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IF YOU FAIL TO PLAN, YOU ARE PLANNING TO FAIL
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Transformatie is NIET meer en sneller met dezelfde aanpak van voorbije jaren
Transformatie is WEL andere aanpak, out of the box thinking is nodig



Omdat een beeld soms meer zegt dan woorden

https://youtu.be/pohZPUrk6VU

https://youtu.be/pohZPUrk6VU


SUstainable Real Estate 2050 = SURE2050

Een duurzaam vastgoedbeleid en –beheer in de publieke sector 

Transformatie is enkel mogelijk indien volgende zaken aanwezig zijn:

 Beleid – wat zijn de doelstellingen en welke strategie volgen we om die te bereiken: visie, 
engagement en doorzettingsvermogen van leidinggevenden/ bestuurders

 Beheer – Organisatie gericht op het uitvoeren van de strategie en opvolgen van de 
doelstellingen: kennis, know-how en capaciteit

 Middelen om de uitvoering te kunnen financieren: Budget



Aanpak op 3 niveaus: strategisch, tactisch, operationeel

Niveau Inhoud

Intake fase – verzamelen basisinformatie

Strategisch - Strategie op hoofdlijnen – beleid voor de totale vastgoedportefeuille en 
vastgoedorganisatie

- Vraag- en aanbod analyse (nood aan gebouwen obv kernfuncties vs analyse van 
huidig beschikbaar patrimonium

- Afstemmen vraag- en aanbodanalyse – beleidsniveau -> bepalen vastgoedstatus 
(Stay / Stretch / Leave) + financiële consequenties

Tactisch Opmaak vastgoedplan – technisch – inhoudelijk niveau
- BAU scenario (huidig budget) – investeringen / onderhoud
- MJOIP scenario - 2050
- Duurzaam MJOIP scenario - 2050

Operationeel Operationeel kader uitvoering (kort termijn 1-5j / middellange termijn 6-15j)
- Financiering
- Operationeel plan en tijdslijn uitvoering (DMJOIP op maatregelen niveau)

Vastgoedstrategie| Aanpak



Financieringsopgave – op Patrimonium / organisatie niveau

• Optimaliseer > kernportefeuille > verklein Patrimonium = focus
• Zicht op nodige investeringen op korte en middellange termijn

• Zicht op operationele kosten voor kernportefeuille

• Noot: vastgoedposities zijn ook sturend in beleid – gebiedsontwikkeling

• Financiële autonomie van vastgoedorganisatie
• Herinvesteren van besparingen / inkomsten binnen vastgoed

• Samenwerkingen met publieke / private partners
• Multifunctioneel gebruik

• Mogelijkheden voor inkomsten uit vastgoed (kostendekkende huur,…)

• Informatie naar marktpartijen



Financieringopgave – Investeringsprojecten

• Onderbouw nood aan investeringsmiddelen = vastgoedstrategie
• Vertrek vanuit kerntaken en gebouwen nodig hiervoor

• Keep it simple – niet enkel cijfers > verhaal / wat indien niet wordt geïnvesteerd?

• Subsidies / ondersteuningsprogramma’s
• Vastgoedstrategie = pijplijn investeringsprojecten

• Zet in op ontzorging waar mogelijk:
• Energieprestatiecontracten

• As a service modellen



Transformatie via vastgoedstrategie?

• Meer aandacht voor integraal vastgoedbeleid (strategisch) ipv enkel vastgoedbeheer

• Inzicht in belang van maatschappelijke waarde van vastgoed -> ondersteunt kerntaken

• Inzicht in financiële impact van vastgoed 

• Vastgoedorganisatie die beleid kan ondersteunen en uitvoeren

• Kader voor beslissingen inzake vastgoedbeleid en –beheer: ambities, budgetten -> legislatuur overschrijdend

• Prioriteiten inzake investeringsprojecten – impact op budgettten en resources nodig

• Opvolging en rapportering van vooruitgang (incl energiemanagement – (behouden) besparing)

• Breder dan enkel gebouwen koolstofneutraal -> publieke gebouwen zijn voortrekker binnen wijkaanpak (bv warmte) 

Scherpe ambities, een duidelijk kader en roadmap => pro-actief en mogelijkheid om bij te sturen

Voordelen van een vastgoedstrategie



Wat is meerwaarde geweest van opmaak vastgoedstrategie?
Feedback van lokale besturen na SURE2050 traject

• Betere samenwerking tussen diensten, belang van vastgoed bij ondersteunen beleid

• Integratie van ruimtelijk beleid, energiestrategieën en vastgoedbeheer

• Inzichten in mogelijkheden verkleinen Patrimonium, multifunctioneel gebruik van huidige gebouwen

• Betere keuzes in prio renovatie gebouwen en aanpak (maatregelen)

• Opvolging en inzicht in verhuurcontracten, beheersovereenkomsten, …

• Beter voorbereid op crisissituaties (vb energiecrisis)

• Belang van energiemanagement

Opmaak van een vastgoedstrategie heeft ook grote organisatorische impact gehad = basis om te slagen

 Initiatieven (warmteplannen, circulair bouwen, regionale energietrategieën, wijkontwikkeling, klimaatadaptatie, 
ontharding, water, …) op elkaar afstemmen -> naar één visie, strategie -> holistische en systeemaanpak



Een vastgoedstrategie – alle problemen opgelost? 

