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gebouwen huizen mensen...



besparen door effectief vastgoedbeheer 

Scholengroep Amos uit Amsterdam was op zoek naar een nieuwe wijze om haar vastgoed te 

beheren. Deze zoektocht naar het organiseren van de vastgoedorganisatie is volbracht door te 

kiezen voor een werkmodel dat past bij de visie van Amos. Door het uitbesteden van het 

vastgoedbeheer heeft AMOS weer de ruimte gekregen om meer aandacht te hebben voor haar 

kerntaak, het realiseren van goed en passend onderwijs. Het beheren van de uitnodigende en 

uitdagende scholen waarin kinderen zich thuisvoelen, is bij Asset Facility Management 

ondergebracht. Dit voorbeeld laat zien hoe eenvoudig vastgoedbeheer kan zijn. Samen geven  

Asset Facility Management en scholengroep AMOS invulling aan de wens van Amos: het realiseren 

van optimaal vastgoedonderhoud- en beheer.  

 

van beleid naar werkelijkheid 

Asset draagt de verantwoordelijkheid voor efficiënt advies, beheer en uitvoering van het 

vastgoedonderhoud passend bij de visie van AMOS. Hierdoor kan het schoolbestuur haar tijd, 

aandacht en middelen richten op hun kerntaak: onderwijs. Door het samenvoegen van advies, 

beheer en uitvoering binnen één professionele organisatie wordt het onderhoud beter, goedkoper  

en duidelijker georganiseerd. Geen kostbare en ingewikkelde procedures, maar betaalbaar en 

inzichtelijk. AMOS zet de hoofdlijnen uit, Asset zorgt ervoor dat het beleid werkelijkheid wordt.  

 

gebouwen huizen mensen … 

Omdat ieder mens en iedere organisatie anders is, is het noodzakelijk om de juiste afstemming te 

vinden tussen de organisatie, de gebruikers en hun gebouwen. Met asset360 heeft Asset Facility 

Management het instrument in handen om dat te realiseren. Zo is ook voor Amos de gewenste 

afstemming gevonden op hun behoeften. De juiste aanpak voor hun beheerorganisatie. Met hun 

onderwijsvisie en behoeften in het vizier, heeft Amos gekozen voor het regiemodel van Asset.  

Dit model sluit nauw aan op de wensen en eisen die Amos voor ogen heeft als het gaat om het 

gebouwonderhoud en -beheer. Met deze aanpak realiseert Amos een integrale aanpak van haar 

gebouwenonderhoud. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op het volledige onderhoudsbudget. 

Daarnaast heeft het schoolbestuur zekerheid op het gebied van kwaliteit en geld. Behalve de 

financiële en kwaliteitsaspecten heeft Amos voor een samenwerking met Asset gekozen omdat wij 

pas tevreden zijn over onze eigen rol, als de interne klanten van Amos, de scholen en de directies 

tevreden zijn over de wijze waarop wij hen ondersteunen. Als zij zich volledig op het onderwijs 

kunnen richten hebben wij ons doel bereikt. Het aanspreekpunt van Asset is dan ook zeer deskundig, 

vakinhoudelijk en ook procesmatig sterk. Dit betekent bereikbaar en aanwezig, informatief en 

communicatief vaardig. Open en transparant. Geen opdrachtnemer, maar partner.  

 
 
laat uw vastgoed spreken: integraal vastgoedbeheer 

In het vervolg van dit document is de visie en aanpak van Asset op efficiënt vastgoedbeheer 

weergegeven. Op basis van deze visie heeft Amos gekozen voor een samenwerking met Asset.  

U leest over de verschillende modellen die Asset onderscheidt in haar werkzaamheden, inclusief 

asset360. Ieder model gaat een stap verder in de integratie. Het grote voordeel? Minder kans op 

faalkosten door miscommunicatie, lagere proceskosten en heldere verantwoordelijkheden. Met 

assetL!VE als ondersteunend management informatie systeem, is het volledige onderhoudsproces 

goed volgbaar door de opdrachtgever. Open en transparant dus.  

 

Samen met Asset Facility Management realiseert AMOS een eenvoudige en doeltreffende 

beheerorganisatie: het volledig vastgoedbeheer georganiseerd in één hand. 
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een gebouw leeft...

