 



Pellikaan: Kunt u aangeven op welke aspecten het maatschappelijk vastgoed in eigendom van 
gemeenten afwijkt ten opzichte van bedrijfsgebouwen op de markt 

Huis in 't Veld: Architectonische uitstraling en herkenbare uitstraling nagestreefd. Materiaal 
gebruik is redelijk hoogwaardig. Wij passen geen golfplaat toe, ook niet bij sporthallen. Onze 
gebouwen bevinden zich niet op bedrijfsterreinen maar veelal in het woongebied. De panden 
hebben een voorbeeld functie binnen de bewoonde wereld. 

Pellikaan: Om op tactisch niveau om te gaan met de voorraad maatschappelijk vastgoed, moet 
er anders gekeken worden naar de gebouwenvoorraad dan op operationeel niveau. Daarvoor is 
een performance meting opgenomen in de methodiek, die inzicht moet geven in welke mate 
een object aansluit bij de strategie van de gemeente, de mate van functionaliteit van het object 
voor de gebruiker en de mate van courantheid. 

Huis in 't Veld: De mate van courantheid is voor de gemeente geen prioriteit. Dat een object 
passend is binnen de strategie van de gemeente en functioneel is, is wel van belang; 

Pellikaan: De mate van courantheid is binnen het spanningsveld van de methodiek 
opgenomen om het ad vies voor behouden, afstoten, slopen of herontwikkelen te 
onderbouwen. W anneer een pand niet voldoet aan de strategie, niet functioneel is maar wel 
courant dan is het advies afstoten; 

Huis in 't Veld: Dan willen wij het object inderdaad afstoten. De positieve courantheidscore is 
dan mooi meegenomen. Binnen die gedachte gang snap ik dat je de courantheid op neemt; 

Pellikaan: Om de mate van courantheid van de vastgoedvoorraad inzichtelijk te maken zijn de 
volgende criteria opgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op het onderzoek van C. Lonis 
gericht op waardebepaling van bedrijfsgebouwen. U stemde in met een vergelijkbare situatie 
tussen maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen. Maar om de criteria beter aan te laten 
sluiten et de situatie die in de praktijk aangetroffen wordt wil ik deze een voor een met u 
doomemen. 

Courantheid criteria op basis van Excel sheet: 

3) Locatie: 
a) Bereikbaarheid De voorraad zit overwegend in 1. Overig gebieden, o.a. gesitueerd in 

woonwijk Let wel op er zijn per maatschappelijke voorzieningen verschillende 
bereikbaarheid wenselijk. ( de wens vd gebruiker wordt bij functionaliteit 
meegenomen); 

b) Imago het is niet gewenst om op een bedrijventerrein te zitten schouwburg, 
voetbalstadion, ijshal e.d. mogen buiten de wijk maar wijkcentra, gymnastieklokalen 
e.d. in de wijk. Goede indeling alleen 5. Een terrein met overwegend intemationale 
bekendheid met overwegend intemationaal opererende bedrijven kan afvallen, is niet 
realistisch. Landelijke bekendheid wil ik best hebben met een aantal objecten. Voor 
alle gebouwen geld dat het om de promotie van de stad gaat, dit mag nooit negatief 
uitpakken; 

c) Milieuzonering is niet echt van toepassing, de voorzieningen zelfhebben zelden een 
milieuvergunning nodig ( enkel geluidhinder komt voor) en zijn voomamelijk in de 
milieuzone 1 en 2 gesitueerd; 

d) Bestemming is een belangrijk criteria bij de bepaling van de courantheid; 



4) Gebouw: 
a) Schaalgrootte de schaalverdeling is uit verhouding, de meeste objecten komen in de 

laagste schaal voor, groter dan 10.000m2 komt eigenlijk niet voor; 
b) V erschijningsvorm 

i) Kantoorachtige: (bibliotheek, muziekschool) 
ii) Kantoorachtige met hal: (sporthal) 
iii) Bedrijfshal zonder open opslag: (sporthal) 
iv) Bedrijfshal met open opslag: 
v) Pand voor de procesindustrie: (klimhal) gebouw door puur functioneel aspect 

vormgegeven; 
vi) Verzamelcomplex: (school, KDV, wijkcentra, musea, sportcomplexen 
vii) Toevoegen categorie overige: er zijn altijd gebouwen die niet in de bovenstaande 

categorieen passen. De omschrijving van de bovenstaande categorieen behoeven 
aanpassmg; 

c) Gebruiksmogelijkheden V aak levert de locatie, of de specifiek uitstraling van het 
gebouw (monument ofwijkgebouw) de interesse vanuit de dienstverlenende sfeer, 
zoals: architectenbureaus, reclamebureaus maar ook advocaten, notarissen, 
administratiekantoren, ateliers, culturele dienstverlening en sportscholen; 

d) Specificaties gebouw 
i) beschikt over los en laadtoegang, 
ii) vrije hoogte hal bij sporthallen e.d., 
iii) draagvermogen niet van toepassing, 
iv) hal kolomvrij bij dans, sport, theater 
v) het is goed zichtbaar wie in het pand gevestigd is; zou zeer zeker van toepassing 

moeten zijn 
vi) geluidseis, vaak is een goede geluidsisolatie toegepast 
vii)toegankelijkheid is belangrijk positief aspect aan onze gebouwen 

CURRICULUM VITAE 

Naam: Huis in 't Veld, Joannes Jozef (Hans) 

Geboortegcgevens: 20 februari 1948, Rotterdam 

Opleiding: 
1960-1966: 
1966-1974: 
1974: 

Gymnasium B te Rotterdam; 
studie aan de T.U. te Delft, afdeling Bouwkunde, richting architectuur; 
Ingenieursexamen Afstudeerproject: Het aanpassen van buitenlandse 
houtskeletbouwsystemen aan de Nederlandse normen en voorschriften 
(studie, rapportage en voorbeeldontwerp). Het afstudeerproject werd 
bekroond met de studieprijs van de Technische Universiteit. 

Lidmaatschappen en nevenwerkzaamheden: 
* lid van de Vereniging Stadswerk Nederland; 
* arbiter bij het Arbitrage-Instituut Bouwkunst; 
* arbiter bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs; 

Werkervaring: 

sedert 2001 : Hoofd Gebouwen bij de gemeente Tilburg 



1999-2001: 
Grave. 

1997-1999: 

1992- 1997: 

1991-1992: 

1988-1992: 

1979-1988: 

1971-1979: 

Hoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer bij de gemeente 

Gemeente-Architect bij de gemeente Oisterwijk. 

Hoofd van de sector Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken bij de 
gemeente Oisterwijk. 

W aarnemend hoofd van de sector Ruimtelijke Ordening en Openbare 
Werken bij de gemeente Oisterwijk. 

Hoofd van de afdeling Bouwkunde, Bouw-en Woningtoezicht en Milieu bij 
de gemeente Oisterwijk. 

Staffunctionaris Volkshuisvesting en Bouwkunde, tevens gemeente
architect, bij de Dienst van Gemeentewerken in Schiedam. 

W erkzaam bij een middelgroot architectenbureau te Rotterdam; sedert 197 4 
als medewerkend architect. 



Interview Jan Kappers tbv onderbouwing courantheidscriteria 

Pellikaan: Korte inleiding op het interview .... 

14-07-'03 

Pellikaan. Kunt u een aantal overeenkomsten aangeven tussen bedrijfsgebouwen en 
maatschappelijk vastgoed; 

Kappers: onze gebouwen hebben een divers bestand aan functionaliteiten, wat dat betreft is er 
sprake van een vergelijkbare situatie, ook vrij veel kantoorfuncties, maar bedrijfsgebouwen is 
toch wel de beste vergelijking. Dan doel ik niet op een vergelijk met grote productiehallen; 

Pellikaan: bedoelt u meer een kantoorachtige functie met daaraan toegevoegd een aantal 
ruimten ter ondersteuning? 

Kappers: ja er zijn maar weinig gebouwen met een echte kantoorfunctie o zich, altijd in 
combinatie bijeenkomst ruimten, vergaderruimte en andere ruimten met speciale doeleinden 

Pellikaan: kan je enkele afwijkende aspecten opnoemen van maatschappelijk vastgoed tov 
bedrijfsgebouwen? 

Kappers: de meeste gebouwen van ons bevinden zich in en om de woonwijk en centrum. 
Darnaast kan het gebouw van een andere aard zijn. Wij hebben veelal gebouwen in gebruik 
die voor een andere functie zijn gerealiseerd en die wij aangepast hebben voor hun huidige 
gebruik. Daarnaast hebben wij ook een aantal panden die technisch wat anders in elkaar 
zitten, dan duidt ik op de wat oudere gebouwen, monumenten; 

Pellikaan: Om de mate van courantheid van de vastgoedvoorraad inzichtelijk te maken zijn de 
volgende criteria opgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op het onderzoek van C. Lonis 
gericht op waardebepaling van bedrijfsgebouwen. U stemde in met een vergelijkbare situatie 
tussen maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen. Maar om de criteria beter aan te laten 
sluiten et de situatie die in de praktijk aangetroffen wordt wil ik deze een voor een met u 
doomemen. 

Courantheid criteria op basis van Excel sheet: 

5) Locatie: 
a) Bereikbaarheid De voorraad zit overwegend in 1. ook diverse in het centrum nr. 4 In 

2. en 3. sportvoorzieningen, Daarnaast. 5 komt ook wel voor zoals, voetbalstadion, 
zwembaden, ijshallen; 

b) Imago 1.2.3. wel maar niet vaak met bedrijven eerder andere (maatschappelijke) 
instellingen voor categorie 4. 1 voorbeeld 5 is niet van toepassing; 

c) Milieuzonering enkel geluidsoverlast bijv bij sporthal, concerthal, we hebben bijna 
geen huurders die een milieuvergunningen nodig hebben of in een hoge 
milieucategorie zitten; 

d) Bestemming daar heb je kans dat er meer verschil in zit. Het is bij een 
herontwikkeling zeker van belang; 

6) Gebouw: 
a) Schaalgrootte misschien een andere verdeling hanteren bekijk de uitdraai van ons 

gebouwenbestand, de categorie > 10.000 is niet echt van toepassing, slecht 1 a 2 
objecten, de meeste in de onderste 2; 



b) 
i) Kantoorachtige: buiten de dienstgebouwen niet echt veel gebouwen met een echt 

kantoorpresentatie. Musea kanje weer wel als kantoorachtige zien (zonder een 
echte hal); 

ii) Kantoorachtige met hal: niet tenzij hier een sportcomplex onder valt; 
iii) Bedrijfshal zonder open opslag: sporthallen/ gymzalen 
iv) Bedrijfshal met open opslag: niet 
v) Pand voor de procesindustrie: niet 
vi) Verzamelcomplex: 80% van de voorraad, oude schoolgebouwen, wijkgebouw is 

vaak multifunctioneel met onderhuurders, zo zijn er meerdere situaties waar de 
hoofdhuurder een aantal onderhuurders heeft, ook specifiek zo ontwikkelde 
panden zoals villa media. De panden hebben over het algemeen niet zoveel 
opslagcapaciteit; 

c) Gebruiksmogelijkheden gebouwen tbv kinderdagverblijven is veel vraag naar, 
adviesbureaus, zakelijke dienstverlenende sfeer, 

d) Specificaties gebouw 
i) nvt, 
ii) nvt (sport) 
iii) nvt,; 
iv) hal kolomvrij bij dans, sport, theater; 
v) herkenbaar is van belang; 
vi) max. toelaatbaar aantal personen; 
vii)toegankelijkheid is belangrijk positief aspect aan onze gebouwen; 
viii) flexibiliteit/ aanpasbaarheid 
ix) kluis/ archieftkasten); 

Kort CV Jan Kappers 

Geboren 27-05-1967 te Winterwijk 
HTS Bouwkunde te Arnhem 

1991 - 1999: Gewerkt in diverse vastgoedbeheerfuncties bij de Koninklijke Luchtmacht 
1999-2000: Projectleider Instandhouding bij Hevo Bouwmanagement te 's-Hertogenbosch 
2000- 2003: Hoofd Gebouwenbeheer bij Openbare Werken Tilburg 
per 1-9-2003: Hoofd Vastgoedbedrijfgemeente Enschede 



Interview Jan Wilborts tbv onderbouwing courantheidscriteria 

Pellikaan: Korte inleiding op het interview .... 

