
TIP

INVOEGEN OF VERVANGEN VAN 

DE ACHTERGRONDFOTO

1. Klik op de knop Achtergrond 

opmaken.

2. Kies de optie Opvullen met 

afbeelding of bitmappatroon.

3. Klik op de knop Bestand.

4. Kies de gewenste foto.

5. Klik op de knop Invoegen.

 Een beloofd land op Rotterdam-Zuid

Marco Pastors
Boris van der Gijp – Job van Zomeren
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TIP

OPMAKEN TEKST IN GROTE 

TEKSTVAK

Gebruik de knoppen Inspringing 

verkleinen en Inspringing 

vergroten

op de tab MIJN PRESENTATIE om 

de juiste opmaak te kiezen. 

Kies uit de volgende niveaus:

1=Normaal (standaard)

2=Bullet

3=Bullet en inspring

Gebruik niet de Tab-toets!
TIP

INVOEGEN FOTO

Klik op het afbeeldingspictogram en 

voeg de gewenste foto in.

VERVANGEN FOTO

1. Klik op de foto.

2. Verwijder de foto door op de 

Delete-toets te drukken.

3. Klik op het afbeeldingspictogram 

en voeg de gewenste foto in.

BIJSNIJDEN FOTO

1. Klik op de foto.

2. Klik op de knop Opvullen.

3. Sleep de foto zodat het juiste 

deel van de foto wordt getoond. 

Houd eventueel de Shift-toets 

ingedrukt.

4. Klik naast de dia.

Programma sessie:

• NPRZ: School, werk, wonen
• Gemiste kans op Zuid: casus Carnisse
• Reflectie Boris van der Gijp + Job van Zomeren
• Gesprek met de zaal
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16 NPRZ-wijken waarvan 7 focuswijken



TIP

OPMAKEN TEKST IN GROTE 

TEKSTVAK

Gebruik de knoppen Inspringing 

verkleinen en Inspringing 

vergroten

op de tab MIJN PRESENTATIE om 

de juiste opmaak te kiezen. 

Kies uit de volgende niveaus:

1=Normaal (standaard)

2=Bullet

3=Bullet en inspring

Gebruik niet de Tab-toets!
- Participatie is school en werk:

- Kinderen die succesvol opgroeien
- Volwassenen aan het werk 

- Hulpverlening is ondersteunend
- Scholen en werkgevers zijn voor inwoners 

belangrijker dan overheden
- Woningen moeten stijgers in het gebied 

houden
- Route naar ondermijning moet worden 

afgesloten
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School:
• Kinderen 10 u extra naar 

school
• Aande bak garanties 

regionale 
perspectiefsectoren

Werk:
• Van uitkering naar werk 

2.200 mensen per jaar
Hulp
• Wijkteamhulpverlening 

vroeg-, 1g1p, school en 
werk, 25% kinderen/jaar

Wonen
• Herstructurering
• Middelduur/duur
• Contramal in overig/regio
Ondermijning:
• Handhaving & opsporing

Aanpak Rotterdam 
Zuid:
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Waar marktpartijen een kans hebben gemist
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Casus Carnisse
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Een gemiste kans op Rotterdam-Zuid
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Wat was de bedoeling?

• Bestaand gebied

• Verwerven particuliere voorraad

• Realiseren waardestijging

• Herstructureren tegen lagere bouwkosten

• Ontwikkeling Carnisse eiland
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Tijdlijn 5 marktpartijen en Vogelbuurt
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Gezamenlijke conclusies na 
verder onderzoek
• IDEE Samenwerking begonnen met aanpak van particuliere voorraad door grote 

marktpartijen met affiniteit met dit type gebied. 

• IDEE Marktpartijen verwerven particuliere voorraad, waardestijging is de 
hefboom, tegen lagere bouwkosten

• REALITEIT Er is geen voorstel om goedkoper/ makkelijker dan gemeente te 
verwerven, m.n. vanwege (rendements)eisen van de pensioenfondsen. 

• REALITEIT Overleggen met 5 partijen is niet eenvoudig gebleken. 5 
marktpartijen zijn samen ook niet heel wendbaar. 

• REALITEIT Compliance-regels zijn belemmerend, m.n. in de mogelijkheid voor 
institutionele beleggers om van niet-onderzochte partijen te kopen. 

• REALITEIT Programma te sober geworden, ook door gemeente
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Conclusie
• In theorie was het een goed idee

• In de praktijk gebeurt het niet
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Vragen/helder vooraf

• Igv tekort: Niet versoberen maar overheidstekort aanvullen.
• Duurzaamheid middelduur: niet alleen bij eerste verhuur
• Duurzaamheid middenkoop: korting en terugaanbiedingsplicht
• Bereidheid optimaal rendement te laten liggen tgv kwaliteit
• Bereidheid om zaken te doen met dubieuze partijen
• Bereidheid verwerving 
• Waardestijging (en -daling) te verwerken in businesscase
• Bereidheid tijdelijke exploitatie van bezit 
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Reflectie
Boris van der Gijp
Directeur Vastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Job van Zomeren
Directeur ERA Contour
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Dus alleen meedoen als:
• Igv tekort: Niet versoberen maar overheidstekort 

aanvullen.
• Duurzaamheid middelduur: niet alleen bij eerste 

verhuur
• Duurzaamheid middenkoop: korting en 

terugaanbiedingsplicht
• Bereidheid optimaal rendement te laten liggen tgv 

kwaliteit
• Bereidheid om zaken te doen met dubieuze partijen
• Bereidheid verwerving 
• Waardestijging (en -daling) te verwerken in 

businesscase
• Bereidheid tijdelijke exploitatie van bezit 


