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Netwerken

Makelpunten & Vastgoedsturing



Initiatieven



Agenda

• Matthieu Schwitzner van Makelpunt Utrecht vertelt over hun 
praktijk: welke activiteiten vragen om ruimte en hoe maken zij de 
afweging wie van welke ruimte gebruik mag maken? Hoe 
opereren zij in het speelveld van maatschappelijke dynamiek, 
bestuurlijke wensen en de mogelijkheden die zij in het vastgoed 
hebben?

• Pauze

• Hoe kan de vastgoedafdeling hierop acteren? Hoe kan de 
gemeente de lucht, ruimte en flexibiliteit bieden aan de 
gemeenschap en tegelijkertijd bewust blijven sturen?



Makelpunt Utrecht

• Voorbeelden van aanvragen en geen match kunnen vinden middels de site www.makelpunt-utrecht.nl



Type zoekvragen

Trends:  sinds 2016 t/m heden vrij constant , m.u.v. toename woonzorg initiatieven 



Type zoekvragen 



• Hoe beoordeel je de aanvraag?

• Hoe match je met het aanbod?

• Voorbeelden wel/geen Match

• Hoe kan vastgoed helpen? Na de Pauze



Pauze



Hoe helpt de vastgoedafdeling?

We gaan drie ‘bedrijfsplannen’ maken voor de vastgoedafdelingen, 
elk met hun eigen nadruk:

1. Eerste afdeling legt de nadruk op een snelle, zakelijke 
afhandeling tegen lage kosten. 

2. De tweede groep legt de nadruk op het helpen van de 
ruimtevragers bij het voor elkaar krijgen van hun initiatief.

3. De derde groep zorgt voor maximale ruimte aan de wethouder 
om de stad meer leefbaar te maken door ruimte te bieden aan 
maatschappelijke initiatieven. 



Richtlijn voor opbouw plan 

• Hoe kom je aan ruimte?
– Hoeveel speelruimte wil je?
– Zet je een deelportefeuille op of maakt het deel uit van een andere deelportefeuille?
– Alleen in bestaande portefeuille?
– Hoe bepaal je de ruimte:

• Fysiek ruimte reserveren?
• Financieel ruimte reserveren (opslag kpdh)?

• Hoe ziet exploitatie er uit?
– Welke verhuurprijs? Welke kosten?
– Hoeveel tijd besteed je er aan?

• Hoe verdeel je de ruimte?
– Wie doet wat? Contacten, selectie, contracten, klachten
– Hoe hou je tijdelijk gebruik tijdelijk?
– Hoe vind je de ruimte? 
– Kunnen bestaande huurders/gebruikers meehelpen?

• Onderhoud & Beheer
– Hoe borg je diverse eisen: brandveiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, asbest, monumentale waardes?
– Welk onderhoudsniveau hoort bij activistisch vastgoed? En hoe voorkom je overvragen?

• Projecten
– Kan activistisch vastgoed worden verbouwd door de huurder? Hoe grondig?



Conclusie: een mooi slotwoord
Bedankt


