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 “ Veel gemeenten onderschatten vaak wat 
er allemaal mogelijk is op het gebied van 
duurzaamheid bij kaveluitgiftes.  
Daar valt echt nog veel te halen.”

METAFOOR VASTGOED EN SOFTWARE:

Rianne de VriesDaniël den Besten
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Alles aan de voorkant goed geregeld, zodat achteraf niemand voor verrassingen komt te 
staan. Metafoor Vastgoed en Software is hierin een ambitieuze partner van onder andere 
gemeenten, waterschappen, provincies en andere soortgelijke overheidsorganisaties. 
Met slimme producten, detachering, adviezen en vastgoedsoftware, ontzorgt Metafoor 
organisaties in heel het land bij hun vastgoedvraagstukken, van bestuurlijk niveau tot aan de 
uitvoering.

Kevin Terborg Willemyn Volders
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Metafoor Vastgoed en Software richt zich op vastgoed en 
grondzaken. Dat doen ze bijvoorbeeld voor gemeenten, 
maar ook voor provincies, waterschappen en sinds kort ook 
ProRail “Dat doen we met onze eigen adviseurs, van junior 
tot senior, verspreid over het hele land”, zegt Rianne de Vries, 
vastgoedadviseur en teamleider. 

“En daarnaast hebben we nog een grote poule aan ZZP’ers, 
voor de wat meer technische vastgoedprofielen of de senior 
plus klussen, omdat we nog een vrij jong team zijn”, vervolgt 
de Vries. “Daarnaast ontwikkelen we software, in eerste 
instantie om onze eigen adviseurs te ondersteunen in hun 
werk. Maar het zijn nu ook producten op zich geworden, 
zoals bijvoorbeeld ons vastgoedbeheersysteem VBSonline 
en een tool voor snippergroenprojecten (SnippergroenOnline) 
en kavelverkoop (KavelverkoopOnline).”

Mooi en uitdagend werk
Kevin Terborg werkt als juridisch adviseur bij Metafoor, onder 
andere voor de gemeenten Capelle aan den IJssel en Almere. 
“Bij de ene gemeente werk ik voor de afdeling gronduitgifte, 
en bij de andere voor de afdeling snippergroen.  

Bij gronduitgifte is meestal een projectontwikkelaar 
betrokken, maar bij dit project doet de gemeente dat zelf 
en daar komt heel veel bij kijken. Geïnteresseerden moeten 
bijvoorbeeld zelf een ontwikkelplan aanleveren en de 
bouwvergunningen aanvragen. Dus zij moeten het voortouw 
nemen in alle stappenen wij helpen ze met het juridische 
aspect, dat is wel echt mooi en uitdagend werk.” 

“We zijn veel betrokken bij kaveluitgiftes”, voegt de Vries 
toe. “Dat gaat meestal via projectontwikkelaars, maar vaak 
wil de gemeente dit ook zelf doen om er wat meer grip op te 
kunnen houden, vooral ook voor de vrijstaande woningen. 
Dat is ook heel logisch als je kijkt naar de oververhitting 
op de woningmarkt. Wij zijn dan vaak het aanspreekpunt 
voor potentiële kopers en overleggen met bijvoorbeeld een 
stedenbouwkundige over de vergunningen en wat er wel 
en niet mag op de kavel. En zo zorgen wij ervoor dat er 
een uiteindelijke koopovereenkomst getekend kan worden, 
waarbij de geïnteresseerde goed geïnformeerd is en daar 
uiteindelijk een mooi huis op kan bouwen.”

Zien wat werkt
“De kunst is ook wel om een koper goed te informeren en 
daar zijn wij dan de schakel in. Dat zijn we voor particulieren 
die geïnteresseerd zijn in een koopwoning, maar ook voor 
bedrijven die zich op een nieuw bedrijventerrein willen 
vestigen”, zegt vastgoedadviseur Willemyn Volders. “De 
ene gemeente heeft meer ervaring met kaveluitgifte dan de 
andere en doordat we met heel veel verschillende gemeentes 
samenwerken, zien we ook heel goed wat wel en niet werkt. 

Zo hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden te 
worden en kunnen we door onze ervaring veel verrassingen 
achteraf voorkomen.”

En verrassingen achteraf voorkomen, begint volgens 
vastgoedadviseur Daniël den Besten bij alles aan de voorkant 
goed geregeld hebben. “Je moet als gemeente weten waar 
je op moet letten in het uitgifteproces en zorgen voor gelijke 
behandeling. Je moet zorgen dat er een duidelijk beleid is, 
zodat voor iedereen duidelijk is wat de procedure is, wat 
kopers kunnen verwachten van de gemeente en wat ze zelf 
moeten doen. En daar ligt voor ons ook een mooie adviesrol 
in om de gemeente daar ook in te begeleiden.”

Duidelijke verwachtingen zorgen volgens den Besten ook 
voor een eerlijk proces. “De woningmarkt is vrij oververhit 
en er is veel vraag naar kavels, dus gemeentes zijn driftig 
op zoek naar locaties om kavels uit te kunnen geven. Je wilt 
ook voorkomen dat bijvoorbeeld ontwikkelaars zich kunnen 
inschrijven voor zo’n kaveluitgifte en zo hun eigen woningen 
weer met winst kunnen verkopen. En als er bijvoorbeeld 
ineens een veel grotere vraag is dan verwacht, dan moet 
je daar vooraf al iets van een methode of procedure voor 
bedacht hebben.” 

Duurzaamheidsimpuls
We hebben in Nederland steeds meer te maken met 
klimaatverandering, zoals aanhoudende hittegolven, waar 
veel nieuwbouwwijken of bedrijventerreinen nu niet ideaal 
voor zijn ingericht. Volgens de Vries ligt er daarom op het 
gebied van duurzaamheid vaak ook een gemiste kans 
bij kaveluitgiftes: “Daar valt echt nog heel veel te winnen 
en gemeenten onderschatten of vergeten gewoon de 
mogelijkheden die er op dit gebied zijn. Als je kijkt naar de 
particuliere markt, dan wordt vaak gedacht dat de koper dit 
zelf allemaal wel kan regelen. Maar als je alle mogelijkheden 
tot verduurzaming en de daarbij behorende regelingen vooraf 
al voor ze hebt uitgezocht, dan stimuleer je mensen ook veel 
beter om die stappen ook daadwerkelijk te zetten.”

Niet alleen voor woningkavels, maar ook bij bedrijfskavels 
ligt volgens den Besten daarin een grote kans. “Niet iedere 
ondernemer is geïnteresseerd in duurzaamheid bij de bouw 
van een nieuw kantoor en niet iedere ondernemer heeft 
de middelen om bijvoorbeeld een volledig circulair pand 
te laten bouwen. En je kunt bij een uitgifte natuurlijk niet 
alle duurzaamheidseisen juridisch afdwingen. Maar je kunt 
bijvoorbeeld wel ondernemers met duurzame ambities 
voorrang geven op een kavel. En als gemeente kun je 
vooraf ook een duidelijke visie op duurzaamheid neerzetten 
voor een nieuw bedrijventerrein en daarmee ook duidelijke 
verwachtingen schetsen. We merken dat dit heel goed werkt 
en we helpen daar ook graag mee.”


