
Symposium Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed 

Interviews met de verschillende initiatiefnemers 

Het symposium ging van start met het interviewen van 5 verschillende 

initiatiefnemers. Hieronder worden de belangrijkste punten uit hun verhaal 

beschreven: 

 Het Dekkersnest: Dekkersnest richt zich op het ondersteunen, verzorgen en begeleiden 

van mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer het niet linksom kan, dan maar 

rechtsom. Zorg op maat is essentieel. Om een project te laten slagen is het belangrijk 

dat er wordt geluisterd naar vraag van bewoners. De bewoners van Het Dekkersnest 

zorgen ook voor initiatieven. Het gebruik van mooie aantrekkelijke panden zorgt voor 

volle bezetting. 

 Molenheerdt: Vrijgekomen Agrarische Bebouwing die herbestemd werd naar wonen en 

recreatie. Molenheerdt alleen interessant voor recreatie door de lage huurprijs. 

Langzaam verandering van focus richting gescheiden mensen, maar in 

recreatiewoningen mogen mensen niet voor langere tijd wonen. Nu herbestemming 

naar meerdere wooneenheden. Pieter Bouwman geeft aan dat in gesprek blijven met 

overheid belangrijk is voor een succesvol project.  

 Burovanplan: De herbestemming van een voormalig schoolgebouw in Roderwolde. In 

het pand nu een combi van wonen en werken. Door samen te wonen met ouders kan er 

ingespeeld worden op de zorgbehoefte voor de (klein)kinderen nu en voor de 

(groot)ouders later. Het pand past bij manier van werken van Burovanplan. Coen 

Germeraad geeft aan dat toevalligheid vaak een rol speelt bij herbestemming, omdat 

het onzeker is wat je tegenkomt op de markt aan geschikte panden. 

 Rizoem: Het project ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’ is eeen van de zes 

winnaars van ‘a Home away from Home’. Een prijsvraag van het COA en de 

Rijksbouwmeester voor nieuwe ideeën over huisvesting van asielzoekers. Samen met 

verschillende partners werd door Rizoem nagedacht over de opvang van statushouders. 

Door hen werd de Cubestee ontwikkeld, flexibele opvang en met design wat 

gemakkelijk verplaatsbaar is. De Cubestee is duurzaam ontwikkeld.  

 Woonzorg De Berkenhof: De Berkenhof wil ouderen met een zorgvraag een thuis 

bieden in een veilige en comfortabele omgeving. Meta Kroon en Jacqueline Smit geven 

aan dat de locatie een belangrijk onderdeel is van hun succes. Zij geven aan dat 

onderscheidend wonen van belang is. Samen met familie en vrienden hebben zij in het 

begin veel zaken zelf gedaan om het project betaalbaar voor de ouderen te houden.  
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Herbestemming is veel zelf de handen uit de mouwen steken en zelf de regie 

houden over je project.  

 

Vragen aan de initiatiefnemers: 
Waarom hebben jullie gekozen voor een herbestemmingspand? 
Oude gebouwen hebben vaak een grote historie en staan vaak midden in het dorp, 
daardoor midden in de maatschappij. 
 
Wat is de grootste uitdaging? 
Rizoem geeft aan dat de grootste uitdaging voor hen was om alle partijen samen te krijgen. 
Dekkersnest gaf aan dat de beeldvorming in de buurt hen tegenwerkte, maar dat dit 
opgelost werd door de buurt in het proces te betrekken door het pand open te stellen. 
Andere punten die door de initiatiefnemers werden genoemd is het overtuigen van de 
overheid. Dit is vaak een lange weg met veel onderhandelen. Ook is de financiering vaak 
lastig, zeker in Oost-Groningen.  
 
Tips van de verschillende initiatiefnemers: 
Burovanplan: Start met goed plan en durf vooruit te kijken. 
Rizoem: Denk in mogelijkheden niet in onmogelijkheden.  
Dekkersnest: Heb lef en doorzettingsvermogen. Zoek verbinding op. Kijk naar vraag die er is. 
Het initiatief moet wel bestaansrecht hebben. 
De Berkenhof: Durf risico’s te nemen. 
Molenheerdt: Een maatschappelijk thema zorgt voor vaak succes. 
 