15-07-'03 

Pellikaan. Kunt u een aantal overeenkomsten aangeven tussen bedrijfsgebouwen en 
matschappelijk vastgoed; 

Wilborts: bedrijfsgebouwen zijn divers, maatschappelijk vastgoed ook. Zeer specifieke 
gebouwen op maat gesneden; 

Pellikaan: het vergelijk valt te maken tussen bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed, 
maar kunt u ook een aantal aspecten noemen die duidelijk afwijken? 

Wilborts: bij bedrijfsgebouwen kunnen ook hele specifieke panden voorkomen maar een 
standaard bedrijfshal met kantoorfunctie is over het algemeen courant, de meeste 
maatschappelijke gebouwen zijn door hun specifieke functionele ontwerpen niet courant. 
Tenzij datje een zwembad ook een courant pand noemt. 

Pellikaan: Om de mate van courantheid van de vastgoedvoorraad inzichtelijk te maken zijn de 
volgende criteria opgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op het onderzoek van C. Lonis 
gericht op waardebepaling van bedrijfsgebouwen. U stemde in met een vergelijkbare situatie 
tussen maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen. Maar om de criteria beter aan te laten 
sluiten et de situatie die in de praktijk aangetroffen wordt wil ik deze een voor een met u 
doom em en. 

Courantheid criteria op basis van Excel sheet: 

7) Locatie: 
a) Bereikbaarheid De voorraad zit overwegend in 1. Ik zou er zelfs een lagere categorie 

toe voegen moeilijk bereikbaar in woonwijk. 2. Is niet zo aan de orde, 3 wel 
wijkgebouwen/ sportvoorzieningen Daarnaast ook diverse in het centrum nr. 4. 5 komt 
ook wel voor zoals, voetbalstadion, zwembaden, ij shall en; 

b) Imago 1. Wei, 2. veel meer gemengd gebied met andere bedrijven/ instellingen. 3. 
Ook wel, 4 niet echt vaak, . 5 kan je weglaten. De term Instellingen toevoegen naast 
bedrijven; 

c) Milieuzonering de meeste voorzieningen zijn in woonwijk centrum gelegen. Er zijn 
wel gebouwen die een milieuvergunning hebben, bijvoorbeeld BAT. 

d) Bestemming is een belangrijk criteria bij de bepaling van de courantheid, bestemming 
kan bepalend zijn bij herontwikkeling; 

8) Gebouw: 
a) Schaalgrootte de gebouwen komen gemiddeld rondde 2000m2 te liggen, er zullen er 

veel rond de duizend m2 hangen en een paar hele grote, schouwburg moller, GGD 
b) Verschijningsvorm hier kom je in een aantal gevallen niet uit met het gegeven lijstje. 

Matschappelijk werk, buurthuizen e.d. wel. Een schouwburg zit in de buurt van een 
congresgebouw, is zeer specifiek vormgegeven. De publieksfunctie is een bepalende 
factor bij maatschappelijk vastgoed, daarom vergelijkbaar met een dienstencentrum 
(tandarts, huisarts,) of met horeca. 
i) Kantoorachtige: dienstgebouwen, musea, schoolachtige gebouwen, 

maatschappelijk werk, er zijn ook echte kantoorpanden; 



ii) Kantoorachtige met hal:nagenoeg niet, er zal wel iets zijn maar zeer beperkt. de 
ijshal heeft een kantoorachtige uitstraling met daarachter de hal, biedt de horeca 
entreefunctie ed. 

iii) Bedrijfshal zonder open opslag: sporthallen/ gymzalen vak baksteen of steenachtig 
materiaal, vake dan plaatmateriaal 

iv) Bedrijfshal met open opslag: 
v) Pand voor de procesindustrie: sporthallen, stadium, klimhal 
vi) Verzamelcomplex: wijkgebouwen hebben wel wat overeenkomsten, we hebben 

ook echte verzamelbedrij fsgebouwen villa media, is om ICT ontwikkeling te 
stimuleren. Maatschappelijk werk, musea. Het halletje is dan meer een 
bijeenkomstruimte, activiteitenruimte. Handelsactiviteiten wel, redelijk 
representatieve uitstraling als herkenbaar pand in de wijk. De omschrijving dient 
aangepast te worden; 

c) Gebruiksmogelijkheden sportgerelateerde bedrijven, horeca, openbaar bestuur, 
verzekeraars, onderwijs, gezondheid en welzijn, dienstverlening, ontwerpbureaus, 
kleinere bedrijven en soms bedrijven als essent 

d) Specificaties gebouw 
i) Enkel bij dienstgebouwen, 
ii) Voomamelijk bij sport 
iii) nvt,; 
iv) hal kolomvrij bij dans, sport, theater; 
v) herkenbaar is van belang; 
vi) brandveiligheid is ivm publieksfunctie van belang; 
vii) toegankelijkheid is belangrijk positief aspect aan onze gebouwen; 
viii) goede entree/ uitnodigend/ vriendelijk ogend; 

CURRICULUM VITAE 

Persoonlijke gegevens 

Naam: 
Voomamen: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Geboortedatum: 
Burgerlijke staat: 

Werkervaring 
1994-heden: 

1988-1993: 

Wilborts 
Johannes Adrianus 
Beekseweg 20 5087 KB Diessen 
013-5042488 
9 augustus 1951 
Gehuwd 

Coordinator Onderhoud Gemeentegebouwen 
Taken: muteren, aktualiseren en opstellen van het 
MeerjarenOnderhoudsPlan, mede zorgdragen voor het 
MeerjarenlnvesteringsPlan (renovaties, vervangingen), bijdrage leveren 
aan het beleid m.b.t. de verhuur van gem. gebouwen, controle op alle 
uitgaande opdrachten. 
Coordinator Beheer Gemeentegebouwen 
Taken: opstellen MeerjarenOnderhoudsPlan, afsluiten en beheren van 
de opstalverzekeringen, mede zorgdragen voor de af te sluiten huur- en 



1987-1987: 

1981-1986: 

1977-1981: 

1971-1977: 

1966-1971: 

gebruikersovereenkomsten, bijdrage leveren aan het beleid m.b.t. de 
verhuur van gem. gebouwen 
Projectleider renovatie Gemeentelijke Woningdienst. 
Taken: Projectmanagement van renovatieproject diverse woningen. 
Bijdrage leveren aan verkoop van ca. 500 verspreid liggende 
gemeentelijke woningen aan corporaties. 
Begeleider Particuliere Woningyerbetering. 

Taken: Uitvoeren subsidieregeling Partic. Woningverbetering. 
Begeleiding aanvragers in het gehele renovatietraject. 
Technisch en Organisatorisch medewerker Bouwbedrijf. 
Taken: Coordineren van onderhouds- en verbouwwerkzaamheden. 
Maken van Calculaties. 
Bouwkundig medewerker makelaarskantoor. 
Taken: zorgdragen voor het technische beheer van beleggingspanden 
als woningen, winkelcentra en kantoren. 
Timmerman/metselaar bij bouwbedrijf. 
Taken: uitvoeren van diverse timmer- en metselwerken 

Opleidingen en cursussen 
1978-heden: 
1976-1977: 
1973-1974: 
1969-1972: 
1967-1969: 
1966-1968: 
1963-1966: 

Diverse cursussen m.b.t. het beheer van gebouwen. 
Bedrij fscorrespondentie Nederlands. 
Bouwkundig Opzichter. 
Aannemer Burgerlijke en Utiliteitsbouw. 
Opleiding Bewijs Algemene Ontwikkeling. 
Aspirant-Gezel Timmeren. 
LTS-opleiding Timmeren 

Hobby's / sport / sociale activiteiten 
Tuinieren, paardrijden, fietsen, secretaris beheersstichting verenigingsmanege. 



Interview Rob Verbeem tbv onderbouwing courantheidscriteria 17-07- '03 

Pellikaan: Korte inleiding op het interview .... 

Pellikaan: Vindt bij het opstellen van de courantheidscriteria u de benadering vanuit 
bedrijfsgebouwen een goede basis? 

Verbeem: Ja, wanneer ik naar de criteria kijk dan is bijvoorbeeld locatie duidelijk ook voor 
maatschappelijk vastgoed van belang. Ile zou zelfs willen voorstellen om de verschillende 
typen maatschappelijk vastgoed te groeperen, bijvoorbeeld welzijn, sport en cultuur. Door per 
groep eigen beoordelingscriteria toe te passen onderscheid aanbrengen; 

Pellikaan: kunt u in het algemeen kenmerkende verschillen aangeven tussen 
bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed?; 

Verbeem: de ligging in het verzorgingsgebied is erg belangrijk, bijvoorbeeld de 
bereikbaarheid van een stadhuis heeft een andere bereikbaarheidseis dan een 
sportvoorziening.Afhankelijk van het type bedrijfbij bedrijfsgebouwen kunnen bedrijven 
bereikbaar moeten zijn met vrachtauto, terwijl een callcenter deze eis absoluut niet heeft. 
V anuit deze gedachte kan ik me indenken dat de criteria bruikbaar zijn maar de 
operationalisering aangepast moeten worden; 

Pellikaan: Kunt u aangeven op welke aspecten het maatschappelijk vastgoed in eigendom van 
gemeenten overeenkomsten vertoont met bedrijfsgebouwen op de markt: 

Verbeem: het uiterlijk van het gebouw kan ondergeschikt zijn aan de vereiste functionaliteit; 

Pellikaan: Om de mate van courantheid van de vastgoedvoorraad inzichtelijk te maken zijn de 
volgende criteria opgesteld. Deze criteria zijn gebaseerd op het onderzoek van C. Lonis 
gericht op waardebepaling van bedrijfsgebouwen. U stemde in met een vergelijkbare situatie 
tussen maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen. Maar om de criteria beter aan te laten 
sluiten et de situatie die in de praktijk aangetroffen wordt wil ik deze een voor een met u 
doomemen. 

