
Receptuur Hergebruik 

Maatschappelijk Vastgoed



Hoe kan overtollig maatschappelijk 

vastgoed een betekenisvolle bijdrage 

leveren aan de woonopgave?



Fase 1: Onderzoek en Sessies
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Proces

Portefeuille

gericht

Object

gericht

Wat is lokale woonopgave en welke 

andere beleidsvraagstukken spelen er; 

kruis de relevante thema’s aan

Wat is aanbod van leeg of leegkomend 

maatschappelijk en eventueel ander 

vastgoed; maak kaart met overzicht van 

locaties.

Welke (type) partijen zijn nodig om de 

beoogde kansen te benutten; maak een 

stakeholderanalyse.

Met welke strategie kunnen kansen benut 

worden rekening houdend met belangen 

partijen;  kies een basisstrategie en verfijn 

deze.

Waar liggen kansen om de lokale opgave 

te verbinden met beschikbare locaties; 

voeg per locatie één of meer concepten 

aan kansenkaart toe.

stappenplan



Wat is lokale woonopgave

• Vergroten voorraad

• Ruimte voor spoedzoekers

• Meer sociale huur

• Doorstroming verbeteren

• Differentiatie aanbod vergroten 

• Bewonersinvloed (CPO e.a.)

• Meer duurzame woningen

• Flexibiliseren (tijdelijke contracten)

• Leefbare woonomgeving

• ???

Wat zijn andere beleidsvraagstukken

• Behouden erfgoed

• Klimaat en milieu

• Vergroten zelfredzaamheid

• Gebiedsontwikkeling

• Verbeteren vestigingsklimaat

• Schone en veilige publieke ruimte

• Versterken identiteit 

• Broedplaatsen stimuleren

• ???

Stap 1: wat is de opgave
integraal kader



Stap2: wat is het aanbod

Geef per object aan
• Oppervlak gebouw (zie BAG)

• Oppervlak kavel (zie Kadaster)

• Bouwjaar (zie BAG)

• Huidige gebruiksdoel (zie BAG)

• Huidige bestemming (zie Ruimtelijkeplannen.nl)

• Aard leegstand

• Geheel leeg

• Komt binnenkort leeg

• Staat gedeeltelijk leeg

• Wordt extensief gebruikt

• Naam eigenaar (zie Kadaster)

• Aard eigenaar (zie Kadaster)

• Gemeente

• Non-profit organisatie

• Profit organisatie

• Contextuele info over buurt/wijk (Open Data)

Leegstandskaart met maatschappelijk en eventueel 

ander vastgoed

Mogelijke te raadplegen bronnen:

• Basisregistratie Adressen en 

gebouwen (BAG)

• Basisregistratie Kadaster

• Funda in Business

• www.ruimtelijkeplannen.nl

• Handeslregister

• Afdeling Vastgoed

• Enz.

relevante data



Stap2: wat is het aanbod
transformatiekaart
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direct 
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gedreven

Stap3: waar liggen de kansen
smaken



Stap 3: waar liggen de kansen

• Aanpasbaarheid van bestaande gebouw naar 
woningen volgens huidige wensen en 
reglementen

• Bestuurlijk draagvlak

• Afstemmen van verschillende belangen
stakeholders

• Vinden van investeerders

• Vinden van nieuwe gebruikers

uitdagingen



Stap 3: waar liggen de kansen
haalbaarheidsstudie

DW10

DW11



Dia 10

DW10 ziet de haalbaarheuidsstudie er bij particpatie impulks anders uit dan bv bij Cultuurdrager?
De Wijkplaats; 24-6-2018

DW11 Of is de (haalbare) smaak juist het resultaat van de haalbaarheidsstudie.
De Wijkplaats; 24-6-2018



Stap 3: waar liggen de kansen
haalbaarheidsstudie



Stap 3: waar liggen de kansen

afweging maken

Lokaal draagvlak maatschappelijke 

impact

Afbreukrisico’s Financieel rendement

Kavelvuller +/- +/- +/- +/-

Cultuurdrager +/- +/- +/- +/-

Participatie impuls +/- +/- +/- +/-



Stap 3: waar liggen de kansen

Geef per object aan
• Oppervlak gebouw (zie BAG)

• Oppervlak kavel (zie Kadaster)

• Bouwjaar (zie BAG)

• Huidige gebruikdoel (zie BAG)

• Huidige bestemming (zie Ruimtelijkeplannen.nl)

• Aard leegstand

• Geheel leeg

• Komt binnenkort leeg

• Staat gedeeltelijk leeg

• Wordt extensief gebruikt

• Naam eigenaar (zie Kadaster)

• Aard eigenaar (zie Kadaster)

• Gemeente

• Non-profit organisatie

• Profit organisatie

• Contextuele info over buurt/wihk (Open Data)

Kansenkaart

Mogelijke te raadplegen bronnen:

• Basisregistratie Adressen en 

gebouwen (BAG)

• Basisregistratie Kadaster

• Funda in Business

• www.ruimtelijkeplannen.nl

• Handeslregister

• Afdeling Vastgoed

• Enz.

kansenkaart



Stap 4: welke partijen zijn nodig
stakeholder analyse



Zelf aan het stuur

Andere partijen 

aan het stuur 

Losse sturingStrakke sturing

Alles in 

eigen hand

Alles in 

eigen hand

Bottom upBottom up
De markt 

aan zet

De markt 

aan zet

Samen aan 

de slag

Samen aan 

de slag

Stap 5: welke strategie

Gemeente betrekt actief alle 

belanghebbers rond vraagstuk. Motto: 

alleen ga je sneller maar samen kom je 

verder. Gemeente in regierol. 

Gemeente zet tender of andere 

verkoopstrategie in op zoek naar 

marktpartijen die beste prijs-kwaliteit 

leveren. Ze stelt duidelijke spelregels vast. 

Gemeente in rol van marktmeester.

Gemeente biedt ruimte voor initiatief en 

ondernemerschap van onder op. De 

regels zijn ruim en beoogd resultaat is 

beperkt vastgelegd. Gemeente vervult 

stimulerende rol.

Gemeente doet het zelf. Behoudt of 

verwerft het eigendom en huurt 

deskundige partners in om beoogd 

resultaat te realiseren. Gemeente in 

managementrol.

rol gemeente



Stap 5: welke strategie
procesinrichting



Vragen:

- Is de kansenkaart een goed middel om tot een 
integrale en effectieve aanpak te komen?

- Herkennen jullie de strategieën uit jullie eigen 
praktijk en wat is jullie ervaring daarmee?

- Op welke manier zou dit stappenplan opgeleverd 
moeten worden? Wat werkt om anderen in je 

omgeving te overtuigen en te helpen.


