
QUICK SCAN TRANSFORMATIE 

Beoordelen van kansen voor herbestemming 



Hoe staan we er voor 

 

Verschillende “opdrachtgevers” 

• bepalen kaders en/of  

• beïnvloeden haalbaarheid 

 

• Gebouw 

• Bewoners – doelgroepen  

• Exploitant 

• Gebouw eigenaar 

• Initiatiefnemer 

• Gemeente 

• Omgeving 

Wie bepalen de kaders van de Business Case 
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Gebouw heeft specifieke eigenschappen: 

• Constructieve opbouw 

• Maatvoering 

• Layout 

• Bouwkundige en installatietechnische staat 

 

• Gebouwaspecten dicteren de oplossingsrichtingen 

• Voor een kostenefficiënte oplossing 
 

Gebouw 
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Praktijkvoorbeelden Gebouw / Gelders Archief 
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Praktijkvoorbeeld Gebouw / Gelders Archief 
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Praktijkvoorbeeld Gebouw / Belastingkantoor 



Hoe staan we er voor 

 

Doelgroepen: 

• Eén of meerpersoons 

• Met of zonder kinderen 

• Leeftijd (18-21, 21-23 of ouder) 

• Draagkracht  

• Mix 

Bepalen programma 

• Onzelfstandig met gemeenschappelijke voorzieningen 

• Zelfstandig 1 – kamer appartement 

• Zelfstandig 2/3 kamer woning 

Bepalen betaalbaarheid / huurkaders  
 

Bewoners - doelgroepen 
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Praktijkvoorbeeld doelgroepen - Griftdijk 
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Praktijkvoorbeeld doelgroepen - Griftdijk 
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Praktijkvoorbeeld doelgroepen - verzorgingshuis 
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Exploitant heeft visie op (onder meer) 

• Woonconcept – zelfstandig , onzelfstandig 

• Bewonersmix   

• statushouders, kwestbare groepen, starters 

• Flexibiliteit 

• Alternatieve aanwendbaarheid 

• Afwerkingsniveau 
 

   

 

 

 

Exploitant 
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Exploitant stelt eisen t.a.v. (onder meer) 

• Huurprijsstelling   

• Betaalbaar, x% maximaal redelijk 

• Exploitatie parameters w.o. 

• Looptijd exploitatie (10-20 jaar) 

• Huurderving (incl. in- en uitstroom) 

• Kosten van beheer  

• Kosten van excessief beheer 

• Kosten van onderhoud 

 

Verschillende exploitanten stellen verschillende eisen! 
 

 

Exploitant 



Hoe staan we er voor 

 

Gebouweigenaar heeft vaak te hoge opbrengstverwachting. 

Gebouweigenaar heeft verschillende opties: 

• Zelf exploiteren  

• (Tijdelijk) verhuren 

• Verkopen 

Verschillende randvoorwaarden 

• Minimaal tegen boekwaarde (bijv. Gemeente, corporatie) 

• Marktwaarde (bijv. RVB) 

• Idem + Externe goedkeuring (bijv. College Sanering Zorg) 

 

Voorwaarde voor haalbaarheid: residuele waarde conform BC  
 

 

Gebouweigenaar 
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Initiatiefnemer heeft soms meerdere agenda’s: 

• Meerdere functies onder dak brengen 

• Bijv. Internationale Schakelklas  

• Nieuwe exploitatie na transformatie periode (10 jr) 

• Andere doelgroep met hogere huur 

• Sloop gevolgd door nieuwbouw woningen 

 

Dit kan positief bijdragen aan de haalbaarheid! 
 

 

 

Initiatiefnemer 
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L 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld meerdere agenda’s - VWA 
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De Gemeente kan verschillende bijdragen leveren, w.o.   

Initiëren 

• Initiatiefnemen en haalbaarheid aantonen 

• Gebouwen ter beschikking stellen 

Stimuleren 

• Procesondersteuningssubsidie provincie 

• Investeringssubsidie Steengoed provincie 

Faciliteren 

• Contact OTAV, contact RVB 

Goedkeuren 

• Afwijking bestemmingsplan 
 

 

Gemeente 
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De omgeving kan op verschillende wijze invloed 

hebben op de haalbaarheid 

 

Locatie, w.o. 

• Geschikt voor woonfunctie/integratie 

• Bereikbaarheid openbaar vervoer 

• Voorzieningen  

 

Draagvlak in omgeving 

• Risico scan overlastgevende voorzieningen 
 

 

Omgeving 
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De Business Case omvat de voorgaande aspecten. 

Keuze opties leiden tot verschillende scenario’s m.b.t.  

• Woonprogramma 

• Huurprijsniveau 

• Exploitatietermijn 

• Investeringsniveau 

• Subsidies 

• Korting verhuurdersheffing  

De bedrijfswaarde berekeningen van de verschillende 

scenario’s geven inzicht in de haalbaarheid van de  

transformatie. 

Business Case 
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Voorbeeld Resultaat overzicht Business Case 
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 Buro SBH 

Van Oldenbarneveldtstraat 92-3 

Postbus 471 

6800 AL Arnhem 

026 – 377 97 97  

www.sbh.nl 

m.akkersdijk@sbh.nl 

Colofon 
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