
Titeldia 
 
Gebruik deze dia (of één van de 
andere kleuren) als titeldia voor de 
presentatie. 
Klik op het tekstvak om een titel te 
maken. Onderaan de dia kun je 
eventueel een voettekst en datum 
plaatsen. Zie je deze invulvelden 
niet, klik dan in het lint op het 
tabblad Invoegen en vervolgens op 
Koptekst en voettekst.  
 
 
 
 
 
Zet in het dialoogvenster een 
vinkje bij Datum en tijd en bij 
Voettekst, klik op Toepassen en vul 
de velden in. Je kunt er ook voor 
kiezen om al in het dialoogvenster 
de informatie in te vullen. Klik 
vervolgens op Toepassen. 
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Sportcentrum Europapark, artist impression 



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Voorstellen 

Wie zijn 

wij? 

 

 
Melger Seebregts en Patrick Gering 

Wie zijn 

jullie? 

 



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Programma 

1.  Introductie en kennismaking 

2.  Casussen gemeente Amsterdam: hindernissen en succesfactoren 

3.  Casus gemeente Amersfoort 

4.  Bespreking casussen en uitwisseling eigen ervaringen (in groepen) 

5.  Rondleiding De Bron  

6.  Opstellen aandachtspunten voor succesvolle aanpak (in groepen) 

7.  Afsluiting 



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

•  De afgelopen tien jaar zijn er veel mooie gebouwen gerealiseerd 
waarin onderwijs en sport samen een plek hebben gekregen.  

•  Tijd om stil te staan bij wat dit aan maatschappelijke meerwaarde 
oplevert en welke knelpunten er in het proces van totstandkoming 

overwonnen moeten worden. 

•  Bespreken hindernissen en succesfactoren die hierin aan de orde 
waren. Daarbij willen wij graag met jullie ervaringen uitwisselen 
met als doel een betere benutting van de sportaccommodaties 
voor alle inwoners. 

 

 
 

Bedoeling bijeenkomst 



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

BMC en Maatschappelijk Vastgoed 

•  BMC vertaalt beleid en vraag van inwoners naar een passend aanbod van 
Maatschappelijk Vastgoed. 

•  Dit doet BMC in de volle breedte van de publieke sector: gemeente, onderwijs, 
zorginstellingen, corporaties, culturele instellingen en sportverenigingen. 

•  Wij geven strategisch advies, zorgen voor gedragen processen en uitvoerbare 
plannen én ontzorgen de opdrachtgever hierbij 

Elevator pitch 



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

BMC en Maatschappelijk Vastgoed 



Scholen en sportaccommodaties 
Plannen, ontwikkelen en exploiteren 

Melger Seebregts, 21 juni 2018 



Nicolaas	  Lyceum	  



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Bijzonderheden: 
 
1. Twee gymzalen in plint 
2. Eigendom: school 

3. Programmering: school 

4. Beheer: school 
5. Exploitatie: school 

 
 

 

 
 

Nicolaas Lyceum (casus 1) 



Het	  4e	  Gymnasium	  



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Bijzonderheden: 
 
1. Sportzaal (dubbele gymzaal) op verdieping 
2. Eigendom: school 

3. Programmering: gedeeld 

4. Beheer: gedeeld 
5. Exploitatie: school 

 
 

 

Het 4e Gymnasium (casus 2) 



IJburg	  college	  I	  	  



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Bijzonderheden: 
 
1. Sporthal (3 gymzalen) op verdieping 
2. Eigendom: Sport (VVE) 

3. Programmering: Sport 

4. Beheer: Sport 
5. Exploitatie: Sport 

 
 

 

IJburg College 1 (casus 3) 



Calvijn	  college	  



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Bijzonderheden: 
 
1. Sporthal op BG 
2. Eigendom: Sport (VVE) 

3. Programmering: Sport 

4. Beheer: Gedeeld 
5. Exploitatie: Sport 

 
 

 
 

Calvijn college (casus 4) 



Zeeburgereiland	  



Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken voor de tekst te 
staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen.  
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommingsteken, 
klik dan op Lijstniveau verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Bijzonderheden: 
 

1. Sporthal op verdieping 
2. Eigendom: Sport 

3. Programmering: Sport 

4. Beheer: Sport 
5. Exploitatie: Sport 

 
 

Zeeburgereiland (casus 5) 



Grafiek 
 
De grafiek op deze dia is een 
voorbeeldgrafiek. Deze kun je 
hergebruiken. Klik met de 
rechtermuistoets op de grafiek 
en kies voor Gegevens 
bewerken om de gegevens aan 
te passen. Kies voor Ander 
grafiektype om een ander 
soort grafiek te maken. De 
grafiek wordt automatisch 
opgemaakt in de 
huisstijlkleuren van BMC. 
 
Wil je nog een dia met een 
grafiek maken, klik dan in het 
overzicht met dia’s met je 
rechtermuistoets op de dia en 
kies voor Dia dupliceren. 
Herhaal bovenstaande stappen 
om de grafiek aan te passen. 

Wat zijn jullie ervaringen? 

●  Herkennen jullie de problematiek? 
●  Welke hindernissen moeten worden overwonnen? 

●  Wat zijn de succesfactoren? 
 

 

 



Grafiek 
 
De grafiek op deze dia is een 
voorbeeldgrafiek. Deze kun je 
hergebruiken. Klik met de 
rechtermuistoets op de grafiek 
en kies voor Gegevens 
bewerken om de gegevens aan 
te passen. Kies voor Ander 
grafiektype om een ander 
soort grafiek te maken. De 
grafiek wordt automatisch 
opgemaakt in de 
huisstijlkleuren van BMC. 
 
Wil je nog een dia met een 
grafiek maken, klik dan in het 
overzicht met dia’s met je 
rechtermuistoets op de dia en 
kies voor Dia dupliceren. 
Herhaal bovenstaande stappen 
om de grafiek aan te passen. 

 
Wat is er nodig om sportaccommodaties beter te benutten voor alle inwoners? 
 

Conclusies en aanbevelingen 