Een gebouw doorloopt in zijn leven verschillende fasen. 

Net als een mens.

De tijd heeft invloed op een gebouw. Wat eerst gewoon of veilig 
was, is jaren later achterhaald of onveilig. 

Een gebouw heeft een bloedsomloop 

in de vorm van leidingen. Zenuwen in de vorm van 
elektriciteitskabels. Een gebouw heeft veel gezichten en functies, 
omdat de eisen van de gebruiker steeds veranderen. 

Een gebouw wordt in zijn leven uitgedaagd mee te groeien met 
zijn omgeving. Zijn conditie aan te passen aan de wensen van de 
gebruiker. Om het leven van een gebouw te verlengen, kun je het 
een facelift geven of rigoureus verbouwen. Maar in essentie blijft 
het toch hetzelfde gebouw…

met hetzelfde DNA.

een gebouw leeft
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Als vastgoed zou kunnen spreken,

dan zou het kunnen vertellen hoe het zich voelt. Waar de pijntjes 
zitten. Welk soort onderhoud het beste is. En hoe mensen 
het beste gebruik van het gebouw kunnen maken, zodat de 
onderhoudskosten laag blijven. Maar we weten natuurlijk allemaal 
dat een gebouw niet kan praten, lachen of huilen. 

Daarom heeft vastgoed iemand nodig.

Iemand die het vastgoed laat spreken.

En die iemand, dat is Asset. We nemen de tijd om vastgoed te 
leren kennen. Niet alleen het gebouw zelf,

maar ook de mensen die er gebruik van maken.

Want die bepalen hoe het gebouw zich voelt. Omdat mensen en 
organisaties veranderen, verandert ook de manier waarop ze met 
een gebouw omgaan. Daar heeft het wel eens last van. Daarom 
vinden we het belangrijk het gebouw tot in de diepste vezel te 
kennen. Dan kunnen we pijntjes een volgende keer voorkomen, 
houden we de exploitatiekosten laag en helpen we vastgoed aan 

een gezonder en langer leven. 

een gebouw leeft
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aanpak
doen waar je 
goed in bent1 2 elkaar 

aanvoelen 3  
verbeteren

4 logisch 
werken

continu



11  |   |  12 

Wat is er mooier dan elke dag bezig zijn met dat waar je goed in 
bent? Dat geeft voldoening. De resultaten zijn het beste als je je 
volledig kunt focussen op de doelstellingen van de organisatie waar 
je werkt. Vastgoed is een middel om die doelstellingen te halen. 

doen waar je goed in bent1

Beleid vertalen in concrete onderhouds- 

en beheerplannen. Zorgen voor de beste 

uitvoering. Op zoek gaan naar slimme 

combinaties van (energiebesparende) 

onderhoudsmaatregelen. Dat is waar we 

goed in zijn. Waar we voldoening uithalen. 

Zodat onze opdrachtgever zich óók kan 

richten op waar die goed in is.

Geen enkel gebouw is hetzelfde. Dat geldt ook voor de gebruikers. 
De manier waarop mensen met een gebouw omgaan, verschilt dan 
ook van mens tot mens, van gebouw tot gebouw. Elkaar aanvoelen is 
essentieel om te begrijpen wat de gebruiker wil en hoe we dat vertalen 
naar het gebouw. Daarom heb je iemand nodig die begrijpt waar je heen 
wilt met doelstellingen, waarom je bepaalde wensen hebt of juist dié 
randvoorwaarden stelt. Dat begrijpen we bij Asset als geen ander. 

 
We nemen de tijd om een organisatie écht te 

leren kennen. We willen het naadje van de kous 

weten. Wat doet een organisatie precies? Wat 

voor mensen werken er? En wat zijn de plannen 

voor de toekomst? Wezenlijke informatie om 

elkaar goed aan te kunnen voelen. Zo zorgen 

we ervoor dat het vastgoedbeheer, samen 

met onze opdrachtgever, op de best mogelijke 

manier wordt uitgevoerd.

2 elkaar aanvoelenonze rol onze rol

onze aanpak

Een specialist kan daarbij helpen. Een specialist die de doelstellingen 
van een organisatie vertaalt naar de conditie van het gebouw. Die 
zorgt voor een slimme organisatie van vastgoedbeheer en voor een 
goede afdekking van risico’s. En het mooie is, zo heb je zelf de tijd 
om te doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt.