• Financiering

• Doorrekening van nodige renovatie voor publiek Patrimonium – ontoereikend budget

• Risico dat ‘minder interessante’ gebouwen achterblijven

• Subsidies zijn geen lange termijn oplossing

• Nieuwe concepten nodig, lange termijn ondersteuning van centrale overheid

• Organisatie
• Omschakelen van knelpunt naar enabler – heeft entiteit zelf in handen

• Innovatieve concepten – pioniers nodig en kennisuitwisseling

• Voorbeeldrol willen opnemen

• Circulariteit zit ook nog steeds in deze innovatieve concepten

Huidige knelpunten



Circulariteit binnen een vastgoedstrategie

• Neem circulariteit op binnen het kader / visie als één van de basisprincipes

• Inzetten op veranderingsgericht en circulair bouwen

• Circulair bouwen bij (ver)nieuwbouw

• Klimaatadpatief bouwen

• Natuurinclusief bouwen

• Zie ook Nota strategisch vastgoedbeleid voor inspiratie

• Financieel – voorzie deel van het budget voor veranderingsgericht en circulair bouwen

• NL: Utrecht – 2 mio EUR/ jaar aan investeringsmiddelen vor gebouwen -> omdat circulair en klimaatadaptief maken van gebouwen nog niet heel duidelijk te
plannen valt -> beslissing om 10% van budget te besteden aan circulair en klimaatadaptief maken van gebouwen

• Operationeel – afwegingskader
• Voorbeeld gemeente Assen (NL)

• https://www.bouwstenen.nl/nieuw_afwegingskader_verduurzamen_Assen

• Mee opnemen in business case – restwaarde concept
• https://www.bouwstenen.nl/2104_rekenen_circulair_maatschappelijk_vastgoed

• https://bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/uploads/Notitie%20financi%C3%ABle%20aspecten%20van%20Circulaire%20gebouwontwikkeling%20-
%20Arthur%20van%20Loon.pdf

Hoe neem je circulariteit toch al mee in een vastgoedstrategie?

https://www.bouwstenen.nl/nieuw_afwegingskader_verduurzamen_Assen
https://www.bouwstenen.nl/2104_rekenen_circulair_maatschappelijk_vastgoed
https://bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/uploads/Notitie%20financi%C3%ABle%20aspecten%20van%20Circulaire%20gebouwontwikkeling%20-%20Arthur%20van%20Loon.pdf


Meer inspiratie – het SURE2050 leerplatform

• leermodule SURE2050: http://sure2050.be/aan-de-slag-met-het-leerplatform/

• Het SURE2050 leerplatform bestaat uit 8 bouwstenen en 3 ondersteunende modules

• Opbouw volgens methodologie SURE2050

Waar start je?

http://sure2050.be/aan-de-slag-met-het-leerplatform/


Meer inspiratie – het SURE2050 leerplatform

• Bouwsteen 3 – wat hebben we?

• Bij evaluatie patrimonium – hou steeds ook rekening met (rest)waarde gebouwen en materialen

• GRO – Almut Fuhr (Het Facilitair Bedrijf)

• TOTEM en circulair en veranderingsgericht (ver)bouwen – Elke Meex (OVAM)

• Milieuprestatie van een gebouw

• www.totem-building.be

• Hergebruik van gebouwonderdelen en erfgoed beheer – Lionel Devlieger (Rotor)

• Vademecum voor hergebruik buiten de bouwsite -> handleiding voor overheden om recuperatie van bouwmaterialen uit publieke gebouwen haalbaar te maken

• Bouwsteen 5: Doelstellingen
• Algemene pdf  verwijst naar doelstellingen uit Nota Strategisch vastgoedbeleid

• OVAM: circulair bouwen

• Totem tool

Circulariteit op het leerplatform

http://www.totem-building.be/


Circulariteit binnen een vastgoedstrategie
Meer inspiratie

https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/werkagenda-s/circulair-bouwen
https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/wat-is-het/12-lessen
https://www.bouwstenen.nl/circulair_maatschappelijk_vastgoed
https://openresearch.amsterdam/nl/page/63802/circulaire-gereedschapskist

https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/werkagenda-s/circulair-bouwen
https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/wat-is-het/12-lessen
https://www.bouwstenen.nl/circulair_maatschappelijk_vastgoed
https://openresearch.amsterdam/nl/page/63802/circulaire-gereedschapskist
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