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De vraag wordt 

complexer! 



De opgave wordt complexer 

1. Vestia-context 

 

2. Externe ontwikkelingen bouwsector 

3. Duurzaamheid 

 

4. Van kosten naar rendement 

5. Van traditioneel naar regisserend opdrachtgeverschap 
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Vestia context 

VAN 

- Grootste corporatie van NL (100.000 vhe’s) 

- Grootschalige productie woningen 

- Koploper op duurzaamheid (ZWWC, Kassenwarmte, WKO,..) 

 

NU 

- Grote saneringscorporatie (80.000 vhe’s) 

- Harde financiële randvoorwaarden (sanering, rendement, VHHA) 

- Partner in de stad: Den Haag, Rotterdam, Delft, Zoetermeer 

 

De grote balans 

- Toekomst voorraad  <> financien <> betaalbaarheid 

 

- SAMEN, SAMEN, SAMEN, SAMEN 
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2. Externe 

ontwikkelingen 

bouwsector 
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Sterk aantrekkende markt 
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Kosten stijgen hard 

voor ons EN onze leveranciers 

• Aannemers zitten vol tot medio 2018 

• Kans op mislukking aanbestedingen 

• Risico’s aannemers nemen toe 

net als bij ons 
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Grote Bouwthema’s 

Gebrek aan grondposities 
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Duurzaamheid gaat door 

Langer thuis Meer regels 



3. 

Duurzaamheid 
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Duurzame ontwikkeling 

Ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder 

toekomstige generaties te beperken om in hun eigen behoeften te voorzien. 

(Brundtland rapport, 1987) 

 

Huidige samenleving: 

• Uitputting grondstoffen 

• CO2-uitstoot door fossiele verbranding & klimaatverandering 

 

Rol Vestia: 

• Moreel verplicht bij te dragen aan vermindering uitputting en uitstoot 

• Wettelijk verplicht om uitstoot te verminderen (Energieagenda 2016) 

• Maatschappelijk en economisch wenselijk om uitstoot te verminderen 

 

Wat er ook gebeurt, in 2050 zijn wij CO2-neutraal 
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4. 

Van kosten naar rendement 
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Van kosten naar rendement 

Corporaties staan voor de ‘niet-rendabele’ opgave: 

- Sociale woningbouw 

- Herstructurering bestaande bouw 

- Duurzaamheid 

 

Asset management wordt sector-breed uitgerold 

- Van bedrijfswaarde, naar marktwaarde, naar IRR 

- Van ‘beelden’ naar meten – portfolioscore, conditiescore 

 

Corporaties zoeken partners voor rendabel vastgoedbeheer 
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5. 

Van traditioneel naar 

regisserend opdrachtgever 
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Van traditioneel naar regisserend opdrachtgever 

Alle (grote) corporaties werken aan ketensamenwerking. 

Veel verschillende modellen en fase van implementatie. 

 

 

Corporaties zoeken partners voor rendabel vastgoedbeheer 
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Professionaliseren Opdrachtgeverschap draagt bij aan: 

 
 Een kwaliteit die past bij de eisen, wensen en verwachtingen van Vestia, de 

huurders en stakeholders en die daarmee zorgt voor een hogere 
klanttevredenheid. 

 
 De laagste levensduurkosten voor de gewenste kwaliteit. Onder meer door het 

inrichten van een efficiënter proces. 

 
 Risicoreductie, door de risico’s neer te leggen bij de ketenpartner die de risico’s 

kan verkleinen. 
 

 Leren, continue verbeteren en innoveren door het sluiten van de leercirkel. 

 
 Het bouwen aan vertrouwen en een prettige samenwerking,  zodat we de kennis 

en kunde van opdrachtnemers optimaal kunnen benutten, meer verzekerd zijn  van 
beschikbare capaciteit en waarbij we streven naar een hogere 
leverancierstevredenheid. 

Visie Vestia vastgesteld 31 okt 2017 

 

 



Van traditioneel naar regisserend opdrachtgever 

Hype of toekomst? 

- Alle (grote) corporaties werken aan ketensamenwerking. 

- Discussie verschuift van “wil ik dit” naar “hoe doe ik dit” 

- Langjarige leertrajecten, partners zijn vroeg aangehaakt 

 

Ik voorzie risico’s voor opdrachtnemers die: 

- Te groot of te klein zijn; 

- Veel inhuur kennen, voor veel partijen werken 

- Bedrijfsprocessen niet vernieuwen 

- Niet innoveren, geen oplossingen kunnen bieden 
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