Courantheid criteria op basis van Excel sheet: 

9) Locatie: 
a) Bereikbaarheid: Wanneer je naar de operationalisering vd criteria kijkt dan zou ik 

zeggen dat deze aangepast moeten worden. Score 5 bijvoorbeeld kan ik me heel goed 
in denken voor een bedrijf, maar voor een wijkcentrum lijkt me niet zo'n goed idee. 
Buurt- en wijkhuizen bevinden zich altijd zo centraal mogelijk in een woonwijk, de 
culturele voorzieningen voomamelijk in het centrum en het liefst in het 
uitgaansgebied. De sportvoorzieningen voomamelijk aan de provinciale weg of 
ringweg. Score 5 is niet echt van toepassing behalve voor voorzieningen met nationale 
allure; 

b) Imago; wanneer het gaat om het imago van het gebouw dan vind ik het niet goed 
omschreven, dan zou ik liever herkenbaarheid hanteren. W anneer het gaat om een 
solitair gebouw of een cluster dan is dat zeker belangrijk. Ile was bijvoorbeeld in 
Engeland, daar ging ik naar een theater wat geheel solitair in een woonwijk was 
gebouwd en de wijk ook nog niet echt aantrekkelijk was. Daar vond ik de 



aantrekkingskracht erg slecht. De woordkeuze terrein daar stel ik me niet zo veel bij 
voor ik zou eerder zeggen een omgeving. De voorzieningen zullen voomamelijk in 
score 2 voorkomen omdat deze voomamelijk lokaal opererende bedrijven of 
instellingen zijn. Score 5 komt niet voor; 

c) Milieuzonering vind ik niet zo belangrijk, enkel geluid is een aspect. Voor de 
afweging of dat het object courant is vindt ik het geen belangrijk criteria omdat 
praktisch alle maatschappelijke voorzieningen in bewoond gebied gevestigd zijn; 

d) Bestemming ; 
10) Gebouw:v 

a) Schaalgrootte de schaalverdeling 5000 1000 500 lijkt me een logischere verhouding. > 
10.000 m2 komt bijna niet voor; 

b) Verschijningsvorm je zult waarschijnlijk aan de hand van ervaring de typering aan 
moeten passen; 
i) Kantoorachtige: veel voorzieningen zijn gehuisvest in kantoorachtige gebouwen 

met specifieke ruimte er aan toegevoegd Vaak in de vorm van multifunctionele 
complexen, dan sluit het beter aan bij verzamelcomplexen, zoals een 
activiteitenruimte, horeca vergaderruimte e.d.(bibliotheek, muziekschool) 

ii) Kantoorachtige met hal: (sportvoorzieningen) kan ook best geschikt zijn voor 
productie en opslag 

iii) Bedrijfshal zonder open opslag: (sportvoorzieningen) 
iv) Bedrijfshal met open opslag:nvt 
v) Pand voor de procesindustrie: nvt 
vi) Verzamelcomplex: is de meest geldende vorm. Oude schoolgebouwen vaak 

omgebouwd, ook nieuwbouw voor multifunctionele centra. 
c) Gebruiksmogelijkheden architectenbureaus, reclamebureaus, tandartspraktijken 

overige dienstverlening, ja een goede opsomming. Daamaast ook commerciele 
recreatie en sport; 

d) Speci:ficaties gebouw om dit goed te operationaliseren denk ik dat je toch moet 
werken met verschillende categorieen. 
i) beschikt over overhead en dockshelters, is vrijwel nooit interessant enkel voor 

toneel en popvoorzieningen; 
ii) vrije hoogte hal bij sporthallen theater., 
iii) draagvermogen niet van toepassing,nvt 
iv) hal kolomvrij bij dans, sport, theater 
v) het is goed zichtbaar wie in het pand gevestigd is; de herkenbaarheid van de 

functie is zeker van belang; 



Bijlage 6.3 Opzet prototype SALOMONitor 

opzet prototypemodel GVI- (Gemeentelijk Vastgoed informatie)/MW- (Maatschappelijke 
Voorzieningen Vastgoed) database 

1.1. Onderzoek Model GVI database/MW database Roy Pelikaan 

Als onderdeel van het afstudeeronderzoek " " heeft Roy pelikaan aan Kalshoven Automation 
gevraagd of het mogelijk is de methodiek Maatschappelijke Voorzieningen Vastgoed te 
automatiseren. 

Door combinatie van REMS (Real Estate Management Systeem) met reporting tools van 
Cognos is voor het afstudeeronderzoek een prototype gemaakt hoe het model 
afstudeeronderzoek Roy Pelikaan mogelijk is te automatiseren. Meer algemene en 
productinformatie kunt u aanvragen bij Kalshoven Automation B.V. of u neemt een kijkje op 
de internetsite www.kalshoven.nl. 

1.1.1. Te gebruiken REMS opties voor realisatie van het model 

Vastgoed 
Contracten 
Cartotheek 
Managementrapportage 
Datamart GVI/MW 

voor vastleggen eigenaar en objecten 
voor vastleggen gegevens overeenkomst huurders 
voor vastleggen waarden performancecriteria 
voor export naar datawarehouse = rapportage database 
onderdeel van datawarehouse = nog te ontwikkelen model 

Aanvullende software voor maken van het model en Rapportages Cognos Reporting tool, 
Impromptu Administrator en Powerplay 

Kalshoven is partner van softwarehuis Cognos. Voor meer algemene en productinformatie 
kunt u de internetsite www.cognos.nl of www.coqnos.com raadplegen. 



1.1.2. Schermvoorbeelden 

Onderstaand een aantal schermvoorbeelden van te gebruiken REMS opties 

~E1genaar - 6S00 - GEMEENTE TILBURG 

e:estand rfavigeer '.!'.ervo!Q Qverzicht Iabblad 

Dl~ l~lxl..§!J Hl• l • IHI ~ 
Zoek I Algemeen I Financieel I Memo I Contact I Messen I Attributen Boom I Agenda I 
CompleMI O mschrijving S ubcompleMI O mschrijving f Vhe IPerceel I -

0002 Bergeijkstraat 18 
0003 Zwembad + Sporthal wagner 
0004 Boerderij Denissen 
0005 Wijkgebouw Hassebtraat 
9999 Recapiulalie compleM 

Afbeelding 1: Optie Vastgoed I Scherm eigenaar I Tabblad Boom (gebouwboom) waarin u 
de verschillende vastgoedobjecten kunt raadplegen en waarnaar u kunt doorstarten. VHE = 
verhuurbare eenheid. Hier wordt een huurovereenkomst gekoppeld. 

i!comple>< - 6S00.0001 - Gen. Eisenhowerweg 11 

D,estand 9e!1erk t:l,avigeer '.!'.ervolg Qverzlcht Iabblad 

Dl~ l~lxl ..§!J ~ 1◄ I ◄ I • IHI ~1~~ 1 ~ 

Zoek Algemeen I Financieef I Memo I Overig I Spec~icatie I Beperkingen I Kenmerken I Attributen I Boom I Agenda I 

~ ~ !Gen. Eilemowelweg 11 

Betreft: r •ranigingsgabouw 

Straat: !Gen. Eisenhowerweg 

Huism.mners: 111 

Postcode: ... ,5056- AA- Plaats: !BERKEL-ENSDIOT 

Land: r-~ <Geen> 

Behee1Deriode van: 10111011960 !Qt !31112/9999 

Externeaanwiding: I 

Beheerovereenkomst: r-

Controle oppervlakte - Berekend -

r Gebfokkeerd 

wo: lo.o 
BV□: , ... -466- ,0--

Regio: ( 

Contract: 0,0 

W0:0,0 

BVO: 0,0 

Afbeelding 2: Optie Vastgoed I Scherm Complex I tabblad Algemeen: Basisgegevens 
vastgoedobject vastleggen 



i1complex - 6500.0001 - Gen. Eisenhowerweg 11 • 

!;!_estand B~ ~vigee( iervolg Qverzicht Iabblad 

Dl~lr;nlxl ~ AJ 1◄ I ◄ I ► I" I '?l~-:: l ~ 

Zoek I Algemeen I Financieel I Memo I Overig I Specificatie I Beperkingen Kenmerken I Attributen I Boom I Agenda I 
KenmerkgroeplOmschrijving 

7 (Kl T axatiewaarden 
8 Dokumenten 
9Relatie 

10 Explo~atiefase 

12 FUNCTIONALITEIT 
13STRATEGIE 

2IMAGO 
3 BESTEMMING/MILIEUZONERING 
4 SD-IMLGROOTTE 
5 GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 
6 VERSCHIJNINGSVORM 
7 SPECIFICATIES GEBOUW 

~Kl~ 

-... 

Con1ilex: 1 

~ 3 
Complex: 3 
Complex: 
Complex: 
Complex: 

Afbeelding 3: Optie Vastgoed I Scherm complex I tabblad Kenmerken : Vastleggen de 
waardering van de performancecriteria GVI/MW model. In voorbeeld de groep criteria 
Courantheid. 

Afbeelding 4: Optie Cartotheek I Scherm Kenmerkgroepen 
Het aanmaken van de kenmerkgroepen en de kenmerken is mogelijk door de optie 
Cartotheek. Middels deze optie kan de gebruiker zelf eigen velden definieren en toevoegen 
als onderdeel van de gebouwboom (Complex-Subcomplex-VHE). Zo kunnen dus oak 
performancecriteria als nieuwe velden warden aangemaakt. 

~Kenmerkgroepen - FUNCTI0NALITEIT (12} • • 

!lestand rfavigeer ~olo Iabblad 

Dl~l~lxl~ H j ◄ j ► !HI 

Zoek Algemeen I 

Kenmerkgroeo: fi2 
Omschrijving: ... ,FUNCT-· -. - IO- NAU--TE- IT _____ _ 

KenmerklOmschrijving 

2 BEREIKBMRHEID 
3VEIUGHEID 
4 PARKEERGELEGENHEID 
5 TOEGANKELIJKHEID 
6 MULTIFUNCTIONALITEIT 
7 FACIUTAIRE VOORZIENINGEN 
8 VERANDERBAARHEID 
9 BEVEIUGING 

..d.QJ2il 

, .... 

.=-.=-=======::::lN~uwt:===========================:::. 



Afbeelding 5: Overhalen van in REMS vastgelegde gegevens naar een datawarehouse of 
ook wel rapportagedatabase gebeurt met de module Managementrapportage. In deze optie 
zit de actualisatieslag om de REMS gegevens op te nemen in de rapportage database. Voor 
model GVI/MW kan er een aparte datamart model warden ontwikkeld. 

Bestand 

~1~1 Ol ◄ I 
~ ~ ~a(llemenlrdµp u,ldye - (~y,bk) - Kdlshoven Automation B.V. - demo 20a01 - REM 

Query Exporteren Datawarehouse Instelrq,n Meru 

Begindatum (maand en iaarl foi 12003 

Stopdati.m (maand en iaarl po 12003 

% 
,11,!:tiJilise,er, ~ fiNli el 
Opscronen dinensies 
Opschonen datatabelen na datum 

P' B!l$laande gegevem in rangeoverschrij11en 

r Aemluiting op huural'rekening 

Beschikbaar 

Datama,1 aqend-~ 
Datama,t ba 1s 
Datama,t cartotheek 
Datamart debiteuren 
Datamarl verhlu 

» I 
« I 

Actuah•en 

Veiweiking: r♦ DiTect f'" Indirect 

• • 

In navolgende paragraaf wordt even kort de opzet van het datawarehouse-concept 
uiteengezet. Tevens wordt kort de opzet reportingmodel GVI/MW (catalog+ kubusmodel) 
alsmede een aantal rapportages met Cognos Powerplay getoond en beschreven. 

1.2. GVI/MW model prototype rapportages met Cognos Powerplay 

1.2.1. Opzet B1/Datawarehouse-architectuur 

In afbeelding 6 wordt de B1/datawarehouse-architectuur getoond bestaat uit een aantal 
hoofdcomponenten: 

1. Operationele en externe gegevensbronnen; 
2. Datawarehouse I Datamarts; 
3. Repository van metagegevens, de catalog; 
4. Multidimensionale database (OLAP); 
5. Rapportage-, Query- en Olap- en dashboardapplicaties; 
6. Enterprise Information Portals (EIP). 

Afbeelding 6: B1/datawarehouse architectuur 

8 © 
8 -----i.----itl 

Tl'Mtlolffllllle 

8 

OJllaware-house 
DBMS 

© 

© 

© 



Bronsystemen (1) en het datawarehouse (2) 
De brongegevens voor managementinformatie zijn afkomstig van de eigen operationele 
vastgoedinformatiesystemen en eventuele externe systemen. REMS is dus een 
bronsysteem. 
De brongegevens worden verzameld (geexporteerd) in het datawarehouse. Een 
datawarehouse is een database waarbij de nadruk wordt gelegd op het versnellen van het 
maken van queries en rapportages. Terwijl het bij operationele databasesystemen om het 
versnellen van invoer, mutaties en transacties gaat. 

We kunnen het datawarehouse opknippen in modulen, ook wel "datamarts" genoemd, voor 
een gerichter analyse en verspreiding van gegevens naar de juiste afdelingen, medewerkers. 
Een datamart is een onderwerpgeorienteerde database of een subset van gegevens uit het 
datawarehouse. Een datamart verwijst naar een deel van het datawarehouse waarin 
gegevens zijn verzameld over een specifiek onderwerpgebied, bijvoorbeeld verhuur-, 
financiele exploitatie- en klachtmeldingsgegevens. 

