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‘Een belangrijke rode draad in ons ad-
vieswerk is om overheden te helpen 
vastgoed en grondzaken - ook de vaker 
veronachtzaamde - op orde te brengen. 
We hebben bijvoorbeeld een product 
dat ‘Vastgoed op Orde’ heet. Daar valt 
- onder meer - onder: Vastgoedbeheer, 
kavelverkoop, snippergroen, grondzaken 
en juridische processen op orde brengen. 
Voor veel organisaties en vooral voor 
overheden geldt dat het vakgebied 
vastgoed en grondzaken niet hun core 
business is. Het gevolg daarvan is dat 
niemand zich echt eigenaar voelt en er 
vaak versnippering optreedt. Daarom 
begeleiden we gemeenten vaak tevens met 
het centraliseren van processen. Zodat er 
weer grip en overzicht komt. Vervolgens 
kun je een perspectief bepalen en weer 
stappen zetten. Bijvoorbeeld door overtollig 

Metafoor Vastgoed en Software is een ambitieuze partner 
van vooral overheden. Met slimme producten, detachering, 

adviezen en vastgoedsoftware ontzorgt het Nederlandse 
overheidsorganisaties bij hun vastgoedvraagstukken: van 

bestuurlijk niveau tot aan de uitvoering. Peter Broer, 
algemeen manager bij Metafoor, vertelt over de vele 

Nederlandse gemeentes die door de veertig adviseurs van 
Metafoor worden begeleid bij het professionaliseren van hun 

vastgoedbeheer.
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vastgoed af te stoten of om een omvangrijk 
probleem projectmatig op te lossen. Een 
voorbeeld van zo’n probleem is oneigenlijk 
grondgebruik, ook wel “landjepik’’ 
genoemd.’

grond kwijt door verjaring
‘Dit komt in alle gemeenten voor’, zegt 
Broer. ‘Het gaat doorgaans om kleine 
stukjes grond, die door bewoners zijn 
“ingepikt’’ door de tuin of het erf wat te 
vergroten. De bewoners zijn zich hiervan 
zelf vaak niet bewust, omdat nogal eens 
de situatie al jaren geleden is ontstaan. 
Soms door vroegere bewoners. Als de 
gemeenten hier niets aan doen, raken ze 
de stukjes grond kwijt door verjaring. Al 
met al vormen al die stukjes land tezamen 
vaak een behoorlijk groot deel van het 
gemeentelijk bezit. Metafoor heeft door heel 

Nederland al veel gemeenten geholpen hun 
grondbezit te inventariseren. Een tijdrovend 
en intensief - en als je als gemeente niet 
veel grond wil kwijtraken noodzakelijk 
- proces. Na de inventarisatie kun je als 
gemeente je perspectief gaan bepalen: 
wil je de grond verkopen, of verhuren. 
Of - als er sprake is van oneigenlijk 
grondgebruik - de grond, als de verkrijging 
nog niet verjaard is, vorderen van de 
bewoners. Onze ervaren adviseurs pakken 
dit vaak succesvol op voor gemeenten, 
ondersteund door de zelf ontwikkelde 
software: SnippergroenOnline. En het 
levert veel op. Het voorkomen van verjaring 
en daardoor verlies van grond. Vaak nog 
een mooie opbrengst door de verkoop en 
verhuur van grond. En als belangrijkste: 
het aanpakken van ‘’antilandjepik’’-beleid 
gaat rechtsongelijkheid tegen. Hetzelfde 
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principe van orde op zaken stellen en daarna 
perspectief bepalen is tevens de oplossing 
die Metafoor biedt voor vastgoedbeheer 
en verduurzaming van gemeentelijke 
gebouwen. Onze softwareproducten helpen 
ook daarbij.’
 
basis op orde
Het was voor Metafoor Vastgoed en 
Software ook een ‘heftig jaar’ vanwege 
corona, stelt Broer. ‘Maar ook intern 
waren er bij Metafoor uitdagingen vanwege 
verschuivingen binnen het management. 
Met onder meer een nieuwe rol voor mij 
als algemeen manager. In principe veel 
verandering en onzekerheid. Dan is het 

mooi om te ontdekken dat Metafoor 
organisatorisch de basis goed op orde 
heeft. Deze basis van vertrouwen zie je 
bijvoorbeeld terug in de klantrelaties en 
onze samenwerking met leveranciers. In 
een jaar dat alles onzeker lijkt, is het mooi 
om te zien dat investeren in duurzame 
relaties en verbindingen je als organisatie 
een goed fundament geeft. Ook was het 
bijzonder om te zien hoe intern de rust 
en het vertrouwen juist verder werden 
verstevigd en dat onze mensen en 
producten zich verder bleven ontwikkelen. 
Deze collega’s hebben we meestal zelf 
intern opgeleid, en dat levert nu zijn 
vruchten af. En door de traditie bij de 

KMM-groep - waar we deel van uitmaken - 
is er een sterke focus op ondernemerschap, 
lef en talentontwikkeling. Daar horen 
natuurlijk ook de talenten van mensen 
met een beperking bij. Dankzij deze basis 
is er voldoende perspectief voor klanten, 
leveranciers en medewerkers om trouw te 
zijn aan ons bedrijf. Ook die adviseurs die 
na een mooie interne carrière hun vleugels 
uitslaan door bij Metafoor weg te gaan, die 
gunnen we het beste. Het gevolg is dat ze 
ambassadeur van het bedrijf blijven.’