13  |   |  14 

Een organisatie is altijd in beweging. Verandering leidt tot nieuwe 
inzichten, doelstellingen, verwachtingen en, als het goed is, tot 
verbetering. Dat heeft ook gevolgen voor het vastgoed. Een gebouw 
wordt bijvoorbeeld intensiever gebruikt omdat een organisatie is 
gegroeid. Of een ruimte krijgt een andere functie. Om ervoor te zorgen 
dat vastgoed en doelstellingen goed op elkaar blijven aansluiten, is 
het belangrijk dat er aandacht is voor evaluatie-, afstemmings- en 
leermomenten.

continu verbeteren3
 
We vinden het belangrijk met onze 

opdrachtgever in gesprek te blijven. Zo 

blijven we op de hoogte hoe een organisatie 

verandert. We willen ook weten of we zelf 

nog iets kunnen verbeteren aan de kwaliteit 

van ons werk. Zo verbeteren we niet alleen 

continu op het gebied van onderhoud, maar 

ook op het gebied van samenwerking.

Met een eenvoudige organisatie en lage kosten, visie en strategische 
doelen waarmaken. Dat is waar het om gaat. Vastgoedbeheer, waarbij 
de kans op misverstanden en faalkosten zo klein mogelijk is, helpt 
daarbij. Kortom, logisch werken. Het klinkt eenvoudig, maar er is nog 
een wereld te winnen op dit vlak. Door integratie van advies, beheer en 
onderhoud in één professionele organisatie kunnen we gebouwenbeheer 
en onderhoud beter, goedkoper en efficiënter organiseren. Daardoor 
zorgen we ervoor dat de momenten waarop er aan het gebouw gewerkt 
wordt beperkt blijven. Zo kun je ongestoord doorwerken.

 
Eén organisatie, één aanspreekpunt. 

Eén deskundige, vakinhoudelijke en 

communicatieve regisseur die ervoor zorgt 

dat vastgoed aansluit bij je doelstellingen. 

Die zorgt voor zekerheid op het gebied van 

kwaliteit, geld en een vlekkeloos beheer van 

gebouwen. Advies, beheer en onderhoud in 

één hand. Dat is wat we doen, dat is onze 

kracht.

4 logisch werkenonze rol onze rol

onze aanpak
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zoals niet alle gebruikers hetzelfde zijn... ...is niet al het vastgoed hetzelfde

niet iedereen is hetzelfde

Gebouwen huizen mensen. Verschillende 
gebouwen huizen verschillende mensen. 
Geen enkel kantoor, school, huis of industrieel 
gebouw is hetzelfde. Allemaal hebben ze 
hun eigen kenmerken en allemaal hebben ze 
andere gebruikers. Andere eigenschappen. 
Andere uitdagingen.

Wat willen gebruikers, wat moet het gebouw kunnen en 
welke middelen zijn beschikbaar om dat te realiseren? 
Hoe staat het gebouw ervoor? Is de gewenste conditie te 
realiseren en wat zijn dan de kosten? 

Veel vragen die belangrijk zijn om het beste uit een gebouw 
te halen. Daarom is er aandacht nodig. Aandacht voor de 
afstemming tussen de gebruiker en het gebouw. Die twee 
met elkaar verbinden is een uitdaging. Dat is precies waar 
we goed in zijn. 
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beheer & KWIS

uitvoering

regie

beleid

advies

Hoe we vastgoedonderhoud gaan organiseren en uitvoeren is gebaseerd op de visie en 
doelstellingen van een organisatie. Wat heeft prioriteit bij het gebouw? Wat is het budget? 
Wat zijn de wensen en behoeften van de gebruikers? In de beleidsfase zetten we dit soort 
onderwerpen op een rij en maken we ze concreet. 

Een gebouw moet voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. Daarnaast wil je inzicht 
in kosten en risico’s op korte en lange termijn. Dit doen we in de adviesfase. We stellen 
daarvoor huisvestingsplannen op en maken meerjaren onderhoudsplannen. Die zijn uiteraard 
gebaseerd op het beleid van je organisatie. Deze plannen zijn de grondlegger voor het 
vastgoedbeheer. 