Catalogus (3) 
Met behulp van de Bl architectuur/administratie-tool kan een zogenaamde meta-repository 
laag worden gemaakt. De vaak cryptische omschrijvingen van de fysieke databasevelden 
worden vertaald in logische namen voor de eindgebruiker. Bijvoorbeeld de veldnaam "h-m2" 
wordt vertaald als "huurprijs per m2". De administratie van de metagegevens wordt gedaan 
in een zogenaamde "Catalogus". Het motto van de catalogus is dus "presenteer fysieke 
databronnen in hun zakelijke contexf'. Vanuit deze catalogus kunnen direct rapportages, 
queries worden gemaakt maar kunnen ook de bouwstenen voor de multidimensionale 
database word en geleverd. 

Multidimensionale database (MDDB) (4) 
In een multidimensionale database - vaak een kubus genoemd bij gebruik van cognos 
reporting tools - worden meetwaarden gekoppeld aan de verschillende invalshoeken, 
dimensies genoemd. De techniek om een multi-dimensionale database te bouwen en deze 
te analyseren wordt On-line Analytical Processing genoemd (OLAP). 

Met de OLAP technologie kunnen grote hoeveelheden gegevens in hun samenhang 
geanalyseerd worden. Het stelt de gebruiker in staat om intu"itief te zoeken naar verbanden 
en het beoordelen van de resultaten. 

De meetwaarden bijvoorbeeld markthuur per m2 of theoretische bruto huuropbrengst kunnen 
eenvoudig en snel worden geanalyseerd vanuit verschillende dimensies zoals tijd, de 
geografische locatie, het vastgoedsegment, de branche, etc. Hiermee kunnen resultaten op 
een bepaalde wijze worden verklaart en kunnen mogelijk bepaalde trends ontdekt worden. 

Een dimensie heeft meestal een hierarchische structuur waardoor het mogelijk is om van 
aggregatie naar detail (grof naar fijn) in te zoomen. Bijvoorbeeld de dimensie Geografische 
locatie: van regio naar plaats naar postcodegebied naar postcode naar straat en 
huisnummer (of tot GIS nummer). 

Binnen een multidimensionale database is het met een OLAP tool mogelijk om meerdere 
dimensie tegen elkaar uit te zetten (slice en dice techniek). Bijvoorbeeld de waarde van de 
portefeuille naar het vastgoedsegment en naar de regio. 

Bl-tools (5) 
Rapportage en query tool 
Met behulp van Bl-Tools is het mogelijk om ad-hoc queries te maken en gegevens 
eenvoudig in periodieke standaard rapportages met detailinformatie te gieten (afbeelding 7). 



Afbeelding 7: a) Overzicht nieuwe contracten en b) expiratiedata huurcontracten. 

Oatum: 20-10-03 

P•ild•tum: 30-0Q-03 

Delum: 29-10-2WJ 

OLAP-too/ 

Nieuwe contracten vanaf 1-7-2003 tot en met 30-9-2003 

Oordelweg 47 
Palmerweg l!I 
Sch.ichtstrut 17 1 

Unit \Menigi"tg Viln Bgen;awi 

Regio Noord Nedart.ld 

Contract explratles vanar 1-10-2003 t/m 31-12-2003 

80,71' 
100 ,0'% 

Met deze tool kunt u vele gegevens automatisch in compacte vorm presenteren met de 
mogelijkheid deze zelf met een klik op de muisknop verder te analyseren in de diepte of 
vanuit andere invalshoeken te beschouwen. Voorbeeld 8 een vergelijking tussen markthuur 
en contracthuur op plaatsnaam niveau. 
Afbeelding 8: Dynamische Powerplay analyse/rapportage 

PowPrPl,ty ltullktl ,1'1Y1<, pp1 111 IH\lt>.MMII VI Hllllllll 11111,1111, 111 ,tgEJ 
~ fie .E:cil Yiow 1,-1 E.!P()le ~• F,IIIIMI lodt ~- Ii__, 

Dli.1l liil l4itli:&l., l i.loflllHIQJl ullilDI ~ :,, l~llil l El• l•lil .. l~hd1al1:.:d 11I 
&J[-...1r;;.-1rc:omn.rc1N10.o.j(rronBgorw1[Qon-1[rron-1[rron-1~ 
REMS Bl • (C) Kal1hoven Automation B.V. • Oktober 2000 

Dimensie/invalshoek : Regio Randstad 
Meetwaarde: % Over-/onderschrijding Markthuur / Contracthuur 

MEASURES % Oo/er-londerscMJdlng Marklhuur I Conlrac1huur 

4,00% ----
2,00% 

0,00% 

-2,00% 

-4,00% 

-6,00% 

-8,00% 
Amsterdam Amstetveen Rotterdam 



1.2.2. Opzet rapportagemodel GVI/MW database 

Op basis van een Excel spreadsheet is een databasemodel ontwikkeld. Dit databasemodel 
bestaat uit een tabel met een aantal velden. Van deze databasetabel wordt een catalog 
gemaakt middels Cognos Impromptu Administrator. 

Afbeelding 8: De catalog is een soort windows verkenner de velden kunnen worden 
gegroepeerd in een folder. 

fold ers .1.llil 
Cs1talog folders: 

l±l CJ Algemeen 
l±l CJ Objectgegevens 
EJ 9 Basiscriteria 

·Ll Buurt 

□ bvo 
□ Huur/m2 (bvo] · □ Expiratiedatum 
□ Opzegtermijn • ·· □ Type gebruik 

EJ 8 Courantheid 
'·· Fi Ouderdom aebouw 

... 

fjl Paste 

l=i)Undo 

OK 

New 

folder 

C.Qn(ition. .. 

~ilatior .... 

fr~---

.E_dit... I 
g el'lefale ... I 

Cancel ti~ 

Via deze catalog wordt een query samengesteld in Cognos impromptu. Deze query vormt 
het bronbestand voor de multidimensionale database of te wel de kubus. 

.:.l!J.!!.I 
a,, tdt l!)eoH 11-i FIJIIIOI &ol>'"t !:llal!I Iools '.!!!lndow ilOI> --~- .:.l!J.!!J 

Djliil!jlll'! liil! .ffi ' I• l•I · ! lll! IIID !ti !g l >: j""· l• I ►~ 17 !,..,! ll!D! lt'l!v ·JD ·l,.'1 .. 1 
I APLSpodolChor«t.:J I~ i.-.:1 ~ !ccT ·1 ail l=i l• I , ~1111r:a111 ~l'lill"!iil'lll'Mll~I r~!t:.:!!d!rd .7i!b j:;ljoutj ~~ 

JO 11 12 13 I' 15 1s 11 ~ : ~ po 111 p2 113 I" 115 ps p1 J18 ~9 110 121 122 123 12, 125 12 
m1l1111 111111111 111111111 111111111 1111 11111 1111 11111 111111111 01111111 111 lu!11 111111111 1111 11111 1111 111 11 111111111 11111011 1111IM11 111111111 111111111 111tl111 111111111 11111111 111111111 111111111 111111111 111111111 1111 11111 111111111 1 

l Onderzoek 

1 ! ~. 
i ~. 

2 
; Ja 

J Ja 
§ Ja 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

a 

§ Ja 
1 Ja 

1 ~-1 Ja 
; Ja 
§ Ja 

t 
-
~ 

-
= 

-

-
~ 

= 

!.!LI 

Record Id Object-id 

9 53.31.400 
10 53.32.Ero 
11 53.22.835'-360/,97 
12 53.22.483 
13 53.22.050 
14 53.31.050 
15 53.31.260/261/262 
16 53.32.610 
17 53.32.611 
18 53.33.411l 
19 53.33.Eilll 
20 53.22.833 

Objectnaam Plaats Postcode Gebiedteam Straatnaam lngang huurcontract 

boerderij Denissen Berkel Enscho 5056CR Noord Gen. Eisenhouwerweg 1-1a j stationstraat 39, kantoor Tilburg 5038EC Binnenstad Stationstraat 39 
zwembad + sporthal wagnerple Tilburg 5011 LP Noord IWagnerplein 1-11 : 
Sporthal De roomleij Groe""" Udenhout 5071AJ Noord Groenvelde 20 : 
Clubhuis + was en kleedgebou Berk el Enscho 5056PN Noord Berkelseweg 14 : 
f',telier ANNA Annastraat 20A Tilburg 5025KB Binnenstad St. Annastraat 20a ' Kantoor .IJ.!!.I 
Kinderd 
Peuters Du !Sat IG-IFllor 1-1 Profile I ClortlS.,.. I 
IWijkget C4Cllog; QUOl)ldote: 
jWijkget 

•· U Gwidoloboao2 . □ Ondorzook . 
IJshal S ;, CJ~ - □ Rocmlld - : 

~ 
-

,,,::Jo~ □ Object-id 
• w Baoioahrio □ Obiodnaorn 
:-l_jC..,anlheid □ Plool, -

□iQ...~~ !il □ Po,tcodo 
□ ,_ □ Gol>od""'1l 
□ e-....,,, □ SllaatnN'Tl 
□ School/Grodle ~ □ lngonglaucomoct 
□ Gobloa<,mogoljl<hodon □ GroopBoad 
□ Locolie □ Ondeohudor, 
□ Ve,idii,ii,gawww, - ~ 

□ a......., 

□ Spocii:a □ RonoYotiojaM 
□ T ololl C...anlheid 

~ 
□ e..., 

~ ,~, • ~._........»,.it ........ 

~ 
[d(De!itil,on , I 

3~ lluldOualob I Mark for ln~rtion I 

I C2C] ~ 
.ir ' -•astQDoolut 1i, ]2 ~ 

..... , ~ 8 0 E!:i 1]11'.d~ .N .. 1 ~ JlM .. 1 si,e, .. , ~ ~E .. J ~~ li!N .. , ~~~.1!:::Jlllr- 4, f)N!!♦ 17:00 

Afbeelding 9: impromptu Query = bronbestand voor Kubus 



Met Cognos Powerplay Transformer is het rapportagemodel GVI database ontwikkeld. 

------·--··-
1 Dlt-'llillatl .,1 +l- lrn, l,tlml1111 I .£] wlQ'lillBlel IIJ•lael~ "' llti'I 

~ ..J.QIJ!J 
Ot;oc,G Tci&alscore - 8,ut e ... ....._.... Hwiln2""°' 1.,.,....,.. Gebied:e51'1 0.-de,hudon e.,. 
Objoct-d 0 Groep ~ HodctMata B,ut 

(> G-
(> "-

c> e- G- 0.-de,hudon (> ,..~ 

r....,.,.., - IM> Htu/m2(bvo) r,,,.o,,<,,.< e.,. 
-

, 1 I ~ 

f9IIP= ...JgJ.l!J ,_ ...J91.l!.I -..... ..,Jgj.l!J ✓I.J ...J.gt.l!J 

~ .I Aart,labjlden • GYI dot- e GYI<i> ,,._ J , ..... ca.,......., 
RectTdld J•---
Object-id .J Tat:11!!11 S1:r4bvsch 
Ob;,ctnoom .~ ... Fu"ctionallel -· .i; .J Cou'nhetl 
Po,t,odo - + .J stralegisch -.... "'-Inoang tu.J:-contract 

"'""'"""' Ordem.udo,, -Renovatiejaar 
Buu-t 
b.o 
>tu/m2(bw) 
Expiratledatun .!.I ,.. ___ _., ___ .,_ -Afbeelding 10: Kubusmodel Cognos Powerplay Transformer 

Met Cognos Powerplay zijn bijvoorbeeld de volgende rapportage mogelijk. 

1!!)Flo Edt Ylow w.t E>q,lo,e c.loJote Pumot Too~ - Hool> 

Dl llllliill•llil.., I t.. l•lclwll ~ l' ml• l• llffil 12tli!!l1&!1;;:l• I 
-'~~[MJ[!;j)[ayo~l~~Ge1 · - i~~[MEASUAESI 
Objecten per categor1e I Totulscore performancecr1ter1a objecten gegroepeerd naar soort maatschappelljke voorzlenlngen 

Score 

32 - -----------------------

28 

Afbeelding 11 : Powerplay rapportage voorbeeld totaalscore per object 3 
performancegroepen. 



