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Maatschappelijk ondernemen
Het nieuwe wonen

Gezond vertoeven in Drenthe



b.pathuis@pathuispartners.nl

Minister Cremerstraat 8

9491 TJ ZEIJEN

06 22413736
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Bert Pathuis

Partner maatschappelijk vastgoed
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Inhoud

• Vastgoed, maatschappelijk vraagstuk

• Mijn passie, visie, drijfveren

• Huis te Zeijen bv 
• Innovatie en ondernemerschap
• Sleutels tot succes
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Vastgoed
vakmanschap

Meer dan stenen 
stapelen
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Vastgoed 
maatschappelijke waarde

Demografische, economische
ontwikkelingen
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Vastgoed
technologische ontwikkelingen
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Vastgoed
Duurzaam
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Vastgoed
Kwaliteit woon- en leefomgeving
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Passie, visie, drijfveren 

Dit niet
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Passie, visie, drijfveren 

Dit wel

Gezond vertoeven in Drenthe
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Passie, visie, drijfveren 

Gezond vertoeven in Drenthe

Onze Woon- en leefomgeving

• jong en oud met en zonder zorg- of hulpvraag samenwonen

• generatiebestendige dorpen en woonwijken

• het sociaal netwerk behouden
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Huis te Zeijen bv

Gezond vertoeven in Drenthe
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Huis te Zeijen bv

• Bed and Breakfast

• Wonen 16 levensloopgeschikte eenheden

• Service en gemak

• Zorgsteunpunt, thuiszorg 

• Werken en leren 

• Ontmoetingspunt 

Lokale kracht

Nieuwe onderneming



Maatschappelijk 
vastgoed

www.pathuispartners.nl

Huis te Zeijen bv 



De Mens centraal

www.pathuispartners.nl

Huis te Zeijen bv



De Mens centraal

www.pathuispartners.nl
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Innovatie en ondernemerschap

1. Bouwen aan een stevig fundament
1. Idee, conceptontwikkeling
2. Kennisnetwerk formeren
3. Marktanalyse

2. Gezonde business case

3. Draagvlak, missiewerk, 

4. Partnerschap, Co-makers

5. Marktverkenning, ambassadeurs

6. Financiering

7. PR en Marketing

Multidisciplinaire aanpak
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Sleutels tot succes 

Formeer een team van koplopers
Zware jongens, meiden
Multidisciplinair team
Ondernemend 
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Sleutels tot succes 

De markt kennen
CPO Consument gerichte planontwikkeling
Lokale kracht
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Sleutels tot succes 

Outside the box: 
Studenten als experts. In multidisciplinair team
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Sleutels tot succes

Kantelen van macht naar kracht
Nieuwe verbindingen /  co-makers
Multidisciplinair
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Sleutels tot succes

Geen energielasten                       lage huisvestingslasten 
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Sleutels tot succes 

Heldere koers
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Sleutels tot succes 

Concept uitrollen
Concept voor herbestemming leegstaande panden
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Sleutels tot succes 

Inspiratie en Passie

Doorzettingsvermogen 