Kmm-holding
Het kwam al ter sprake, Metafoor maakt 
deel uit van de KMM-holding, een flinke 

groep bedrijven. ‘In de eerste plaats fa-
ciliteert de sterke holding ons op veel 
terreinen: financiering, HR, investeringen, 
opleidingen. Het is een bedrijf dat inzet op 
duurzame relaties. Zelf werk ik er ook ruim 
15 jaar. Je kunt hier echt stappen maken. 
Zelf ben ik recent algemeen manager 
geworden. We blijven, om het op zijn Louis 
van Gaal’s te zeggen, investeren in de totale 
mens. Waarbij je niet bezig bent om altijd 
de hoogste uurtarieven binnen te hengelen, 
maar gericht bent op het welzijn van je 
klanten en medewerkers. Bovendien zet de 
holding echt in op betrokken en duurzaam 
ondernemerschap. Dat uit zich in onder 
meer een sponsorfonds voor goede doelen, 

Zakelijke  
terugblik:
belangrijkste moment: 
Tijdens een Heisessie 
in juni ontstond er een 
prachtige teamspirit 
voor het ‘nieuwe’ 
Metafoor
mooiste deal: 
Verduurzamingsopgave 
voor 3 gemeenten 
tegelijk
beste bijeenkomst: Ons 
Teamuitje dit jaar. 
Coronaproof
Corona: Gezondheid van 
collega’s en naasten 
staat voorop, maar deze 
tijd biedt ook nieuwe 
kansen voor Metafoor
geïnspireerd door: Tim van 
Oosterhout (Intenza)
app: Linkedin
beste zakenboek: Van 
goed naar goud! (Marc 
Lammers)

Persoonlijke  
terugblik:
mooiste moment: 
Surpriseparty voor onze 

trouwdag door onze 
kinderen
sportief hoogtepunt: 
“Bootcamp op kantoor”
topserie netflix: The 
Missing en A life on Our 
Planet (docu)
beste boek: Zalige 
Eenvoud, Hinne 
Wagenaar
beste tV-programma: De 
beste Zangers en Klem
Vakantie: Zeeland, 
gezinsvakantie
Corona: Kunst om te 
ontdekken: wat kan 
er wel
meest gelachen: 
Ochtendshow 538, bij 
herhaling hard op lachen 
in de auto
meeste indruk: 
Nederlanders die 
massaal klappen voor de 
zorgmedewerkers

Zakelijk:
plan 2021: Uitdaging is 
om ons bedrijf verder 
door te ontwikkelen 
als toonaangevend 

het ondersteunen van de ISO-certificering 
en nog meer. Het wordt opgepikt, we 
worden jaarlijks genomineerd als Best 
Managed Company en staan bekend 
om het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Voor ons hoort daar ook 
bij dat we in de regio’s waar we actief zijn 
lokaal en regionaal zeer betrokken zijn.’

Het nieuwe normaal na corona
Er wordt veel gesproken over het ‘nieuwe 
normaal’, na corona. ‘Ik kan er niet heel 
veel mee. Er zal verwacht ik wel een 
nieuwe verbinding ontstaan tussen werk 
en privé. Waarbij bedrijven nog meer hun 
kernwaarden zullen identificeren, om hun 

adviesbureau in de 
markt. Dat betekent: 
Een combinatie van 
vakspecialisten en 
allround-adviseurs die 
als team zorgen voor een 
mooie samenwerking 
met onze trouwe  
klanten
grootste uitdaging: 
Bouwen aan een 
topteam
op de planning: In 
september 2021 naar 
Dublin met Metafoor 
anders aanpakken: Als 
algemeen manager 
minder  te werken ‘in je 
bedrijf’ en meer  ‘aan je 
bedrijf’

Persoonlijk: 
anders doen: Meer tijd in 
ruimen voor quality time 
gezin
In de agenda: Sporten
goed voornemen: 
aandachtig luisteren
meer/ minder tijd: Meer 
tijd voor gezonde balans

klanten en ook hun eigen medewerkers 
tevreden te stellen. Daarnaast verwacht 
ik meer dan ooit samenwerking met 
de klanten: wat kunnen we beter voor 
hen maken, wat kunnen we van hen 
leren? De software die we ontwikkelen 
wordt veel gebruikt door gemeenten en 
andere vastgoedorganisaties. We willen 
bijvoorbeeld nog beter naar hen luisteren, 
hoe de software wordt gebruikt. Horen wat 
er speelt en hen daarbij faciliteren, helpen. 
Hoe kunnen we als adviesteam nog meer 
van waarde zijn voor onze klanten, inclusief 
onze software. We ontwikkelen ons nog 
meer als hoogwaardig adviesbureau in ons 
vakgebied.’ •

Bedrijven gaan nog meer hun 
kernwaarden identificeren


