
Patrimonium niet aangepast aan 
noden vandaag
Maatschappelijk verantwoord vastgoed 
is een relatief nieuw begrip dat br. ir. ar-
chitect en master in real estate Veerle 
Follens ingang wil doen vinden in België. 
Haar queeste begon vanuit de vaststel-
ling dat steden en gemeenten vaak over 
een resem gebouwen beschikken, maar ze 
niet altijd op de meest efficiënte manier 
beheren. “Mijn onderzoek begon met het 
in kaart brengen van het patrimonium in 
een gemiddelde gemeente. Wat vooral 
opviel is dat de gebouwen meestal maar 
één functie bekleden en vaak niet meer 
aangepast waren aan de noden van van-
daag. Een kerk is misschien wel het frap-
pantste voorbeeld. Hebben we nog zoveel 
kerkgebouwen nodig? Anderzijds is er in 
gemeenten vaak een schrijnend tekort 
aan woonzorgcentra om een antwoord te 
bieden aan de vergrijzing. En moet iede-
re gemeente zijn eigen zwembad hebben 

als je weet dat die gebouwen vaak ener-
gievreters zijn?” Het noopt steden en ge-
meenten meteen tot een heel spaarzaam 
omspringen met hun centen. Het onder-
houd van patrimonium neemt immers een 
flinke hap uit het budget. “Het is in die op-
tiek dat fusies van gemeenten hoog op de 
agenda zijn komen te staan. Door interge-
meentelijk samen te werken kan men tot 
een interessanter beheer komen. Maar we 
zouden ook moeten onderzoeken hoe we 
meerdere functies in één gebouw kunnen 
onderbrengen.”

In functie van de gebruiker, de 
burger
Hier komt maatschappelijk verantwoord 
vastgoed om de hoek kijken. Volgens de 
definitie die Follens naar voren schuift is 
dit vastgoed waarin vraag en aanbod op 
elkaar zijn afgestemd en blijven, zodat 
het patrimonium dat voor de burger be-
doeld is, ook de burger ten goede komt. 

“Drie pijlers vormen de basis van een ge-
meenschap: accommodatie, ontmoeting 
en identiteit. Om van maatschappelijk 
verantwoord vastgoed te kunnen spreken 
moet het patrimonium het potentieel in 
zich dragen om op die drie niveaus iets 
aan te bieden, iets bij te dragen. Het moet 
met andere woorden ruimte bieden om 
ontmoeting te faciliteren. Een mooi voor-
beeld daarvan is een brede school, waar 
buurtorganisaties en omwonenden een 
forum krijgen om elkaar te treffen. Maar 

Houdt u al rekening met maatschappelijk 
rendement in patrimoniumbeheer?

Sinds deze legislatuur wordt er van stads- en gemeentebesturen 
nog meer dan voorheen verwacht dat hun boekhouding picobello 

in orde is. Dat betekent dat ze een flinke hap van hun budget 
moeten reserveren voor het onderhoud van hun patrimonium en 
voorzieningen. Wie dit met een moderne visie wil aanpakken doet 
er goed aan niet enkel de financiële kost in rekening te nemen, 
maar tevens de maatschappelijke baten. Door in te zetten op 
multifunctionele en gastvrije gebouwen net daar waar er noden 
zijn kan de stap gezet worden naar maatschappelijk verantwoord 
vastgoed.

“Wie in de juiste 
zaken op de juiste plek 
investeert zal er niet 
alleen maatschappelijk 
wel bij varen maar 
ook op lange termijn 
financieel beter van 
worden”.
Br. ir. architect en  
master in real estate 
Veerle Follens 
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het derde niveau is misschien wel nog 
het belangrijkste. We moeten er ons mee 
kunnen identificeren. Dat maakt religieus 
en cultureel erfgoed vaak tot een baken 
in een gemeente of een stad. Het is dus 
van belang dat het beschikbare budget 
om patrimonium te onderhouden zich 
hierop toespitst en altijd in functie staat 
van zijn gebruikers. Wie in de juiste zaken 
op de juiste plek investeert zal er niet al-
leen maatschappelijk wel bij varen maar 
ook op lange termijn financieel beter van 
worden. Nemen we bijvoorbeeld weer het 
voorbeeld van die brede school. Door ze 
een plaats te geven in een achterstands-
wijk in plaats van een neutrale, zal ze een 
breder scala aan positieve effecten te-
weeg brengen.”

