
Samenwerking tussen opdrachtgevende, 
adviserende en uitvoerende disciplines

Kennissessie april 2018



Programma

16:00 - 16:15 Ontvangt en mededelingen Sertum Marcel Ponjée (Sertum)

16:15  - 16:45 Competentieprofielen Marcel Ponjée (Sertum)

16:45 - 17:30 Rollen in vastgoedmanagement Ingrid de Moel (Bouwstenen voor sociaal)

Pauze

18:15 - 18:30 Uitleg opdracht casus Ingrid de Moel (Bouwstenen voor sociaal)

18:30  - 19:30 Uitwerken opdracht

19:30 – 19:45 Bespreking conclusies

19:45 – 20:00 Afsluiting



Onderhoud en beheer van vastgoed



Complexere
wet- en regelgeving

Ontwikkeling in 
contract- en 
samenwerkings-
vormen

Actualiteit

Wat is er anders?



Competenties: kennis en vaardigheden

Wie heb 
ik 

nodig?

• Adviseur
• Onderhoudskundige
• Inspecteur



Competentieprofielen

Hoe gaan we 
dit doen?

Doelstelling : 
creëren van duidelijkheid voor de markt

2017
Input direct betrokken 
stakeholders 

Leesronde brede lezersgroep

2018
Beoordeling en verwerking

Leesronde nationaal



Competentieprofielen

Wat zijn de 
basisprofielen?

?



Deming cirkel



Impressie congres OnderhoudNL

https://www.youtube.com/watch?v=0QPQ0r34_d0&t=4s



Invloed van contractvormen



Invloed van complexstrategie



Invloed van  bedrijfsfilosofie



Invloed van structuur en cultuur 



Invloed van werkgebied en discipline



Invloed van innovaties

https://www.youtube.com/watch?v=QTuKcm8s4QQ

https://www.youtube.com/watch?v=XlkSV50bYyU



Onderhoud en beheer van vastgoed

Instandhouden en 
laten voldoen



Competenties: kennis en vaardigheden

Wie heb 
ik 

nodig?

• Adviseur
• Onderhoudskundige
• Inspecteur



Competenties: kennis en vaardigheden

Wie heb 
ik 

nodig?

Om je werk te doen als:

• Technisch beheerder
• Facilitymanager
• Senior Inspecteur
• Adviseur huisvesting
• Teamleider
• Maintenance engineer
• Energieconsultant
• Manager Vastgoed
• Projectleider Beheer
• Bouwkundig NEN 2767

inspecteur
• Autoriteit commissioning
• …



Competenties: kennis en vaardigheden

Wie heb 
ik 

nodig?

• Adviseur
• Onderhoudskundige
• Inspecteur

Invloeden
• Contractvormen
• Complexstrategie
• Bedrijfsfilosofie
• Structuur en cultuur
• Werkgebied en discipline
• Innovatie
• …..



Traject competentieprofielen

Doelstelling : creëren van duidelijkheid voor de markt

• Zomer 2017 input onderwijsinstellingen
• Najaar 2017 eerste leesronde 
• December 2017 tweede leesronde (bredere groep)

Vervolg :
• April – mei 2018 bespreken en beoordelen commentaren 
• Juni 2018 voorbereiden 3e leesronde 
• Juni 2018 haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling nationale richtlijn



PUBLICATIE DECEMBER 2017



ROLLEN IN 
VASTGOEDMANAGEMENT
Ingrid de Moel

Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend
platform van en voor bestuurders, managers en 
professionals in maatschappelijk vastgoed, 
waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, 
opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.





Aansluitend op de sessie september 2017:

• Verschillende partijen hebben ieder hun eigen belang. 
• Om succesvol te kunnen zijn moet er 

een overkoepelend belang zijn. 
• Wordt er wel voldoende aandacht besteed aan 

het formuleren van dit belang? 
• Hoe verhoudt het gemeenschappelijk belang zich 

tot je persoonlijke belang en dat van de organisatie 
waarbinnen je werkt?





Rollen in het vastgoedmanagement
2018

rollen en profielen

3 april in Zwolle
10 april in Nieuwegein
17 april in Den Bosch

@BouwstenenvS



Platform voor Maatschappelijk Vastgoed
Netwerken 
Chefs vastgoed
Portefeuillemanagers
Onderhoud/Contracten
Financieel experts
Juridisch experts
Verduurzamers

Onderzoek en ontwikkelwerk
Stand in het land
Spelregels
Informatiemanagement

@BouwstenenvS



Vastgoed met beleid
Afstemming beleid en vastgoed
Spelregels als hulpmiddel
Onderwijs en zorg in nieuwe contexten
Rendement: maatschappelijk en financieel

Goed gebruik
Tijdelijk en flexibel gebruik
Makelpunten
Beheersystematiek MFA’s
Tevredenheid

Gewenste conditie
Gezond, veilig en duurzaam is de norm
Meer aandacht voor integraal onderhoud
Normen, conditiemeting
Contracten, aanbesteden

Steeds beter
Informatie op orde
Transparante begroting en verantwoording  
Beperken kwetsbaarheid organisaties
Organisatie, rollen en profielen

Agenda Maatschappelijk Vastgoed

@BouwstenenvS



Kapstok vastgoedmanagement

@BouwstenenvS



Spelregels Vastgoedmanagement

@BouwstenenvS



• Vanuit de bedoeling
• Aangesloten bij rollen
• Beschrijving
• Voorbeeld
• Referentie capaciteit
• A+O-fonds gemeenten

Rollen in het vastgoedmanagement

@BouwstenenvS



• Beleidsdoelen (richting)
• Betaalbaar (prijs – kwaliteit))
• Goed gebruik (breder dan 

vastgoed)
• Gewenst resultaat

Wat is de bedoeling?

@BouwstenenvS



Welke rollen zijn er?

@BouwstenenvS



Wat is een rol?

@BouwstenenvS



De invulling van de rol

@BouwstenenvS



Voorbeeld van een invulling

@BouwstenenvS



Benodigde capaciteit

@BouwstenenvS



Steeds beter; stand in het land

@BouwstenenvS



Steeds meer informatie

@BouwstenenvS



Samenwerking

@BouwstenenvS

Steeds beter
• Meer vanuit de mensen
• Werken vanuit je drive
• Blik op de bedoeling
• Aansluiten bij organisatiedoelen
• Met alles wat je in huis hebt en 

info op pad
• En de juiste condities om 

resultaat te kunnen leveren



Ieder vanuit zijn eigen rol

@BouwstenenvS

Pauze



Ieder vanuit zijn eigen rol

@BouwstenenvS



Opdracht; wat is jouw rol? 

@BouwstenenvS

Maak groepen waarbij iedere groep een rol 
heeft.

Beschrijf per groep het doel
• Vanuit je rol
• Maak dit actief (in de vorm van een 

werkwoord)
• Welke verantwoordelijkheden horen 

hierbij?
• Welke kennis vergt dit?
• Welke vaardigheden vergt dit?



Bespreken conclusies 

@BouwstenenvS

• Welke doelen per 
groep sluiten op elkaar 
aan?

• Welke niet?
• Hoe komt dit?

welke belangen zijn gelijk?



Conclusie: een mooi slotwoord
Bedankt

Goede reis en veilig thuis

Blijf op de hoogte via onze 
nieuwsbrief en doe mee

@BouwstenenvS