We zorgen ervoor dat Klachten, Wensen, Informatieverzoeken en Storingen (KWIS) 
worden gemeld en uitgezet naar de juiste partij. In deze fase vertalen we de meerjaren 
onderhoudsplannen naar jaarplannen per gebouw of complex. Op basis hiervan voeren we de 
voorbereidende werkzaamheden uit die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderhoud.

Onder regie verstaan we de volledige uitvoering van projectmanagement. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we de planning in de gaten houden, de kwaliteit van uitvoering borgen en de 
financiële kaders bewaken. We houden toezicht en verzorgen de volledige directievoering. 

De laatste stap binnen asset360 is het uitvoeren van alle onderhoudsactiviteiten. Tijdens de 
uitvoering is er veel aandacht voor afstemming en communicatie met de gebruikers van de 
gebouwen. De gebruiker staat hierbij centraal. Doordat we het volledige beheerproces inclusief 
de uitvoering in één hand organiseren, is er maximale zekerheid op het gebied van financiën 
en kwaliteit.

uw vastgoed in één hand

vastgoedbeheer in logische stappen
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beleid

advies

Wanneer het beleid helder is, kunnen we op 
basis daarvan de gebouwen bekijken. 
Welke maatregelen hebben prioriteit? 
En op welk moment kun je het beste welke 
onderhoudsactiviteiten uitvoeren?

Exploitatieadvies

Duurzame meerjaren onderhoudsplannen 

Technisch advies 

We bepalen samen de randvoorwaarden voor het volledige 
gebouwbeheerproces. Wanneer het beleid helder is, zijn alle 
volgende stappen in het onderhoudsplan makkelijker te stroomlijnen. 
Deze fase krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, maar is 
onontbeerlijk om het beste uit je vastgoed halen.

Visie

Doelstellingen en prioriteiten

Wensen en behoeften

Kwaliteit versus budget

Feedback

3
3
3

3

3
3 Ov r i  a  e , o e a !

 assetL!VE  3

3

beheer & KWIS
In deze fase wordt het duidelijk wat er in welk jaar aan een gebouw moet gebeuren. 
We maken het advies concreet en zorgen dat deze plannen zijn afgestemd op het 
beleid. De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden bereiden we voor en we zorgen 
ervoor dat deze worden uitgevoerd door specialisten. Ook kunnen we alle Klachten, 
Wensen, Informatieverzoeken en Storingen (KWIS) oplossen.

Het toppunt van integratie van vastgoedbeheer. Met asset360 heb je de grootste kans om 
doelstellingen te realiseren. Er is altijd aandacht voor feedback en verbeteringen. Bij alle 
werkzaamheden staat de gebruiker centraal. Er is maximale zekerheid op het gebied van 
financiën en kwaliteit van het vastgoed. Met asset360 komt alles samen: beleid, advies, 
beheer en uitvoering. Alles in één hand.

Gebouwbeheerplannen en jaarplannen

Klachten, Wensen, Informatie, Storingen

Werkvoorbereiding

Uitvoeren van alle activiteiten

Afstemming en communicatie 
met gebruikers

Kwaliteitsgaranties 

Financiële zekerheid

uw vastgoed in één hand

3
3
3

regie
We zijn de regisseur van het volledige vastgoedbeheer. De jaarplannen zijn klaar 
en worden onder onze directievoering en toezicht uitgevoerd. We managen het 
volledige project en houden als onafhankelijke partij de uitvoering in de gaten. 
Dat betekent dat we continu monitoren of deze overeenkomt met het vastgestelde 
beleid en jaarplan. Uiteraard blijven we binnen de vastgestelde financiële kaders.