Bijlage 6.4. Maatschappelijke voorzieningenbeleid Tilburg 

Zoals omschreven in de perspectiefnota 2002-2005. 



~ 
~ 

~ 
~ 

Strategisch beleid - MIOP pijler Maatschappij 

PROGRAMMA I.I SOCIALEINFRASTRUC1UUR 

Beoogd maatschappeliJ'k effect (BME): 

Bet bieden van ••n goad• •eociale infra•tructuur• voor de h•l• •tad en hat in -darsijd• re•pect s1UDanleven 

van alle Tilburger•. 

Toeliclating: 

Het in stand houden van voldoende basiskwaliteit op het gebied van welzijn , sport, cultuur, onderwijs, 

gezondheid en zorg . Voorzieningen die een rol vervullen voor de regio , boven deze basiekwaliteit laten 

uitetijgen met de nadruk op cultuur, onderwija en zorg. Het acheppen van voldoende mogelijkheden voor de 

diverse bevolltingsgroepen om deel te nemen aan de samenleving . 

Dit programma is drielcdig van opzet en ricbt zicb op: 
I. BollelUledelijke voorziatlngm: voorzieningen die Tilburg tot een waardevolle stad makcn in VcrJ!Clijking met de n:gio co andcn: stedcn, zoals bijvoorbccld 

013, bet Ncderlands Texticlmuseum, de Scbouwburg CD de Concertzul; 
2. Basisvoorzienlngen: bcha.lvc de n:gionslc functic heeft Tilburg vanzclfspn:kcnd en op, de cerste plaats eCD taak voor de cigen bcwoners. Het programma 

ricbt zicb op bet bcbowl van de basiskwaliteit van de vcrschillende voorzicningCD, waarvan de Tilburgcr gebruik kan makcn; 
3. Aanvullende VOOl"ZWlingen: voor mcnscn die gecn of onvoldoCDde aansluiting met de samcnlcving bcbbcn. Daar waar burgers zichzclf niet laumen n:dden; 

is ccn acticvcn: howling vcn:ist. Denk bijvoorbccld aan daklozcnzofE, gczondhcidszorg, inburgcriog co opcnban: ordc co vcilighcidsbelcid. ··· 

Bij alle progra11111aonderdelen staat een volwaardige deelname aan de samenleving centraal. Bij de eerste twee 

progra11111aonderdelen is zelfredzaamheid van de individuele burger het uitgangspunt . Het zorgen voor een breed 

aanbod moet voldoende zijn . Bij het laatste onderdeel gaat bet om voorzieningen voor burgers die in 

onvoldoende mate i n staat zijn aansluiting te vinden bij onze aamenleving . In dit ltader komen verschil lende 

doelgroepen i n beeld: minima, daklozen, verslaafden, gehandicapten etc . In dit prograll'll\aonderdeel richten we 

ons op het voorltomen van uitval in de breedte . We hebben er voor geltozen daarboven twee groepen extra 

aandacht te geven, jongeren en allochtonen (zie prograrrma l.2 kwetsbare groepen) . 

Tilburg heeft een voorzieningenstructuur pasaend bij een stad van 195 . 000 inwonera . Trots is Tilburg op 

enkele •pareltjea ' onder de voorzieningen , zoals het popcentrum 013, het Nederland& Textielmuseum, de 

Concertzaal en Stadsschouwburg, Willem II, het lilisabethziekenhuis , de Katholielte Universite i t Brabant 

(KUB) , etc. 

De gemeente maakt zich zorgen over de groe i~nde vraag naar zorg die gepaard gaat met een terugtredende 

rijltsoverbe i d. 

Effect 
I . Sociale participatic 
Ken1et11/ socitde pllrtkipath 
(GSBXI). 

2. Cuhuur - bovenstedelijk 

C Aa.npalt 
Geprobeerd wordt in tocoemCDdc mate te sturcn op bet ben:iken van doelgroepen die 
acbterblijvcn in participatic CD gcbruik van voorzieningen. 

Dit programma bcoogt eCD bctcn: afstemming van vraag CD aanbod op bet gebcid van 
welzijn, sport, cultuur, onderwijs, gezondhcid co ZOfE. 

De aantrekkclijkheid van Tilburg als woon- wcrk• en ondcrwijsstad en als Sl3d voor 
zakclijk co n:creatiefbezoek wordt mede bepaald door een goed cultun:el 
voorzicoingenniveau. Naast basisinstellingen makcn daarvan ook specifickc landclijkc 
of intemationsle topvoorzicningen dccl uit, zoals bet Nedcrlands Tcxticlmuscum, 013 
en de Pont. Door ontwilckcling van clkaar aanvullende binncnstedeliJ'kc Cu!tun:lc 
Kwarticn:n (Vcemarkt CD Kunstclustcr) wordt de binnenstad bet brandpunt van bet 
grootstedcliJ'ke (cultun:le) levcn. 
Speerpunt van bet TilbUfESC lam.st- en cultuurbcleid vonncn de bedcndaagse 
podiumkunsten. Vooral "bcdCDdaagsc muziek' is in Tilburg sterk en opvallcnd 
aanwczig: 013, Paradox, Conccrtzaal, Conscrvatorium en de Rocle Academic springen 
in bet oog. Dit kenmerk van Tilburgse cultuur is niet alleen van groot bclang voor de 
cultuurvemieuwing, maar ook voor de uitbouw van cultuurparticipatie en de 
cconomische kracht van de stad. 
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Projecten 
Pilot-onderzoek naar bet 
wegnemen van belemmeringen 
( o.a. rijl<srcgclgcving) voor 
effccticvc en cffici!nte n:alisatie 
van Jobie leeibaaibeidsdoelen, 
(motic De Boer). 

Herbuisvestiog RAZ; 
RCDovatie Scbouwburg; 
Realisatie Kunsthal; 
'museum in bcdrijf' (NTM) 
•). 

") -intentioneel, nog nict 
financiecl gedelcL 
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3. Cultuur - basisvoorziening 

Een sdJelne van 20o/o (85.000) 
van bet aantal bezoeken aan de 
podia (van 425.000 In 1999 naar 
SI 0.000 in 2004). 

Grotere declname aan 
cultuuractiviteiten door 
publieksgroepCD die thans onder
vertegenwoordigd zijn. 

Toename tevredenheid 
cultuurvoorziCDingen in de stad. 
Toename aandeel bevolking van 
I S-65 jur dat actief deelneemt 
aan stedelijke cultuur-activiteiten. 

4. Cultuur - aanvullende 
voorziening 

Hot cultuurbeleid moot de relatie tussCD burgers, de cultuur en de stad versterken. 
Tilburg is vanouds eon Stlld die bestaat uit meerdere relatiefldeine gemeenschappCD 
(netwerken), wur mensCD bun eigen cultuur ma.ken CD beleven. Vanuit die 
springlevCDde tnditie is de aandacht gericht op "eigen• hedCDdaagse muziek CD op de 
productie van eigen kunst. Cultuurvernieuwing wordt geziCD als permancnte motivatie 
CD drijv,:nde kracht. 

Hot artistieke productietlimaat wordt gestimuleerd door kunstenaars voldoende 
faciliteiten te bieden. 

Er moeten meetinstrumenten ontwikkeld wordCD om de kwaliteitsinhoud en 
kwaliteitllveibetering te toetsen. 

Er is bchoefte aan culturele produc:ties door nieuwe makers voor eon nieuw publiek. 
De Tilburgsc bevolking zou meer gel!nthousiasmeerd moot.en worden voor de 
geschiedenis van de eigen stad. 

Het versterken van de participatie aan kunst en cultuur is ecn middel om de sociale 
netwerken in wijkcn en buurten in stand te houdCD. Daarl>ij zal aandacht wordCD 
geschonken aan bet betrekken van in panicipatie achterl,lijvCDde groepcn, zoals 
jongeren en allochtonCD. 

Meer tac iliteiten scheppen voor culturele initia tieven 

vanuit de doelgroepen 
Cultuurcducatie op jollll• lecftijd is eon bclangrijke schakel tussen bet culturele product 
en cultuurparticipatie. 

s. Onderwijs - bovenstedelijk Behalve de KUB hebben de HBO en MBO-instellingen belangcn die van minimaal 
regionale schaal zijn. Voor zover de gemeCDte de middelen hiervoor heeft, zullen doze 
instellingen worden bchouden of vcmerkt. 

6. 

7. 

Onderwijs
basisvoorziening 

Onderwijs - aanvullende 
voo~iening 

Uitgangspunt van bet Tilburgse onderwijsbeleid is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
menscn een startkwalificatie behalen voor de arbeidsmarkt. Dat bevorden de aansluiting 
van onderwijs CD ubeill, mur ook de maatschappelijke participatie en sociale 
activering. 
Brede scholcn vormen een antwoord op de vraag our ecn nieuwe vorm van onderwijs 
die niet allecn dieper ingrijpJ op de oorzaken van problemcn en achtemanden, maar ook 
kansen schept voor alle Tilburgse kinderen. De reikwijdte van scholen wordt verbrecd 
door bet leggCD van ecn verbinding tussen schoo~ thuis CD vrije tijd. De kinderen lercn 
niet allecn 'tnlditionele' schoolvakken als rekcnen en~ mur bijvoorbeeld ook 
sociale vaardigbeden. Daanoe is er ecn intensieve samenwerking van onderwijs met 
maatschappelijke partners, de buurt en de ouders. 

Kinderen van "nieuwkomers• zullcn relatiefmeer aandacht behoeven om bet 
taalverschil te overl,ruggen. 
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- Onderzoek herhuisvesting 
TOMS; 

- Nieuwbouw 
bibliotheekfiliaal 
Groenewoud; 

- Hemuisvesting 
bibliotheeldiliaal in 
Hasseltse Kerk; 

- Kunstenaan-initiatieven; 

- Project kwaliteitsonderzoek; 

- Project Culturcle 
werkplaatsen; 

- Project Culturcel erfgocd. 

- Project Culturcle diversiteit; 
- Uitbreiding project 

Cultuurcducatie. 

Bet raalieeren van B 

brede ■cholen (of 

cluster■ van ■cholen) 

in 2004 (een dekkand 

netwark van brede 

■cholen in 2009) . 

Pilot brede school voongezet 
ondcrwiis. 

, 
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8 . Zorg - Ook het zorgbeleid krijgt vorm op regionaal niveau. De gemeentc treed! op als regissour 

bovenstedeli j k en stimulator. De twee ziekenhuizen hebben een belangrijke regionale functie, maar ook 
instcllingen in de opvang en verslaafdenzorg zoals Traverse zijn van bovenstedelijk 
niveau. 

9. Zorg - basisvoorziening De oudere inwoners in Tilburg verdienen grote en groeiende aandacht. De ouderen zelf 
en de gemeentc streven emaar het mogelijk le maken dat ouderen langer in de eigen 

Toename tevredenheid woning en buurt blijven wonen, d.m.v. wonen plus-activitciten. Dal houdt naast bet 
zorgvoorzieningen in de stad. opplussen van woningen onder meer in: het verstrekken van informatie en ervoor 

zorgen dat de betrokkenen krijgen waar ze recht op hebben. Ook het stcunpunt 
T erugdringen van het aantal mantclzorg vervult bierin een belangrijke rol. Handhaving van het voorzieningenniveau 
persooen op wachllijsteo voor in de wijkeo is van groot belang, zodat oudereo eeo rol in bet maatschappelijk leveo 
zorgiostellingen. kunoen blijven spelcn. 

Ouderen zo laog mogelijk laten De komcnde jaren zal het beleid voor gezondheidszorg nog meer worden gericht op de 
wooen in de eigen wooing/bum! afstcmmiog van vraag en aanbod binoen de (beperkle) mogelijkhedeo. Er is en blijft 
(nulmeting: aantal wooingen dat sprake van schaarste op het tcrrein van de zorg, waardoor juist de afstemming en ' zora 
geschikt is voor menseo die op maat' de oplossingeo moeten biedeo. 
zorgafhankeliJ'k zijo). Er is cco verschuiving waaroeembaar ten guoste van het'verder ootwilckelen en 

implemcotcren van preveotieve maatregeleo op het terrein van de zorg. Anders gezegd: 
bet tcrugdringen van de omvang van de vraag oaar zorg. 