Websites: 
Het Dekkersnest: http://dekkersnest.nl/ 
Molenheerdt: http://www.molenheerdt.nl/ 
Burovanplan: http://www.burovanplan.nl/  
Rizoem: http://www.rizoem.nl/ / http://www.nieuweerven.nu/ 
De Berkenhof: http://www.woonzorgdeberkenhof.nl/ 

  

http://dekkersnest.nl/
http://www.molenheerdt.nl/
http://www.burovanplan.nl/
http://www.rizoem.nl/
http://www.nieuweerven.nu/
http://www.woonzorgdeberkenhof.nl/
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Panelgesprek 

In het panelgesprek werden verschillende zaken en vragen besproken waarover het publiek 
en de initiatiefnemers meer wilde weten. Tijdens de pauze konden zij hierover 
vragenkaartjes inleveren bij de organisatie van het symposium. 
 

Wat is belangrijk als je aan de slag gaat met herbestemmen? 
Murk de Jong (Stichting DBF): Het is belangrijk dat je heel goed weet wat je wil. Focus moet 
liggen op het plan bij de herbestemming van monumenten.  
 
Wat zijn de mogelijkheden van herbestemmen in krimpgebied?  
DBF: Er is vaak ondersteuning mogelijk van de overheid. Iedereen wil dat een monument 
gebruikt wordt. Maar het is wel belangrijk dat je je plan helder hebt, dan valt er te praten. 
Het is ook erg belangrijk wat je zelf kunt. Exploitatieplan is daarom ook belangrijk.  
 
Jan Veuger (Hanze Hogeschool): Je kunt niet alles herbestemmen. In een bos moet je ook 
snoeien. Ondernemerschap belangrijk. Heb een goed verhaal. Met meerdere geldstromen 
en minder risico’s heb je meer kans dat bank instapt. Visie ook belangrijk.  

 
Rikus Sinnema (Idesta): Idesta heeft geen eigendommen, zodat het vastgoed geen invloed 
heeft op de geboden zorg. Omdat wij vaak lang huren zijn wij een interessante partij voor 
eigenaren.  
 
Wim Reedijk (Platform Opnieuw Thuis): Gemeenten hebben de taak statushouders te 
huisvesten. Dit is een pittige taak. Soms onvoorziene populatiegroei voor gemeenten. Vraag 
wordt vaak bij woningbouw gelegd, maar is ook voor hen lastig. Daarom zijn er ook 
particuliere initiatieven nodig.  
 
DBF: Er is veel leegstand en krimp in aardbevingsgebied. Sloop is daarom soms ook nodig. 
Het is belangrijk dat er wordt gekeken naar vraag en aanbod. Particulieren hebben in die zin 
vaak een voorsprong op overheid. Pak je kans. 
 

Hoe verandert een plan van een goed initiatief naar goed project? 
Hanze Hogeschool: Het belangrijkste is eigen visie en businesscase.  
DBF: Maak het niet te ingewikkeld. Wees jezelf in het project.  
Idesta: Een goed plan is belangrijk, maar spreek ook je netwerk aan, ook voor financiering.  
Opnieuw Thuis: Bij statushouders is de businesscase helder. Subsidie; soms handig dat het 
er is om financiering rond te krijgen, maar is vaak een puzzel voor particulieren. 
 

Subsidies in de verschillende provincies 
Jelle Langeland (Provincie Drenthe): Bij de Provincie Drenthe zijn er subsidies en leningen. 
Voor rijksmonumenten is er subsidie, voor andere type panden zijn er leningen. 
Kees van Stralen (Provincie Fryslân): Bij de combi van herbestemming en restauratie zijn er 
leningen mogelijk. 
Libau: Er is een leefbaarheidspot voor sociale herbestemming in aardbevingsgebied. Het 
gaat hierbij om monumenten in het gebied. 
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Tegenwerking van ambtenaren? 
Idesta: Soms hebben ambtenaren geen keus maar zij doen hun best om te kijken naar 
andere mogelijkheden. Kloof tussen ambtenaar en ondernemer is helaas vaak groot. 
Initiatiefnemers moeten soms geduldig zijn. 
 
DBF: De gemeenten worden groter. Meer afstand tussen ambtenaar en burger. Maar 
gemeente moet meer nadenken over herbestemming. Een herbestemmingstafel kan hierbij 
helpen.  
 

Gemeente Delfzijl: wij willen met ons beleid naar ja, tenzij (i.p.v. ‘Nee, maar’). Meer 
luisteren naar markt en burgers. Samenwerking tussen initiatiefnemers en ambtenaar.  
 
Wat is de beste aanpak voor het beheer van panden? 
DBF: Planmatig onderhoud en anders via Monumentenwacht. Zelfwerkzaamheid is vaak de 
manier. 
Veilig Thuis: Ook sociaal beheer belangrijk. Daar zijn partijen voor.  
Dick Bloemhof: Regels kunnen ruim worden geïnterpreteerd. 
Opnieuw Thuis: Statushouders bieden kansen voor krimpgebieden.  
 
 