Toezicht

Directievoering

Projectmanagement

3
3
3

3
3
3
3

uitvoering

de onderdelen van asset360

Een online beheertool waarmee 
je grip houdt op alle onderdelen 
van asset360.
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van beleid naar asset360

Uitvoering
Uitvoering Uitvoering

Regie Regie Regie

Advies

Beheer & KWIS
Beheer & KWIS

Overdrachts-
risico

Overdrachts-
risico

Overdrachts-
risico

Overdrachts-
risico

Overdrachts-
risico

Overdrachts-
risico

Overdrachts-
risico

beleid + + +advies beheer & KWIS

Elke organisatie is anders, daarom vinden 

we flexibiliteit belangrijk. Dat laten we zien 

met asset360. Hiermee kunnen we de beste 

afstemming vinden tussen organisatie, gebouw 

en gebruiker. Het is flexibel, omdat we onze 

werkzaamheden aan kunnen passen aan de 

behoefte van uw organisatie.Echter, hoe meer 

elementen van asset360 met elkaar geïntegreerd 

zijn, des te kleiner de kans op misverstanden en, 

hoe lager de kosten. 

Uitvoering

Overdrachts-
risico

Regie Regie

Uitvoering

Beheer & KWIS

=regie

optimale afstemming op uw organisatie

Beheer & KWIS

Overdrachts-
risico

Overdrachts-
risico

Beheer & KWIS

Beleid BeleidBeleid BeleidBeleid

Advies AdviesAdvies Advies
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Het beleid is de basis voor  

het volledige vastgoedbeheer.  

Hierbij gaat het om de  

afstemming tussen het vastgoed 

en de organisatiedoelstellingen. 

Deze zijn meestal al grotendeels 

geformuleerd, maar we helpen 

graag bij de inventarisatie van de 

benodigde gegevens.

Basisinhoud

• Visie

• Doelstellingen

• Prioriteiten

• Gewenst kwaliteitsniveau

• Beschikbare budgetten

• Specifieke wet- en regelgeving

• Wensen gebruikers

• Overzicht vastgoed

• Beheersystemen

• Overlegstructuur

• Evaluatiemomenten

• Verbetertraject

Onderhoudsadviezen zijn 

vooral gericht op het meerjaren 

onderhoudsplan (MJOP). Het 

verlagen van de exploitatiekosten 

en werkzaamheden zijn 

noodzakelijk vanuit wet- en 

regelgeving, veiligheid en 

gezondheid. In het MJOP 

combineren we activiteiten op 

een slimme manier en nemen we 

doeltreffende energiebesparende 

maatregelen.

Basisinhoud

• Beleid staat vast

•  Meerjaren onderhouds- 

planning

• Conditiemeting (NEN 2767)

•  Opstellen  

onderhoudsscenario’s

• ARBO-inspectie + advies

• Brandscan + advies

• Legionella preventieplan

•  Asbestinventarisatie + 

beheerplan

•  NEN 3140-keuring (elektrische 

installaties)

• Ontruimingsplan

•  Evaluatie- , verbeter- en 

leerproces

•  Klant-/ gebruikers-

tevredenheidsonderzoek

1 2

adviesbeleid
3 4

regiebeheer & KWIS

wat wij concreet bieden met asset360

Vanuit het beleid en de eedere 

adviezen stellen we de jaarplannen 

op. De werkzaamheden die daaruit 

voortkomen bereiden we voor 

worden voorbereid. We lossen 

Klachten, Wensen, Informatie en 

Storingen (KWIS-meldingen) op.

Basisinhoud

• Beleid staat vast

• Adviezen zijn opgesteld

• Gebouwbeheerplan / Jaarplan

•  Voorbereiding 

uitvoeringsactiviteiten

•  Offerteaanvragen en -beoordeling

• Opdrachtverstrekking

• Coördinatie klachtenonderhoud

•  Coördinatie planmatig onderhoud

• Coördinatie storingsonderhoud

•  Coördinatie informatieverzoeken

• 24-uurs servicedesk

• Contractbeheer

•  Evaluatie- , verbeter- en 

leerproces

•  Klant-/gebruikers-

tevredenheidsonderzoek

Asset is de regisseur van het 

volledige vastgoedbeheer. Dit is 

inclusief de volledige begeleiding 

en controle van alle uit te voeren 

werkzaamheden. 

We treden op als onafhankelijke 

partner en we zorgen voor 

de volledige verslaglegging 

en het opstellen van 

managementrapportages. 

Uiteraard werken we binnen de 

vastgestelde beleidskaders en 

jaarplannen.