De GGD co gemeentc ontwilckelen eeo gezoodheidsmonitor, waario bet 
gezondheidsprofiel van de Tilburgse bevolkiog op buurtnivcau wordt gcmetco en die 
ook eeo gekwantificeerde bepaling van bet voorzieningennivcau weergeeft. 

Streveo oaar een gemlddeld 
gezoodbeidsprofiel lo Tllburg 
ten oozicbte van de G2J. 
10. Zorg - aanvullende Tilburg tracht sameo met alle betrokkeneo de rijksrniddelen op het buidige niveau le 

voorziening bandhaven. Alleen op die manier kan de maatschappeliJ'ke positie van de meest 
kwetsbare groepeo structureel worden verbetcrd. 

In de keten maatschappeliJ'ke opvang/verslaviogszorg wordt een sluitende aanpak 
oagcstreefd. In de opvang en resocialisatie van zwerfjongeren voorziet de keten thans in 
oovoldoende mate. 

. 
lnstclliogen in de vcrslavingszorg bereiken de geweo.ste doelgroep nog oovoldocnde. 
Gecoostatcerd wordt dat bet aantal stadszwervers toeoeemt. Er is sprake van eeo 
oplopeode gemiddelde leeftijd gekoppcld aan eeo langere verslavingsduur, 
gczondheids- en psychiatriscbe problcmen. 
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Het impiementeren van wonen-
plus in de eehele stad van 1 nu, 
naar 4 projecten In 2004. 

. Via wonen-plus opplussen 
bestaande woningvoorraad; 

. Bouwprojeclen toetseo op 
aanpasbaarbeid/ leveosloop; 

- Bij verbouwplanoen dee! 
capacitcit zorgcentra 
extramuralisereo in 
beschutte woonvormeo; 

. Verdubbeleo aantal 
wooiogeo dat geschikt is 
voor ouderen; .:, . Bescbutte woonvormeo 
bouwen; . Uitbreiding 
oudereoadviseurs. 

Met de 0-meting 
gczoodhcidsmooitor is ceo start 
gemaakt, geleidc!iJ'k aao zal de 
monitor verdcr gevuld wordeo. 

In 2002 zal bet buidige 
joogereopension omgetumd zijo 
tot eeo volwaardige voorziening 
voor ca. 25 zwerfjongeren . 

U itbreiding van de activitcitco 
alsook de openingstijden van bet 
dieosteoceotrum. 
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11. Sport - basisvoorzicning Doel van bet Tilburgse sportstimuleringsbeleid is realiseren dat mensen gaan en blijven 
sporten. 

Eea verboging van de 
IJ)Ortdeelname van 101/o (van Sport is Diet alleen doe!, maar ook middel. Belang sporten zit in bet prestatieve element, 
70.000 in 1999 naar 77.000 In maar ook in gezondheid, sociale beleving, intcgratie, etc. 
2004). Gewenstc toename sportdeelname beeft zowel betreldcing op de georganiseerde a1s op 

oageorganiseerde sport. 
Toename tcvrcdeaheid Hiervoor zijo voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties nodig. 
sportvoorzieningen in de stad. 
Toename aandeel bevollcing van 
I S-65 jaar dat actief deelneemt 
aan stcdelijke sportactivi-tciten. 

12. Sport - aanvullende Tilburg ziet ook sport als sociale activitcit die mensea stimuleert tot maatscbappelijke 
voorziening participatie. Sport kan een bijdrage leveren aan bet doorbrcken van een sociaal en 

emotioneel isolement, verveling voorkomeo, etc. De deelname aan sportactiviteitea 
door jeugd, mensen met een handicap, allochtonen en ouderen wonlt daarom extta 
gestimulecrd. 
De sportinfrastructuur bereikt de geweaste doelgroepen °'nog onvoldoende. Om de 
drcmpcl tot deelname te verlagen is er speciale aandacbt voor sportaccornmodaties in de 
wijken. 

13. Welzijn - basisvoorziCDing Om bet vraag- en ontwikkelingsgericbte karalcter van bet wijk- CD buurtwerk tc 
verstcrkeo, is de gemeentc van plan de wijze van subsidieverstrclcldng gelcidelijk tc 

Toename van bet bevonleren van vcranderen. Eco steeds groter wordCDd dee) van bet budget wonlt toegekcnd aan 
de acceptatie en bet respect voor kwalitcitsprojectea van wiJ"korganisaties waarin de ontwikkelingsmogeliJlchcdCD van de 
de verschillende culturco en wi,J"k ccntraal staan. 
leefstijlen. 
Tocnamc aandeel bcvolking van Om de (verborgCD) vraag van bewoners in wijkcn CD bet aanbod van de diverse 
JS-65 jaar dat actief deelneemt (maatscbappelijke) instellingCD op clkaar aftc stcmmeo, is besloten de bestaandc 
aan wijkgcbonden activi-tciten. vraagbaken in de wijken uit tc breiden en tc professionaliseren. Eco vraagbaak is een 

laagdrempelige informatie- en doorwijsvoorziening in de wijk. Zc beeft a1s taken: bet 
biedcn van voorlichtiog, informatie en zorg, bet bevorderen van sociale activering en 
participatie, bet versterken van formele en informele netwerkcn en bet actief opsporcn 
van 'stille' armoede. 
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Nieuwe sportnota in 
voorbereiding. 

. Brcedtesportimpuls; 

. Actiever topsportbeleid; 

. Onderzoek sportdeelname 
(levert nulmetiog op); 

. Onderzoek of een 
uitbrciding van de bestaande 
sportaccommodaties oodig 
en fmancieel baalbaar is. 

.; 

Subsidi!ring van projecten van 
wijkorganisatics. 

Het strcven is tc komCD tot 4 
professionele en 6 niet• 
professionele vraagbaken. 
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14. Wclzijn - aanvullcndc 
voorziening 

Sommigc instcllingen bcrcikcn de gcwcnstc doelgtocpCD nog onvoldocnde. Hct gaat 
clan o.a. om hct sociaal-culturccl wale. ECD gcdiffcrcnticcrdc manier van aanbicden 
vergt cen omslag in dcnken CD handclcn. Het aanbodgcricht handclCD van vccl 
instellingco moet mccr uitnodigend CD minder accommodaticgericht wordco. 

OOk de iotegrale aanpak van maatechappelijke vraagstukken 

komt nog vrij moei zaam van de grond. De oorzaken zijn 

divers, spanningen t.a .v. rol- en taakverdeling, verschil 

van opvatting over uitvoering, onbekendheid met 

vraaggericht werken. 

V oorstel ter optimali$atie van de 
socialc infrasttuctuur van het 
wij"kgericht welzijnswert (najaar 
2001). 

Rcalisatic Multifuoctioocel 
ccottum Hasscl1se kerk 

Multifuoctiooclc contra kuoncn bijdragco aan optimali$atic van de samcowcrking tussCD Ondcrzocken haalbaamcid oaar 
partners in hct wclzijnswcrk rcalisatic multifuoctiooclc contra 

IS. Socialc activering -
aaovuJICDdc voorzicniog 

Daliog aantal uitb:riogs
gcrcchtigdCD AflW. 

1,4% uitstroom bovcn landelij"k 
gemiddcldc. 

Werk is de bcste garantic voor maatscbappclijkc participarie. Daar waar (bctaalde) 
arbeid (vooralsoog) gceo rcecl altematief is, zct de gemecnte stevig in op socialc 
activering en participatic-bcvordering. 

lo 2001 wordt gestart met cco aantal pilots voor polissco in hct kader van het 
polismodel. Voor de vollcdigc ootwilckeling van dit model is cen periode tot CD met 
2003 uitgetrokkco. Volgcns planoiog zal in 2002 het aantal polisscn wordcn (door) 
ootwiklceld. Eco dcel van dezc polissco is gericht op het activcrco van 
bijstandsgcrcchtigdcn waar mogelijk naar (bctaald) work. Waar dat (oog) nict mogclijk 
is: gerichl ophct vcrgroteo van de zelfrcdzaamhcid. 
Het polismodcl is gericht op maatwerk CD integrale bcoadering voor bet oplosseo van 
problemen ta.v. wort, iokomCD en zorg. 
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voor: 
- Jongcrcoorganisatic Allalt; 
- Wijkorg. Loven - B-nl,-

Thereaia; . ., 
Trouwlaao -
U itvindersbuurt. 

Ontwikkeling van 

het Polismodel, 

invoering per 2002 . 

Doelstelling , 600 

activeringspolissen 

en 150 zorgpolissen 

per jaar; 

Uitbreiding aantal 

trajeetbewakiogen 

voor alle 

bijstands

gereehtigden met 

activeringstrajeete 

n.; 

- Opzetten van een 

cluster Zorg, in 

samenwerking met 

ketenpartners , 

gerieht op he t 

opsporen en 

oplossen van 

hulpvragen t.a.v. 

zorg en armoede

problematiek 
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16. Minimabclcid - Soms is gcbrek aan participatie een gevolg van onvoldocnde fllllllciele mogelijkheden. - ontwikkeling van 
aanwllendc voorzicning De gemeente voert dan ook een actief minimumbeleid, o.m. kwijtscbelding belaatingen, 

bijzondcre bijstarul, 111bjectsubaidie, acbuldhnlpverlening, etc. het Pol ismode l , 
Een 110g nader te bepalen Er is de laatste jaren cen breed pakket voorzieningcn ontwikkcld op bet tcrrein van de invoering per 2002; 
operationeel doel voor inkomcnaondenteuning. De opgavc voor de komendc jaren is vooral bet cffectievcr 
armoede- en lnkomensbeleld. inzetten van deze instrumenten en bet Jtimulcren dat bepaaldc grocpen deze - Opzetten van een 
Daling van de positie op ranglijst instrwnenten daadwcrkelijk gebruiken. cluster Zorg, in 
lokale lastendruk. 
Daling aandeel hnishoudens met Om ruimschoots crvarina op te kunnen doen met bet invoeren van cascm1DAgement en samenwerking met 
een laag inkomen op totaal. met bet verfijnen van nctwen;en om zorgvragen en armoedesituaties op te sporen is ketenpartners , 

besloten om de subjectsubsidie voor 2002 en volgende jaren te handhaven. 
gericht op he t 

De uitbreiding van de bestaande vraagbaken in de wiJbn bn de socialc activering en opsporen en 
participatie bevordcren en de 'stillc' armoede actief opsporen. Dit als ondcrdeel van een 
zoveel mo gelijk sluitend te malceo network voor bet opsporen van armoedesituaties. oplossen van 

hulpvragen t,a .v. 

zorg en armoede-
' problematiek. 

