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Topics die aan 
bod komen

• Europees kader en beleidsdoelstellingen: hoe 
bereidt SURE2050 ons voor? 

• Wat mag je verwachten van SURE2050

• Van visie naar plan van aanpak en uitvoering 
maatregelen

• Wat verwacht SURE2050 van jou? 



« Clean energy for all Europeans » package 

• Impact van gebouwen (40% energieverbruik)en de voorbeeldrol van publieke
gebouwen worden meermaals aangehaald in de Europese richtlijnen. 

• 3% van de vloeroppervlakte moet per jaar gerenoveerd worden (verdrievoudigd)

• Tegen maart 2020 moet ‘net zero ready’ renovatiestrategiën tegen 2050 
klaarliggen.

Minstens 40% CO2-reductie t.o.v. 1990

Minimal 32% hernieuwbare energie in de finale verbruikte energiemix

Minimaal 32,5% energiebesparing t.o.v. BaU scenario



Klimaatneutraliteit publieke gebouwen

Doelstellingen Vlaams 
patrimonium:

• Vlaamse overheid = derde 
grootste uitstoter (3,3 mio
ton/jaar)

• 40% CO2 reductie en 32,5% 
primaire energiebesparing 
tegen 2030

• 85-95% CO2 reductie tegen 2050

• Tegen 31/12/19: NECP waarin
staat hoe ons land de EE 
doelstelling zal behalen

• Tegen maart 2020: indienen
lange termijn renovatiestrategie

Uitdaging vandaag

• Overzicht volledige 
patrimonium (kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse)

• KPI’s op patrimonium- en
gebouwniveau

• Beslissingen voor coherente
KT + LT maatregelen

• Renovatiegraad moet X3 

• Investeringsnoden

Oplossing die SURE2050 biedt

• Opmaak & beheer Strategisch
Vastgoedplan:

• Visie2050

• Overzicht en roadmap 
(mijlpalen)

• Kostenefficiënte uitvoering
maatregelenpakket, focus op 
TCO en prestatiegaranties.  

• Financieringsplan met 
geaggregeerde investeringen.

• Prioritering en fasering van 
aanbestedingen die focussen 
op C02 reductie, onafhankelijk 
worden van fossiele 
brandstoffen. 



SURE2050 
Inhoud

• Geïntegreerde aanpak

• Organisatorische
verbetering:
• Goedgeïnformeerde

besluitvorming

• Intern draagvlak

• Capaciteitsopbouw
beheer strategisch
vastgoedplan

• Start gefaseerde
investeringen in 
energiebesparende en HE-
projecten (25 mio €)

• Aanbestedingsstrategie

• Gepaste
financieringsoplossingen



Op maat van de patrimoniumbeheerder

Lokale besturen

• BBC: vastleggen korte /middellange 
termijn realisaties in de huidige 
legislatuur (2024)

• Opmaak en start implementatie SECAP 
voor Burgemeestersconvenant 2030 (40% 
CO2-reductie)

• Er wordt gemikt op 50 lokale besturen

Centrale VO 

• Vlaamse klimaatdoelstellingen 

• Getrokken lessen GRO & andere tools

• EE Actieplan centrale VO (voor entiteiten 
met een verbruik boven de 100,000 € )

• Er wordt gemikt op 10 centrale VO 
entiteiten

Project eigenaar: 
strategisch 

Projectcoördinator + team: 
tactisch

Schepen en/of 
burgemeester

Diensthoofd patrimonium / 
energie

Project eigenaar: 
strategisch

Projectcoördinator + team: 
tactisch

Top/middenkader Operationeel leidinggevend

Verschillende bevoegdheden, maar dezelfde principes, doelstellingen en uitdagingen  



Tactische sessie (4) in  en 
strategische sessie (3)

mei - juni Plan 
07/2020

Roadmap
start
SURE2050
Legende:

vastgoedvisie2030

Tactische sessie 1,
oktober

Strategische sessie (1)
januari

Tactische sessies 2 en 3 
jan-maart

Strategische sessie (2) 
april

Ondertekening laatste 
engagementsverklaringen, 

ontvangen van gebouwtabel, 
templates en handleidingen Inventarisatie vervolledigen, start 

nulmeting (energetisch en 
organisatorisch), aan de slag met 

de tools, selecteren van 
prioriteiten

Kwalitatieve en kwantitatieve 
analyse patrimonium, voorbereiden 

vastgoedkeuzes
Voorbereiding: 

aanbestedingsstrategieën, 
financieringsoplossingen 

prioritaire gebouwen

Voorbereiding en vervolledigen 
strategische vastgoedvisie

Vandaag 
23/09

Voorbereiding

Opleidingssessie



Coaching Plan

Coaching investeringsprojecten

SS1 ST1 ST2 ST3 ST4SS2 SS2Opleidingen

Opmaak plan is ook PDCA



SURE2050 Consortium

Het Facilitair Bedrijf



Wat is een duurzaam vastgoedbeheer en beleid?



