
Solliciteren
Is deze opdracht jou op het lijf geschreven? 
Stuur dan je motivatie en cv naar Marijke Schilder Spel 
(marijke.schilderspel@hevo.nl).  

Voor meer informatie over de opdracht kun je contact 
opnemen met Bas Verkerk, senior adviseur: 
M +31 (0)6 83 51 01 51
E bas.verkerk@hevo.nl

Meer informatie over HEVO vind je op www.hevo.nl.

HEVO zoekt talent met ambitie. Concreet bedoelen we daarmee dat wij wo-
studenten die kennis hebben van en/of ervaring hebben met onderzoek naar 
voor de praktijk relevante thema’s, een interessante stage- of afstudeerplek 
bieden. Wil jij groeien en je ambities waarmaken? Wellicht is deze opdracht 
dan iets voor jou!

AFSTUDEEROPDRACHT: ONDERZOEK WAT DE IMPACT IS VAN GEMEENTELIJKE 
ORGANISATIEVERANDERINGEN EN FUSIES OP DE INVESTERINGEN IN EN DE 
EXPLOITATIE VAN HET GEMEENTELIJK VASTGOED

De volgende vraagstukken/deelvragen kunnen hierbij worden gesteld: 
• Welke (financiële) gevolgen heeft een fusie voor de geldstromen (huisvesting, personeel etc.)?
• Wat is de wisselwerking tussen keuzes op het gebied van vastgoed en organisatieveranderingen? 

Ofwel, hoe beïnvloeden vastgoedscenario’s de organisatorische lasten denkend aan (in)efficiency 
in samenwerking, logistieke aspecten, beheer etc. en omgekeerd?

• Op welke manier spelen emotionele aspecten en maatschappelijke waarde een rol bij de keuze 
voor vastgoedscenario’s?

• Hoe ziet een effectieve kernportefeuille eruit (vorm en volume van het vastgoed dat een gemeente 
ook echt nodig heeft voor haar kernactiviteiten)?

• In welke mate kan het vakgebied van Real Estate Management & Development (REM&D) 
aanknopingspunten bieden?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN STUDENT REM&D DIE HIER GRAAG ZIJN OF HAAR 
AFSTUDEEROPDRACHT VAN WIL MAKEN.

Over HEVO
Voor opdrachtgevers met complexe huisvestingsvraagstukken creëert HEVO bijzondere oplossingen 
met de hoogst mogelijke kwaliteit. Onze adviseurs, projectleiders en projectmanagers behoren tot de 
top van Nederland. Drijfveren zijn betrokkenheid, creativiteit en het nemen van verantwoordelijkheid. 
Of het nu gaat om zorginstellingen, onderwijsgebouwen of kantoorconcepten, wij helpen 
opdrachtgevers hun dromen en ambities waar te maken. HEVO B.V. is onderdeel van TBI.
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