V oel menscn en organisaties zouden nauwelijlcs laumen fulll:tioncren zondcr 0111Wikbla, Vllll 
, 

17. Vrijwilligera 
vtj;willigers. Hct streven is om zelforganiscrend vermogen van bet vrijwilligerswcrlc lie vrijwilligmbeloid. 
--.tn:ken. 
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Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Wijkgebouw Hasseltstraat 254 - 256 

Basiscriteria: Locatie: Hassell - 851 m2 - 15,99 euro/ m2/ jaar - Gem Monument -
vereniginggebouw - beschikbaar:30-06-2005 - Onderhuur: Ja 

Strategisch 

voldoet aan speciale doelstellingen: 
Herkenbaarheid 
Ruimtelijke Ordening 
Doelgroep 

Performance Kultuur 
criteria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: + 

F unctioneel 

voorzieningen omgevlng 
bereikbaarheid 
veiligheid 
parkeergelegenheid 
toegankelijkheid 
Multifunctionaliteit 
Facilitalre Voorzieningenniveau gebouw 
veranderbaarheid 
beveiliging 
ruimtelijke oriantatie 
hoofdentree 

+ 
Categorisering Vastgoedvoorraad 

bereikbaarheid 
Imago 
Bestemming 

Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogelijkheden 
Specificaties 
Ouderdom 

+ 

S = Strateglsch + 
F = Functioneel + 
C = Courant + 

1. @ 2. ~ 3- ~ 4- ~ 5. ~ 6- ~ 7. e 8 . • 

Koppeling vraag (omschreven in beleid) met aanbod 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Wljkgebouw De Papercllp Oude Kapelstraat 25 

Basiscriteria: Locatie: Tilburg Hasselt - 876 m2 (bvo) - 75,41 Hwr ,./ m2 (bvo)/mnd. -
beschikbaar: maand opzegtermijn 

Strategisch 

Voldoet aan speciale doelstellingen t.a.v.: 
Herkenbaarheid 
Rulmtelijke Ordening 
Doelgroep 

Performance Kultuur 
crkeria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: + 

Functioneel 

Voorzieningen omgeving 
Bereikbaarheid 
Veiligheid 
Parkeergelegenheid 
Toegankelijkheid 
Multifunctionalltelt 
Facilltaire Voorzieningenniveau gebouw 
Veranderbaarheid 
Beveiiging 
Ruimtelijke orientatie 
Hoofdentree 

Categorlserlng Vastgoedvoorraad 

bereikbaarheid 
Imago 
MUieuzonering 
Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogelij kheden 
Specificaties 
Ouderdom 

S = Strategisch 

F = Functioneel 

C = Courant 

+ 1. @ 2. ~ 3. ~ 4-fail 5. ~ 6. ~ 7. e 8. • 
Koppellng vraag (omschreven in beleid) met aanbod 

D L Aantal locaties Aantal m2 Huur (kosten) Gebruik 
E 
E Wljkgebouwen Hasselt 

D clusteren/ 

E centraliseren 

E 

4. jjJ L 
Herontwikkelen leeg 

2 

leeg leeg leeg leeg leeg leeg 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. PelNkaan 

Klnderdagverblljf Krisj Krasj Kresj Smldspad 76 a 

Basiscrlteria: Locatie: Goirke - 877 m2 67,99 euro/ m2/ maand beschlkbaar: maand 
opzegtennijn 

Strategisch 

voldoet aan specials doelstellingen: 
Herkenbaarheld 
Ruimtelijke Oldening 
Doelgroep 

Pelformance Kultuur 
criteria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: 

Functloneel 
voorzieningen omgevlng 
bereikbaarheid 
veiligheid 
parkeergelegenheid 
toegankelljkheld 
Multifunctlonaliteit 
Facilitaire Voorzlenlngennlveau gebouw 
veranderbaarheid 
beveillging 
ruimtelijke oriAntatle 
hoofdentree 

Categorisering Vastgoedvoorraad 

bereikbaarheid 
Imago 
Bestemming 

Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogelijkheden 
Specificaties 
Ouderdom 

S = Strategisch + 
F = Functioneel + 
C= Courant + 

1. @ 2. ~ 3. ~ 4. f.ij 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8 . • 

Koppeling vraag (omschreven In beleld) met aanbod 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Kantoor Dragonstraat 9 -13 

Basiscrlteria: Locatle: TAburg Wandelbos - 1197 m2 (bvo) - 32,84 Huur ,./ m2 (bvo)/mnd. -
beschikbaar: maand opzegtermij n 

Strateglsch 

Vokloet aan speciale doelstelllngen la. v.: 
Herkenbaarheid 
Rulmtelijke Ordening 
Ooetgroep 

Pefformance Kultuur 
criteria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: 

Functioneel 

Voorzieningen omgevlng 
Bereikbaarheid 
Veiligheid 
Parkeergelegenheid 
T oegankelijkheid 
Multifunctionalltelt 
Facllltaire Voorzleningenniveau gebouw 
Veranderbaarheid 
Beveiliglng 
Ruimtelijke orlentatle 
Hoofdentree 

+ 

Categorlserlng Vastgoedvoorraad 

- - - - -...... 
• ' -<f 

~- .r -A-
- _ _ ~-:- ~ I Iii• ' .\ • J.. ;'f 

' .,f----~-

bereikbaarheid 
Imago 
Miieuzonering 
Schaalgrootte 
Verschijnlngsvorm 
Gebruiksmogelijkheden 
Specificatles 
Ouderdom 

S = Strategisch 

F = Functioneel 

C = Courant 

+ 
1. @ 2. QiJ 3. ~ 4. f.iij 5. ~ 8. ~ 7. ~ 8 . • 

D 
E 
E 
L 

2 

Koppellng vraag (omschreven In beleld) met aanbod 

Geen beleid omschreven 

Herontwikkelen 4. ~ leeg leeg leeg leeg leeg leeg leeg 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pelllkaan 

IJshal Stappegoorweg 3 

Basiscriteria: Locatie: Stappegoor - 6823 m2 (bvo) - Huur 125, 18-/ m2 (bvo) / mild. - Sport 

Strategisch 

Voldoet aan speciale doelSteNingen t.a.v.: 
Herkenbaarheid 
Rulmtelijke Ordening 
Doetgroep 

Performance Kuttuur 
criteria: Kosten vs. Baten 

Functioneel 

Voorzieningen omgeving 
Bereikbaartleid 
Veiigheid 
Parkeergelegenheid 
Toegankelijkheid 
Multifunctionallteit 
Faciitainl Voorzienlngennlveau gebouw 
Veranderbaarheid 
Bevelliglng 
Rulmtelljke orklntatie 
Hoofdentree 

berelkbaarheld 
Imago 
Miieuzooering 
Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogelijkheden 
Speciflcaties 
Ouderdom 

Resultaat: + + ------------- ---------- -----------
S = Strategisch 

F = Functioneet 

C= Courant 

D L 
E 
E 1 

D 
E 
E 
L 

2 

+ 

Behouden 

Categorlserlng Vastgoedvoorraad 

1.@ 2. ~ 3. i2J 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8 . • 

Koppellng vraag (omschreven In beleld) met aanbod 

Aantal locaties Aantalm2 Huur (kosten) Gebruik 

=/+ + + Sport 

clusteren/ versnipperen/ inbreiden/ uitbrelden/ verzelfstandigen beleids- beleids- beleids-

centraliseren decentraliseren versmallen verbreden standpunt standpunt standpunt 

leeg leeg leeg ~ leeg leeg leeg leeg 



Basiscriteria: 

Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Boerderij Denissen Gen. Eisenhowerweg 1- 1a Berkel Enschot 

Locatie: Berke! Enschot - 773 m2 - 35 euro/ m2/ Jaar - Gem Monument -
verenlginggebouw - beschlkbaar:30-06-2005 - Onderhuur: Ja 

Strategisch 

voldoet aan speciale doelstelllngen: 
Herkenbaarheid 
Ruimtelijke Ordening 
Doelgroep 

Functioneel 

voorzieningen omgevlng 
bereikbaarheid 

Performance Kultuur 

veiligheid 
parkeergelegenheid 
toegankelijkheid 
Multifunctionaliteit criteria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: + 

Facilitaire Voorzieningenniveau gebouw 
veranderbaarheid 
beveiliging 
ruimtelijke orii!ntatie 
hoofdentree 

+ 
Categorisering Vastgoedvoorraad 

bereikbaarheid 
Imago 
Bestemming 

Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogelijkheden 
Specificaties 
Ouderdom 

+ 

S = Strategisch + 
F = Functioneel + 
C = Courant + 

1.@ 2. ~ 3 . .iQJ 4- ~ 5. ~ 6. ~ 7. e 8 .• 

D 
E 
E 
L 

2 

Behouden 

Koppeling vraag (omschreven in beleld) met aanbod 

Geen beleid omschreven 



Basiscrlteria: 

Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Ateller ANNA St. Annastraat 20A 

Locatle: Tiburg St. Anna - 452 m2 (bvo) - 7,28 Huur ,-I m2 (bvo)/mnd. -
beschlkbaar: maand opzegtermijn 

-------------------- ------------------------------
Strateglsch 

Voldoet aan speciale doelstellngen ta.v.: 
Herkenbaarheid 
Ruimtelijke Ordening 
Doelgroep 

Performance Kultuur 
crleria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: 

Functioneel 

Voorzieningen omgeving 
Bereikbaarheld 
Veilgheld 
Parkeergelegenheld 
Toegankelijkheld 
Multifunctlonalkelt 
Facilltaire Voorzleningenniveau gebouw 
Veranderbaarheld 
Beveillging 
Ruimtelijke orUlntatle 
Hoofdentree 

Categorlserlng Vastgoedvoorraad 

bereikbaarheld 
Imago 
Mileuzonering 
Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogelijkheden 
Specilicatles 
Ouderdom 

S = Strateglsch 

F = Functloneel 

C = Courant 

+ 1. @ 2. ~ 3.i:2f ,.~ 5. ~ 8. ~ 7. e 8. • 
Koppellng vraag (omschreven In beleld) met aanbod 

D L Aantal locatles Aantal m2 Hwr (kosten) Gebruik 
E 
E 1 = I + + + naam? 

D uitbreiden/ 

E verbreden 

E 

• L 
Herontwikkelen leeg 

2 

leeg leeg leeg leeg leeg 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Club en was gebouw berkel enschot 

Basiscrtteria: Locatle: Berkel Enschot • 838 m2 (bvo) - 10,67 Huur ,../ m2 (bvo)/mnd. -
beschikbaar: maand opzegtermijn 

Strategisch 

Voldoet aan speclale doelstellingen t.a.v.: 
Herke~arheid 
Rulmtelijke Ordening 
Doefgroep 

Pelformance KultUur 
criteria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: + 

Functioneel 

Voorzlenlngen omgeving 
Bereikbaarheid 
Veiigheid 
Parkeergelegenheid 
T oegankelijkheid 
Muttifunctionalltelt 
FacHltaire Voorzleningenniveau gebouw 
Veranderbaarheid 
Beveiiglng 
Rulmtelijke orW!ntatle 
Hoofdentree 

bereikbaarheid 
Imago 
Mileuzonering 
Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogelijkheden 
Specificatles 
Ouderdom 

F=c=::...:e=-==-.,,,-=-=-=-.,,,-=-=-=-.,,,-=-=-=-.,,,-=-=-=--=...,,-=--=...,,-=--=-=:...;-=...,,-=--=...,,-=--=...,,-=--=..,,-=--=-"-=..,=...,,-=..,-=-.:,-=..,-= - - - - - - -

S = Strategisch 

F = Functioneel 

C = Courant 

D L 
E 
E 1 

D 
E 
E 
L 

2 

+ 

Herontwikkelen 

Categorlserlng Vastgoedvoorraad 

1. @ 2. ~ 3. ~ 4- ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8 . • 

Koppellng vraag (omschreven In beleld) met aanbod 

Aantal locatles Aantal m2 Huur (kosten) Gebruik 

=/+ + + naam? 

uilbreiden/ 

verbreden 

• leeg leeg leeg leeg leeg leeg leeg 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Sporthal De RoomlelJ Udenhout 

~--------------------------------------------- ----- -
Basiscriteria: Locatle: Udenhout - 2356 m2 (bvo) - 9,03 Huur ,./ m2 (bvo)/mnd. -

beschlkbaar: maand opzegtermijn ~-----------------------------------
§tri!mi!!!ch Fy!!!,tioneel 

Voldoet aan speciale doelstellingen t.a.v.: Voorzieningen omgeving 
Herkenbaarheid Bereikbaarheld 
Rulmtelijke Ordenlng VeUigheld 
Ooelgroep Parkeergetegenheid 

Performance Kultuur T oegankelijkheid 
criteria: Kosten vs. Baten Multifunctionalitd 

F acilitaire Voorzienlngemiveau gebouw 
Verandert>aarheid 
Beveiliging 
Rulmtelijke orientatie 
Hoofdentree 

i----- --------------- ,--------------Resultaat: + -- -
Categorlserlng Vastgoedvoorraad 

S = Strategisch + 1.@ ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ F = Functioneel - 2. 