Waarom heeft een (lokale) overheid vastgoed?  

• Vervullen van maatschappelijke behoeften

• Voor eigen werking

• Expressie van waarden, fierheid, uitstraling, …

• Genereren van inkomsten

• …



(1) Maatschappelijke en andere behoeften ?  

(1.1) Wat zijn de behoeften ?
(1.2) Veranderingen in behoeften?
(1.3) Voldoen met behulp van gebouwen?
(1.4) In welke mate voldoen ? (politieke voorkeuren, budgetten, 
ecologisch, ruimtelijk …)

(2) Huidige Vraag ? 
( # gronden en gebouwen, # m2, locaties, eisen, …)

(3) Veranderingen in de tijd ?

(4) Huidig Aanbod ? 
( # gronden en gebouwen, # m2, locaties, prestaties, …)

(4b) Duurzaam maken van aanbod (klimaatneutraal, circulair, water, …) 

(6) Afstemming van vraag en aanbod

(5) Veranderingen in de tijd ?

> 1
= 1
< 1(Kwalitatief en kwantitatief)



1. Duurzaam publiek vastgoedbeleid en beheer is het creëren van 
waarde door het voorzien in maatschappelijke en 
ander behoeften met behulp van gronden en gebouwen waarbij 
het aanbod en de vraag worden geoptimaliseerd, op elkaar 
worden afgestemd en het aanbod voldoet aan alle gestelde eisen 
(CO2e, energie, staat, comfort, ….).

2. Duurzaam publiek vastgoedbeleid en beheer is het genereren van 
inkomsten uit vastgoedtransacties. Deze inkomsten worden, 
samen met (energie)kostenbesparingen, gebruikt om de 
verduurzaming van het patrimonium (mee) te financieren. 

in combinatie met  



Waarom gaat dit proces zo moeilijk! 

Afstemming is moeilijk en permanent proces 
(veranderingen in vraag en in aanbod)!

Vastgoed
gebruiker

Vastgoed
aanbod

Ruimtelijke
ordening

Vastgoed
investeerder

Onduidelijke rolverdeling! 
Er zijn onvoldoende prikkels (incentives) per ‘pet’!
Samenwerking tussen ‘petten’ is onvoldoende !

Verschillende petten
verenigd in een gemeente

Basisinformatie huidig patrimonium is onvolledig!
Prestaties portfolio en gebouwen zijn onvoldoende  
gekend!



Organisatorische verbeterdomeinen

Draagvlak   Planning

Strategische planning
Tactische en 
Operationele planning

Sense of urgency
Waardepropositie
Betrokkenheid
Stakeholders

Risico’s kennen
Risicobeheer

Interne expertise
Voldoende capaciteit
Publiek-private 
samenwerking

Financiële
sturing

Financiële 
middelen

Operat.
middelen

Samen-
werking

Risico-
beheer

Inzicht in 
investeringen
Beschikbaarheid 
financiële middelen

Correcte toewijzing 
van kosten

Tussen beleidsniveaus
Tussen afdelingen
Met externe stakeholders

Leiderschap

Engagement 
Actieve rol
Voorzien van mensen 
en middelen

Informatie

Bestaand vastgoed
Info voor 
besluitvorming

Rolverdeling

Rollen
Verantwoordelijkheden
Bevoegdheden



Hulpmiddel - organisatieverbetering

 Leiderschap

 Financiële middelen

 Operationele middelen

 Draagvlak

 Planning

 Informatie

 Rolverdeling

 Financiële sturing

 Samenwerking

 Risicobeheer
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 Leiderschap

 Financiële middelen

 Operationele middelen

 Draagvlak

 Planning

 Informatie

 Rolverdeling

 Financiële sturing

 Samenwerking

 Risicobeheer

Begin status Huidige status Benchmark Doelstelling

• Vergelijking huidige 
status ten opzichte 
van benchmark

• Bepalen van 
doelstellingen

• Opvolging 
voortgang 
verbeteringen



20502020

BBC

2030 2040

Bestaand patrimonium in eigendom

Bovenstaande veranderingen in tijdslijn zetten

2026



20502020

BBC

2030 20402026

Afstoten

Nieuwbouw

Externe veranderingen (vb warmtenetwerk)

Geschikte interventiemomenten om energetische renovaties uit te voeren

Beschouw totale transitie als één groot project

Financiële planning,
Strategische cashplanning,
Positieve autofinancieringsmarge



Budgettaire impact voor het realiseren van 
CO2 neutraal patrimonium tegen 2050 is 
1,5% van de jaarlijkse uitgaven

