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“ Samen met u komen wij tot de beste vastgoedstrategie”

Michel van Rooyen
mcr@atosborne.nl

06 25 04 24 63

Peter van Hooff
pho@atosborne.nl

06 55 36 48 66

Carolien Koek
cko@atosborne.nl

06 21 43 98 25

Michelle Ham 

mha@atosborne.nl

06 46 17 16 25

Ellen Gehner
ege@atosborne.nl

06 11 11 58 24

Femke van de Meulengraaf 

fme@atosborne.nl

06 50 42 95 98

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met 

maatschappelijk vastgoed. En dat boeit ons 

enorm. Maatschappelijk vastgoed is van 

betekenis voor de samenleving. We worden 

er blij van als we daardoor iets vernieuwends 

kunnen toevoegen. We willen eindgebruikers 

en de opdrachtgever positief verrassen.

Voor ons is het proces net zo belangrijk 

als het product. We houden niet zo van 

een droog adviesrapport. Als je met elkaar, 

dus met de opdrachtgever, een proces 

doormaakt, kom je tot oplossingen  

die ertoe doen. Dan verandert er iets. 

Dan wordt er iets in gang gezet.

Geld moet je bij voorbaat besteden aan 

maatschappelijke functies en niet perse 

aan bakstenen. Dus als je bouwt, moet je 

het goed doen. De continuïteit van de 

organisatie, haar rol in de samenleving, 

moet in alles voorop staan. Als dat lukt, 

zijn wij tevreden.

Onze adviseurs
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Is uw vastgoed goed genoeg  
voor de toekomst?

Denken over maatschappelijk vastgoed 

begint bij mensen: de mensen waar ú voor 

werkt. De bezoekers van uw gemeente  huis 

en de ambtenaren die er werken. De leer-

lingen van uw school of de patiënten van 

uw zorginstelling. U heeft doelstellingen 

voor ogen. U heeft een beeld waar uw 

organisatie over vijf of tien jaar staat. 

Vastgoed kan u helpen dat beeld te 

realiseren : ruimtelijk, financieel en qua 

duurzaamheid. Maar vooral functioneel. 

AT Osborne ontwikkelt voor u een vast-

goedstrategie. Robuust en gericht op  

de toekomst. We gaan uit van mensen, 

ambities en passie. We houden rekening 

met de omgeving van uw organisatie, trends 

en het financiële speelveld. Wij brengen uw 

huidige portefeuille in kaart, we schetsen 

scenario’s en komen met u tot een strategie. 

Als u dat wilt, voeren wij die strategie ook 

voor u uit. Alle disciplines van AT Osborne 

brengen wij samen. Van begin tot eind kunt 

u op ons rekenen.

Overheden, zorginstellingen en onderwijsorganisaties hebben voor miljoenen 

aan gebouwen in gebruik. Niemand kan zonder. Maar past uw vastgoed nog wel 

bij de veranderende samenleving? Zijn uw gebouwen  voldoende flexibel en 

ondersteunend  aan uw toekomstvisie of zijn ze een blok aan uw been?

“ Wij gaan uit van 

mensen, ambitie 

en passie”
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Vanuit passie en  
ambitie op weg

Vitaliteit ontstaat daar waar vanuit passie 

wordt gewerkt aan ambities. Vastgoed kan 

die vitaliteit ondersteunen. Daarom beginnen 

we bij uw ambities. Dat is een essentiële eerste 

stap. Wat wilt u betekenen voor de mensen 

voor wie u werkt? Wij nemen betrok ken heid 

en passie uiterst serieus. Wij gaan met u het 

gesprek aan en we leggen de ver bin ding 

tussen mensen en stenen: de ‘business  

alignment’. Op alle niveaus. Het is bijna 

altijd een iteratief proces.

Analyse van trends en 
ontwikkelingen

De wereld waarin u werkt, bepaalt de ruimte 

voor uw ambities. Welke ontwikkelingen doen 

zich daarin voor? We analyseren doelgroepen 

en trends en we kijken naar wet- en regelgeving. 