Maatschappelijk rendement als 
criterium in aanbestedingsdossiers
Die positieve effecten worden gebundeld 
in de term maatschappelijk rendement. 
Waar een kosten-batenanalyse voor bij-
voorbeeld onderhoudswerken gemakke-
lijk in cijfers te vervatten is, ligt dat voor 
maatschappelijk rendement anders. “Om 
dat te begrijpen, moet je het eigenlijk 
omdraaien. Hoeveel zou het kosten aan 
de maatschappij als we niks veranderen 
en blijven doen zoals we bezig zijn? En 
dat gaat verder dan enkel het onderhoud 
waar steden en gemeenten overigens met 
een grote achterstand in kampen. Het vet 
is van de soep en de welzijnsstaat zoals 
we die kennen kan niet meer voor alles 
tussenbeide komen. Door mensen een 
grotere betrokkenheid in de gemeen-
schap te geven zullen uitgaven in de so-
ciale zekerheid of in de gezondheidszorg 
dalen. Het maatschappelijk rendement 
zou een bepalend criterium moeten wor-
den in aanbestedingsdossier. We kunnen 
beter kiezen voor die projecten die het 
meeste baat opleveren en niet diegene 
die het minste kosten. Dat vraagt om als 
bestuur te durven samenzitten en een 
heel duidelijke visie uit te stippelen die 
soms een legislatuur overschrijdt maar 
altijd in het teken staat van de gebruiker, 
de burger. Waar willen we naartoe? Wel-
ke effecten willen we op lange termijn 
zien? Waar zijn de noden en de baten het 
hoogst? Met die analyse in het achter-
hoofd wordt dan de inventaris opgemaakt 
van het patrimonium en gekeken waar er 
mogelijkheden liggen.”

Bruggen bouwen
“Als we daarin deze drie zaken centraal 
kunnen plaatsen: ze moeten helemaal in 
het teken staan van de gebruiker, zo aan-
pasbaar en multifunctioneel als mogelijk 
zijn en een voortrekker in innovatie op 
vlak van gebouwbeheer, energieverbruik 
en participatieprocessen. Dan is de kans 
groot dat er meer mooie projecten zoals 
dat van de Redemptoristen in Gent zullen 
ontwikkeld worden. Waar studenten op 
de terreinen van de paters een heel fijne 
thuis vinden met permanente begeleiding 
indien nodig. Of zoals in een klooster dat 
zijn deuren opent voor een pop-up jeugd-
huis. “Mijn pleidooi is er een om steden en 
gemeenten hun patrimoniumbeheer te la-

ten opentrekken, om ook andere niveaus 
er in te betrekken. Bonding en bridging 
is wat onze maatschappij vandaag nodig 
heeft”, besluit Follens. 

01. Het onderzoek van Veerle Follens begon met 
het in kaart brengen van het patrimonium in een 
gemiddelde gemeente.
02. Voorbeeld van een brede school die ook een 
ontmoetingsplaats geeft aan mensen en organisaties 
uit de buurt.
03. Op de site van de paters Redemptoristen in Gent 
worden voortaan ook studenten gehuisvest.
04. Religieus erfgoed is vaak een baken in een ge-
meente of stad. Door het een nieuwe functie te geven 
kan het weer ten dienste komen van de burgers.

Win uw eigen exemplaar

De inzichten en bevindingen van Veerle Follens rond maat-
schappelijk verantwoord vastgoed zijn ook gebundeld in een 
boek. Het is een instrument om een aanzet te geven tot na-
denken over maatschappelijk verantwoorde langetermijnop-
lossingen voor bestaand en toekomstig patrimonium. IFMA 
schenkt vijf exemplaren van dit boek weg, dat is uitgegeven 
bij Die Keure. De eerste vijf lezers die een e-mail sturen naar 
tanja.barella@ifma.be vallen in de prijzen.
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Door Valérie Couplez

57BOEKEN