Basisinhoud

• Beleid staat vast

• Adviezen zijn opgesteld

•  Beheer en KWIS is georganiseerd

• Directievoering

• Toezicht

• Projectmanagement

• Budgetbewaking

• Garantie- / Prestatiecontrole

•  Opstellen 

managementrapportages

•  Gegevens bijhouden in facilitair 

management informatie systeem 

(assetL!VE)

•  Evaluatie- , verbeter- en 

leerproces

•  Klant-/gebruikers-

tevredenheidsonderzoek
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Een volledig geïntegreerd 

pakket waarbij we de 

verantwoordelijkheid nemen 

voor alle onderhoudsactiviteiten. 

Advies, beheer, voorbereiding en 

uitvoering maken hier integraal 

onderdeel vanuit. We nemen je 

vastgoedopgave over, zodat je 

meer tijd en ruimte krijgt voor 

kerntaken. Onze doelstellingen 

zijn in deze verregaande 

samenwerkingsvorm gelijk aan die 

van onze opdrachtgever.

Basisinhoud

• Beleid staat vast

• Adviezen zijn opgesteld

•  Beheer en KWIS is georganiseerd

• Asset is vastgoedregisseur

•  Coördineren en uitvoeren van 

alle vastgoedactiviteiten

• Uitvoeren klachtenonderhoud

• Uitvoeren planmatig onderhoud

• Uitvoeren storingsonderhoud

• Uitvoeren calamiteitenonderhoud

•  Aandacht voor maximale 

ketenintegratie

•  Evaluatie- , verbeter- en 

leerproces

•  Klant-/gebruikers-

tevredenheidsonderzoek

Grip op het totale proces van vastgoedbeheer, óók als het (grotendeels) 

is uitbesteed. Dat is assetL!VE. Een toegankelijk facilitair management 

informatiesysteem (powered by Axxerion) dat helemaal is ingericht om 

het vastgoedproces te volgen en te structureren. 

assetL!VE houdt bijvoorbeeld alle KWIS-verzoeken (Klachten, Wensen, 

Informatie, Storingen) bij, waardoor de status van deze verzoeken altijd 

actueel en inzichtelijk is. En waarborgen we ook dat we onze afspraken 

goed kunnen nakomen. Daarnaast is assetL!VE direct gekoppeld aan 

de meerjaren onderhoudsplannen. Dat betekent onder meer dat je het 

budget per gebouw kunt monitoren en verantwoorden. 

Met assetL!VE kun je gestructureerd invulling geven aan het 

vastgoedbeheer. Het systeem werkt met vaste (geautomatiseerde) 

processen. Dat voorkomt ad hoc werk en dat er zaken blijven liggen. 

En last but not least, het is een flexibel, open en transparant systeem; 

alle geautoriseerde betrokkenen hebben 24/7 inzicht in relevante 

managementinformatie.

Wat biedt assetL!VE?

•  Inzicht en beheer actuele budgetten

•  Inzicht in actuele status projecten

•  Inzicht en beheer KWIS-meldingen

•  Alle digitale gebouweninformatie  

(plannen, adviezen, tekeningen, etc.)

• Contractbeheer

• Centraal informatiepunt 

•  24/7 voor iedereen toegankelijk

• Openheid en transparantie

grip op het proces met assetL!VE

Asset bellen!! 

0413 
26045

5
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u kent het wel...
Een boodschap overbrengen aan een ander.  
En die ander weer aan een ander…  
Wat de gebruiker van een gebouw zou  
willen komt er zo niet uit.

besparen door integraal vastgoedbeheer

Beleid

Advies

Regie

Beheer & KWIS

Uitvoering

Regie

Beheer & KWIS

Uitvoering

� � � 

Regie

Uitvoering

�KWIS &  � ה 

Uitvoering

� � e

Beleid

Advies

Beleid

Advies

Beheer & KWIS

Beleid

Advies

Regie

Beheer & KWIS

Beleid

Advies

Regie

Uitvoering*

Beheer & KWIS

� � � 

Hoe minder informatieoverdrachtsmomenten, des te kleiner de 

kans op miscommunicatie en onnodige kosten. Door logisch te 

werken en aandacht te besteden aan zorgvuldige communicatie 

kunnen de kosten in een vastgoedproces aanzienlijk 

gereduceerd worden. Met een compacte organisatie voorkom 

je overdrachtsmomenten en kun je je financiële middelen 

efficiënter inzetten. Je houdt meer tijd over voor de zaken waar 

je echt mee bezig wilt zijn. Bovendien levert het al gauw  

7 à 8 procent besparing op in je onderhoudsbeheerkosten. 