We vertalen trends naar de impact voor uw 

sector en uw organisatie. Onze aanpak is van 

macro, via meso naar micro en vice versa. 

Natuurlijk kijken we ook naar wensen van u en 

uw klanten. Waar lopen uw mensen tegenaan? 

Wat doen uw concurrenten? Daarna maken we 

de vertaalslag naar de positie van uw vastgoed. 

Wij ondersteunen u bij:

  Omgevings analyse
 Thema-analyse 
 Marktonderzoek   
 Concurrentieanalyse   
 Stakeholderanalyse
  Beleidsonderzoek
  Portefeuilleanalyse 
 Waardeanalyse

1 2

Strategie voor 
uw vastgoed

“ Vastgoedstrategie 

van ambitie naar 

implementatie”
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Perspectief: 
sprong naar  
de toekomst

Waar staat uw organisatie over tien jaar? 

Wie zijn straks uw klanten en gebruikers? 

Uw dromen, ambities en toekomstbeelden 

combineren we met trends, kansen en 

bedreigingen. Van daaruit schetsen we 

scenario’s waarin u kunt zien met welke 

ontwikkelingen en onzekerheden u 

rekening  moet houden. Die scenario’s 

werken we uit in oplossingsvarianten 

voor uw vastgoed. Kansen en risico’s 

komen  daarmee duidelijk in beeld.

Wij ondersteunen u bij:

 Scenarioplanning
 Strategische opties
 Intern perspectief

Een robuuste  
strategie maken

De oplossingsvarianten voor uw vastgoed 

bepalen samen uw strategie. We laten 

zien hoe uw portefeuille ruimte kan bieden 

aan ambities en trends. We geven aan 

hoe u risico’s en kosten kunt beheersen. 

Welke investeringen zijn nodig en welke 

impact hebben die op uw resultaat en 

vermogen? We stellen transparante,  

slimme, hoogwaardige en concrete strate-

gieën voor. Vastgoedinterventies werken 

we uit in een masterplan. In het verlengde 

hiervan helpen wij ook bij de opzet van een 

adequate vastgoedorganisatie. 

Wij ondersteunen u bij:

 Vastgoedstrategie
 Financiële strategie
 Implementatieplan

Uw strategie 
realiseren

Een robuuste vastgoedstrategie leidt er  

misschien toe dat u sommige gebouwen kunt 

afstoten. Andere verdienen transfor matie. 

Soms is nieuwbouw nodig. Met vastgoed-

kennis en kennis van effectief financieel 

management kunnen wij u helpen  bij de 

realisatie van uw strategie. Wij stellen een 

Programma van Eisen op volgens onze eigen 

methodiek P360 en managen bouwprojecten 

volgens de nieuwste methodieken. 

Wij ondersteunen u bij:

 Uitvoeringsplannen
 Procesbegeleiding
 Huurder-verhuurdermodel 
 Huurprijsberekeningen
 Waarderingsvraagstukken

3 4 5
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Uitbreiding en dispositie Hogeschool 
Leiden
De sterke groei van de Hogeschool Leiden 

maakte een strategie nodig voor uitbreiding 

en dispositie van het vastgoed. AT Osborne 

heeft voor de uitbreidingstrategie diverse 

vastgoedvarianten opgesteld zoals koop, 

huur, transformatie en renovatie. Van elke 

variant hebben wij een kwalitatieve en 

kwantitatieve toets gedaan en de financiële 

haalbaarheid en betaalbaarheid vastgesteld. 

Voor de dispositiestrategie hebben wij aan 

de hand van waarde-optimalisaties van be-

staand en te verkopen vastgoed de hoogst 

mogelijke opbrengst bewerkstelligd.

Vastgoedadvies RIBW Brabant
RIBW Brabant begeleidt mensen met een 

psychiatrische aandoening. Door de transitie 

in de zorg en de bevolkingsverandering in 

dorpen en steden, verandert er ook veel voor 

RIBW Brabant. AT Osborne heeft de effecten 

van demografische ontwikkelingen en de 

stelselwijzingen in beeld gebracht. We heb-

ben de doelgroepen van de toekomst ge-

schetst. In samenhang met de ambities van 

RIBW Brabant hebben we zorghuis vestings-

arrangementen opgesteld. Deze hebben we 

gekoppeld aan vast goed oplossingen met een 

bijbehorend financieel plan.