Nieuw provinciehuis Leopoldskazerne

Totaal patrimonium Provincie Oost-Vlaanderen

CO2 neutraal
72% energievraag: HEB on site
Rest = groene stroom
Netto kostprijs ± 0 €

Voorbeeld



Kennis waarop wordt voortgebouwd (toelichting HFB)

 Inventarisatie gebouwen, gronden, energie (Centrale VO)

➢ Verzamelen en linken van relevante data
➢ Koppelen met andere databanken
➢ Samenwerkingsverbanden opzetten

 Aanbieden van verschillende tools

➢ Databanken (vastgoed, TERRA, e-Lyse)
➢ Managementrapporten
➢ Rapporten op maat
➢ Webkaarten
➢ Interne en publieke vastgoedmarkt
➢ GRO-handleiding
➢ …



Webkaarten (publiek)



Inventaris portfolio en gebouwen

Volledige en correcte informatie over het bestaand vastgoed heeft prioriteit!

Hulpmiddelen

• SURE2050 gebouwentabel
• Energiemanagementtools (e-Lyse, TERRA), 
• Vastgoedmanagementsoftware
• …



Leerplatform



Het leerplatform (in ontwikkeling)

• Uitgebreide ‘bibliotheek’ voor deelnemers met informatie en middelen om 
tot een goed geïnformeerde besluitvorming te komen in duurzaam publiek 
vastgoedmanagement 

• Hulpmiddelen 
• Vraaganalyse, aanbodanalyse, afstemming
• Organisatorische analyse en verbeteringen
• Template strategisch vastgoedplan
• Data en informatie
• …

• Geïntegreerd in de interactieve opleidingen

www.sure2050.be



Strategisch vastgoedplan



Strategisch vastgoedplan 

Investeringen in energetische maatregelen
(die een aanvang vinden in de periode tot nov. 2022)

SURE2050 deliverables 

Zichzelf versterkend proces



Strategisch vastgoedplan

• Doel(en) en doelstellingen totale organisatie

• Doelstellingen en eisen waaraan het vastgoed moet voldoen

• Strategische beleidslijnen vastgoedbeleid en beheer  (meestal een vijftal)

• Kernportefeuille (+ wat valt daar buiten)

• Optimalisatie gebouwenportfolio (vraagzijde, aanbodzijde, afstemming)

• Verbeterdomeinen organisatie

• Risicoanalyse en risicomanagement

• Langetermijnstrategie en routekaart om "tegen 2050 een in hoge mate energie-efficiënt en koolstofvrij
gebouwenbestand tot stand te brengen"

• Concrete actiepunten binnen huidige BBC
• Investeringen in energetische maatregelen
• …

Strategisch vastgoedplan Integreren in beleids en beheersplan (BBC)

Een koolstofvrij gebouwenbestand is “een gebouwenbestand waarvan de CO2 uitstoot tot nul is 
gereduceerd, door de energiebehoeften te verminderen en ervoor te zorgen dat aan de resterende 
behoeften zo veel mogelijk wordt voldaan met koolstofvrije bronnen” (bron: EU COMMISSIE) 



Coaching Plan

Coaching investeringsprojecten

SS1 ST1 ST2 ST3 ST4SS2 SS2

Interactieve 
opleidingen

SS:   projecteigenaars
ST:   projectcoördinatoren

Opmaak plan is ook PDCA



Projecteigenaar

• Politiek verantwoordelijke/directielid

• Verantwoordelijk voor een 
goedgekeurd plan

• Initiële lancering (communicatie, 
betrokkenheid, rollen, …) 

• Toezicht op en borging van het 
proces 

• Ambassadeur binnen de eigen 
organisatie

• Afstemming met projectcoördinator 
(aanpak, rolverdeling, analyse, 
planning)

• Interveniëren waar nodig

Projectcoördinator

• Ambtenaar

• Verantwoordelijk voor de planning 
en de coördinatie van het project 
om tot een plan te komen

• Betrekt afdelingen en personen

• Verantwoordelijk voor een 
geschreven plan 

• Legt in overleg taken van anderen 
vast en houdt toezicht op de 
uitvoering ervan 

• Overzicht op de totaliteit

• Doet aan risicobeheer 

• Afstemming met de projecteigenaar



Deelnemen aan 
het programma? 

• Inschrijvingen volgens ‘first come, first served’ via ondertekening
Engagementsverklaring.

• Inschrijvingen stoppen ook sowieso voor de eerste ‘tactische sessie’ in oktober
(anders verschillende snelheden)

• Je wordt verwacht een projecteigenaar, -coordinator en team aan te duiden en
neemt deel aan de sessies

• Spreek je provinciaal aanspreekpunt of HFB aan voor vragen i.v.m. deelname
aan sessies

• Alle vragen kunnen ook terecht bij info@sure2050.be

mailto:info@sure2050.be