C=Courant -
Koppellng vraag (omschreven In beleld) metaanbod 

--------------------

~ 

bereikbaarheid 
Imago 
Milieuzonerlng 
Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebrulksmogelijkheden 
Specificaties 
Ouderdom 

..-----------------

6. ~ 7. e 8 • • 

D L ~t. Aantal locatles Aantal m2 Huur (kOBlen) Gebruik 
Bele1d E 

E 1 ultbreiden/ =/+ 
verbreden 

+ + naam? 

D ~ 
uitbreiden/ 

E G verbreden ;i_ , ·- U. 

E 

f.iJ L 
Behouden leeg leeg leeg leeg leeg leeg leeg 

2 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Zwembad Sporthal Wagnerpleln 

Baslscrlteria: Locatle: Heikant TUburg • 6081 m2 (bvo) - 67, 18 Huur ,../ m2 (bvo)/mnd. -
beschikbaar: maand opzegtermijn 

strategisch 

Voldoet aan speciale doelstelingen I.a. v.: 
Herkenbaarheid 
Ruimtelijke Ordening 
Doelgroep 

Petformance Kultuu' 
criteria: Kosten vs. Baten 

Resultaat: + 

Functioneei 

Voorzleningen omgevlng 
Bereikbaarheld 
Veligheid 
Parkeergetegenheld 
Toegankelijkheid 
Multifunc1ionalltelt 
Facilitalre Voorzleningennlveau gebouw 
Veranderbaarheid 
Beveiliglng 
Ruimtelljke orWlntatle 
Hoofdentree 

Categorlserlng Vastgoedvoorraad 

bereikbaarheid 
Imago 
Mlleuzonering 
Schaalgrootte 
Verschijningsvorm 
Gebruiksmogetijkheden 
Specificaties 
Ouderdom 

S = Strategisch 

F = Func1ioneel 

C = Courant 

+ 
1.@ 2. ~ 3. ~ 4.faij 5. ~ 8. ~ 7. ~ 8 . • 

Koppellng vraag (omschreven In beleld) met aanbod 

D L Aantal locatles Aantal m2 Huur (kosten) Gebruik 
E 
E 1 =/+ + + naam? 

D uitbreiden/ 

E verbreden 
E 

faiJ L 
Behouden leeg leeg 

2 

leeg leeg leeg leeg 



Afstudeeronderzoek 
R.P.J. Pellikaan 

Kantoorgebouw stationstraat 36 

~--------------------------------------------------- --------------------
Basiscrlteria: Locatie: THburg binnenstad . 790 m2 (bvo) . 69,01 Huur ,./ m2 (bvo)/mnd. . 

beschikbaar: maand opzegtermijn ~-----------------------------------
Stral!!QisCh Functioneel ~ 

Voldoet aan speciale doelstellingen t.a.v.: Voorzieningen omgeving bereikbaarheid 
Herkenbaarheid Bereikbaarheid Imago 
Rulmtelijke Ordenlng Veiligheid Mlieuzonering 
Doelgroep Parkeergelegenheid Schaalgrootte 

Performance Kultuur Toegankelijkheid Verschijningsvorm 
criteria: Kosten vs. Baten Multifunctionalielt Gebruiksmogelijkheden 

Facilitalre Voorzieningenniveau gebouw Specificaties 
Veranderbaarheid Ouderdom 
Beveiliging 
Ruimtelijke orientatie 
Hoofdentree 

i------ ~--------------~------------ ~------------Resultaat: + + -~ - ~ - ---
Categorisering Vastgoedvoorraad 

S = Strategisch + 1. @ ~ 3. i2J 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8 . • F = Functioneel - 2. 

C = Courant -
Koppellng vraag (omschreven In beleld) met aanbod 

D L ~- Aantal locaties Aantal m2 Huur (kosten) Gebruik 
E Beleld 
E 1 uitbreiden/ = / + + + Cultuur 

verbreden 

D ~d 
uitbreiden/ 

E Ge lg verbreden 

E 

~ L 
Behouden leeg leeg leeg leeg leeg leeg leeg 

2 



Bijlage 6.5b Resultaten 
Hieronder is een overzicht gegeven van de resultaten na het invoeren van alle velden: 

a boerderfj Denlssen 

b stationstraat 39, kantoor 

c zwembad + sporthal wagnerplein 

d Sporthal De roomlelj Groenvelde 20 

e Clubhuis + was en kleedgebouw berkelseweg 14 

Atelier ANNA Annastraat 20A 
I 
· g Kantoor Dragonstraat 9 - 13 

h K.D.V. Krfsj Krasj Kresj en Peuterspeelzaal Doremle Smldspad 76a - b 

Wijkgebouw Hasseltstraat 254 - 256 

Wljkgebouw De Papercllp Oude Kapelstraat 25 

k IJshal Stappegoorweg 3 

Figuur 9: 

Inht d t d h .. d e on ers aan e sc ema ztJn e resu It t a en weergegeven van d epr 

~ 
clusteren/ versnipperen/ inbreiden/ uitbreiden/ fuseren 

IQ centraliseren decentraliseren versmallen verbreden 

a)1 . S+F+C+ 
b)2.S+F+C-

Behouden 9)6. S-F+C-
9)6. S-F+C-

g) 6. S-F+C- c) 4. S+F-C-
9)6. S-F+C-

I) 1. S+F+C+ j) 4. S+F-C- d)4. S+F-C-
g) 6. S-F+C-
k) 5. S-F+C+ 

Herontwik- e)8. S-F-C-

kelen 
j) 4. S+F-C- h)8. S-F-C- f)8. S-F-C-

h)8. S-F-C-

Sloop h)8. S-F-C- h)8. S-F-C- h)8. S-F-C· 

Afstoten 

Figuur 10: Resultaten praktijkcase In schema weergegeven 

a boerderlj Denlssen 

b statlonstraat 39, kantoor 

c zwembad + sporthal wagnerpleln 

akt"kt t lJ oe s: 
verzelfstandigen/ 

privatiseren 

9)6. S-F+C-
h)8. S-F-C-

d Sporthal De roomlelj Groenvelde 20 

e Clubhuls + was en kleedgebouw ber11elseweg 14 

f Atelier ANNA Annastraat 20A 

g Kantoor Dragonstraat 9 - 13 

bezuinigen 

h)8. S-F-C-

9)6. S-F+C-

De codes in bet bovenstaande schema zijn 
als volgt opgebouwd. Allereerst staat de 
eerste letter voor bet object zoals als in de 
lijst hiemaast weergegeven. Daama staat 
de categorie aangegeven van 1. S+F+C+ 
tot en met 8. S-F-C-. Het bovenstaande 
schema geeft aan welke panden in h K.D.V. Krlsj KrasJ Kresj en Peutenspeelzaal Doremle Smldspad 76a - b 

I Wljkgebouw Hasseltstraat 254 • 256 

WIJkgebouw De Papercllp Oude Kapelstraat 25 

k IJshal Stappegoorweg 3 

verhogen 
kwaliteit 

aanbod 

c)4. S+F-C-
d) 4. S+F-C-

e) 8. S-F-C-
h) 8. S-F-C-

9) 6. S-F+C-
k) 5. S-F+C+ 



eerste letter voor het object zoals als in de lijst hiemaast weergegeven. Daama staat de 
categorie aangegeven van 1. S+F+C+ tot en met 8. S-F-C-. Het bovenstaande schema geeft 
aan welke panden in aanmerking komen om te behouden, herontwikkelen, slopen of afstoten. 
De rode codes zijn de belangrijkste omdat deze objecten direct gekoppeld zijn aan het 
omschreven beleid. 
De zwarte codes zijn de overige objecten die opgenomen zijn in de praktijktoets maar niet 
direct gekoppeld zijn aan vigerend beleid. Nu dat toegelicht is hoe het schema gelezen moet 
worden kunnen de resultaten besproken worden. 

Resultaten praktijktoets 

De adviezen resulterend uit de methodiek worden aan de hand van de beleidsstandpunten 
behandeld. 

In het beleid is omschreven dat: 
De wijkgebouwen gesitueerd in Hassett geclusterd worden in Hasseltse Kerk. In de 
praktijktoets zijn twee wijkgebouwen opgenomen die in Hassett gesitueerd zijn: 

1. Wijkgebouw Hasseltstraat 254 - 256; (1. S+F+C+) het advies luidt behouden van het 
object. Het object past goed binnen de strategie, biedt een hoge functionaliteit en is 
daamaast ook courant, daarmee is het pand goed voor het Imago van de gemeente. 
Onderzocht moet worden of dat een nieuwe huurder gevonden kan worden; 

J. Wijkgebouw De Paperclip Oude Kapelstraat 25; (4. S+F-C-) het advies luidt 
herontwikkelen van het object. Het pand past goed binnen de strategie, maar is niet 
voldoende functioneel en ook niet courant. De mogelijkheden voor het huisvesten van 
een andere functie middels herontwikkeling moeten onderzocht worden. 

Het aanbod van cultuurvoorzieningen moet uitgebreid/ verbreed worden. In de praktijktoets 
zijn drie culturele voorzieningen opgenomen: 

a. Boerderij Denissen; (1. S+F+C+) het advies luidt behouden het pand is goed voor het 
Imago van de gemeente en het biedt goede functionaliteit voor de huidige gebruiker; 

b. Stationstraat 39, kantoor; (2. S+F+C-) het advies luidt behouden het pand is goed voor 
het Imago van de gemeente en het biedt goede functionaliteit voor de huidige 
gebruiker; 

f. Atelier ANNA Annastraat 20A; (8. S-F-C-) Het advies luidt herontwikkelen. Puur naar 
het object zelf gekeken is het voor geen enkel doel geschikt, maar omdat het beleid 
juist de cultuurvoorzieningen wil uitbreiden moet onderzocht worden of 
herontwikkeling op deze locatie zinvol is. 

Het aanbod sportvoorzieningen moet uitgebreid/ verbreed en van hogere kwaliteit worden. In 
de praktijktoets zijn een 4-tal sportvoorzieningen opgenomen: 

c. Zwembad + sporthal Wagnerplein; (4. S+F-C-) het advies luidt behouden. Dit pand 
past binnen de strategie, maar mist de benodigde functionaliteit. Aangezien de kwaliteit 
van sportvoorzieningen verhoogt moet worden dient gedacht te worden aan renovatie; 

d. Sporthal de Roomleij Groenvelde 20; (4. S+F-C-) het advies luidt behouden. Ook hier 
moet bekeken worden of de functionele kwaliteit verhoogd kan worden middels 
renovatie en onderhoud; 

e. Clubhuis + was en kleedgebouw Berkelseweg 14; (8. S-F-C-) het advies luidt 
herontwikkelen; puur naar het object zelf gekeken is het voor geen enkel doel geschikt, 
maar omdat het beleid de sportvoorzieningen wil uitbreiden en in kwaliteit wil 
verbeteren moet onderzocht worden ofherontwikkeling kansen levert om de doelen te 
bereiken. 



• 

k. Ushal Stappegoorweg 3; (5. S-F+C+)het advies luidt behouden; Het object op zich is 
zeer geschikt om af te stoten. Maar omdat het beleidsstandpunt is sportvoorzieningen 
uitbreiden luidt het advies behouden. Mogelijkheden om het object beter aan te laten 
sluiten bij de vastgoedstrategie moeten worden onderzocht. 

Wat de objecten betreft die niet direct gekoppeld zijn aan vigerend beleid kunnen de 
omschreven adviezen gezien worden als kansen om de portefeuille naar wens aan te passen. 
Zolang dat maar niet in strijd is met het vigerende beleid. Gedacht kan worden aan 
bijvoorbeeld een locatie die in aanmerking komt om te herontwikkelen, geschikt te maken 
voor de uitbreiding van sport of cultuurvoorzieningen. Dergelijke mogelijkheden kunnen 
betrokken worden om te komen tot een zo optimaal mogelijk tactisch vastgoedbeleid . 