Neem je de volledige uitvoering ook mee in een integrale 

aanpak, dan is het voordeel al gauw 11 tot 12%.

informatieoverdracht

7 á 8% besparing 11 á 12%
 besparing
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Bijzondere gebouwen Gebouwen met een bijzondere functie hebben een hoge strategische waarde. Een voorbeeld is het Concertgebouw in Amsterdam. Een monumentaal pand, ontworpen en gebouwd voor een specifieke activiteit, het huisvesten van muziek. Een pand met bijzondere kenmerken, dat ook bijzondere aandacht in het beheer en onderhoud nodig heeft.

 :  Een sterke interne organisatie, het Concertgebouw heeft bijvoorbeeld een eigen technische dienst.
 :  Bijzondere gebouwen hebben strategisch een hoge waarde, omdat ze volledig gebouwd zijn en onderhouden worden passend bij hun functie.

ZorgcentraBij zorginstellingen is er veel aandacht voor de manier 
waarop het vastgoedonderhoud uitgevoerd moet worden, 
terwijl de gebouwen meestal niet op een heel specifieke 
manier gebouwd zijn. Oudereninstelling Sevagram is hier 
een goed voorbeeld van. Zij zijn intern sterk georganiseerd 
op vastgoedbeheer, terwijl het vastgoed strategisch niet 
onderscheidend is. Bij dit soort instellingen is er vaak een 
spanningsveld tussen uitbesteden of zelf doen.

 :  Het vastgoed is vaak niet direct strategisch onderscheidend (ziekenhuizen en gespecialiseerde instellingen uitgezonderd).
 :  Vaak is de organisatie voor gebouwenbeheer goed ontwikkeld, zodat men kan overwegen om de dienstverlening ook aan andere partijen aan te bieden.

interne organisatiegraad om 

zelf activiteiten uit te voeren

vastgoedbeheer: 
zelf doen of 
uitbesteden? 
Voor iedere organisatie zal 
het antwoord hierop anders 
zijn. In het schema hiernaast 
hebben we een aantal 
voorbeelden en afwegingen 
gegeven. 

Probeer onderstaande vragen 
te beantwoorden:

1.  In welke mate is vastgoed 
van strategisch belang voor 
je organisatie?

2.  In welke mate is je 
organisatie ingericht om 
vastgoedactiviteiten  
zelf uit te voeren?

Wanneer je meer neigt 
naar lage strategische 
waarden en/of lage 
interne organisatiegraad, 
kan uitbesteden van het 
vastgoedbeheer een  
logische vervolgstap zijn.

vastgoedbeheer: zelf doen of uitbesteden?
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Gemeentelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed heeft een publieke functie. 
Gemeentehuizen en monumenten zijn  voorbeelden van 
strategisch waardevolle gebouwen. Ze zijn een middelpunt van 
een gemeente en bepalen mede haar uitstraling. Toch beheert 
Gemeente Culemborg bijvoorbeeld haar vastgoed met een zeer 
kleine organisatie en stuurt vooral op hoofdlijnen.

 :  Gebouwen met een publieke en maatschappelijke functie kunnen 
van strategisch belang zijn.  :  De interne vastgoedorganisatie is vooral gericht op  beleidsmatige zaken. Voor een gemeente is het uitbesteden  van het vastgoedbeheer dan vaak ook logisch. 

Onderwijsgebouwen

Onderwijsinstellingen hechten belang aan goed 

onderhouden gebouwen, maar dat behoort 

niet tot de kerntaken. Voor onderwijs van hoge 

kwaliteit zijn vooral goede medewerkers nodig. 

Daarom kiest bijvoorbeeld scholengroep  

AMOS uit Amsterdam om hun 

vastgoedorganisatie uit te besteden.

 : Strategische waarde van vastgoed is beperkt.

 :  Interne organisatie vooral gericht op kerntaak: 

onderwijs.

uitbe
sted

en
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