“ Scenario’s vastgoed-
investeringen voor 
toekomst  van het 
ziekenhuis ”

“ In kaart brengen 
vastgoed varianten 
voor uitbreiding 
hogeschool ”

“ Zorghuisvestings-
arrangementen 
voor psychiatrische 
instelling”

Strategisch vastgoedplan Elkerliek 
ziekenhuis 
Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en 

omgeving heeft AT Osborne gevraagd om 

op niveau van specialismen en afdelingen 

een beeld te schetsen van de ontwikkeling 

van de ziekenhuiszorg en de (productie) 

capaciteiten die daarvoor nodig zijn. Op basis 

van deze analyse hebben we een strategisch 

vastgoedplan opgesteld met keuzes voor 

eigendom en/of huur. Voor een periode van 

twintig jaar zijn voor verschillende scenario’s 

alle vast goed    investeringen in beeld gebracht , 

inclusief nieuwbouw van verschillende  

locaties.

Onze projecten
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Vastgoedadvies gemeente Utrecht
De Utrechtse Vastgoed Organisatie heeft 

AT Osborne advies gevraagd voor het 

ter beschikking  stellen van vastgoed aan 

Stichting Utrecht Natuurlijk. Dit is een zelf - 

standige stichting die activiteiten en cursus-

sen organiseert op het gebied natuur, milieu 

en duurzaamheid voor bedrijven, instellingen 

en bewoners. De stichting maakt gebruik 

van achttien locaties van de gemeente. 

AT Osborne heeft onder andere inzicht 

gegeven in de mogelijkheden voor de inzet 

van het vastgoed. Het advies geeft inzicht 

in de strategie op met name financieel en 

juridisch vlak.

Vastgoedadvies Aventus ROC Apeldoorn
Aventus is een regionaal opleidingscentrum 

met meer dan tienduizend studenten.  

In opdracht van het ROC hebben wij de 

impairment van het vastgoed berekend. 

We hebben voor het concern een financiële 

analyse voor de lange termijn gemaakt. 

Op basis van prognoses van opbrengsten, 

lasten en toekomstige investeringen hebben 

we de bedrijfswaarde bepaald. Hiermee 

en met de actuele boekwaarde van het 

vastgoed hebben we vastgesteld in  

hoeverre de portefeuille in de toekomst 

betaalbaar is.

“ Basis voor optimale 
inzet  van vastgoed  
voor zorginstelling”

“ Inzicht in knel punten 
en risico’s in vastgoed  
op financieel  en 
juridisch  vlak voor  
gemeente”

“ Berekening 
toekomstige  
bedrijfswaarde   
van opleidings-
centrum”

Strategisch vastgoedplan InteraktContour
InteraktContour biedt zorg en ondersteuning 

aan mensen met hersenletsel in 38 locaties  

voor wonen en 23 activiteiten centra.  

De financiering verandert en daarmee  de 

invulling van de zorg.  

AT Osborne heeft het vastgoedplan opge-

steld dat de basis legt voor een optimale 

inzet van vastgoed, zodat kwalitatief goede 

zorg blijvend kan worden geleverd, mét 

behoud van de gezonde  financiële positie 

van de instelling. In het plan hebben we 

de strategische  koers uitgewerkt, met een 

uitvoerings programma en een financiële 

planning voor de lange termijn.
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Kijk op onze website 

voor meer informatie: 

www.atosborne.nl

De beste oplossing voor u

AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op. Wij zijn thuis in 

gebiedsontwikkeling, complexe vastgoedopgaven en huisvesting. 

Wij hebben 150 specialisten in huis: project- en procesmanagers, 

interimmanagers en experts op het gebied van techniek,  

milieu, risico’s, financiën, allianties en juridische vraagstukken. 

Wij maken plannen en helpen u om die in de praktijk te realiseren. 


