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AAA MRE
Het gaat goed met onze vereniging! Met 700 
leden en 20 jaar bestaansrecht is de vereniging 
inmiddels één van de grootste vastgoedverenigingen 
in Nederland waarin alle vastgoeddisciplines 
vertegenwoordigd zijn. 

We kijken terug op een geslaagd lustrumjaar met een prachtige afsluiting in het 

Krasnapolsky in Amsterdam. De Nieuwjaarslezing, het lustrumcongres, de Company visits, 

de Mipim- en Provadaborrel waren afgelopen jaar zeer goed bezocht. Juist in economisch 

moeilijkere tijden neemt de betrokkenheid van de leden toe en kan onze vereniging haar 

nut en bijdrage leveren aan een professionele en positieve vastgoedsector. 

Tijdens de laatste algemene vergadering namen we afscheid van Inge van der Meer, 

Ingrid Hulshoff, Machiel Hoek en Ralph Steenbergen (dank voor jullie tomeloze 

inzet de laatste jaren!) en werden Eefje van Bommel, Eva Hekkenberg, Thomas 

Liebrand en Paul Twigt als nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Een bijna nieuw 

bestuur met een gezonde dosis ambitie voor de komende jaren. 

Als eerste bestuursvoorstel werd de naam van onze vereniging tijdens de ALV 

gewijzigd in AAA MRE (ASRE Alumni Association MRE). Deze Triple A status 

(wie heeft het nog in deze tijd?) straalt ons inziens het waardevolle karakter en 

unieke (kennis-) netwerk van onze vereniging uit. Kennisoverdracht voor en door 

leden, samenwerking met de ASRE en andere vastgoedverenigingen, het bevorderen 

van integriteit van de sector en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid 

zijn de speerpunten van onze vereniging en uw bestuur voor de komende jaren.

En voor u ook weer een prachtig nummer van de Masterclass met als thema: Eigen 

Baas. De laatste jaren is ook in de vastgoedmarkt een grote toename waar te 

nemen van ZZP-ers, freelancers, en vastgoed startups. Nieuwe spelers begeven zich 

op de markt, deels uit nood geboren en deels vanwege een drang naar vrijheid en 

de wens om de conventionele benadering van de markt te doorbreken. Dit nummer 

staat geheel in het teken van deze nieuwe vastgoedondernemers, hun huisvesting, 

hun valkuilen, hun beweegredenen en hun ambities. Ook uw voorzitter heeft deze 

stap gezet en kan uit eigen ervaring vertellen dat het meer dan de moeite waard 

is om eigen baas te worden. Opboksen tegen de gevestigde orde, onderscheidend 

vermogen creëren, hard werken en met het devies om het 

vastgoedondernemerschap niet te romantiseren! 

Uit onderzoek blijkt dat voor het slagen van het 

ondernemerschap de vaardigheid van de ondernemer 

(25 procent) en zijn netwerk (20 procent) de 

belangrijkste succesfactoren zijn. Als AAA MRE leveren 

wij uiteraard graag een bijdrage aan uw succes!

Ik wens alle eigen bazen, freelancers, ZZP-ers, 

vastgoed startups veel succes en wijsheid toe bij het 

vastgoedondernemerschap.

Kees van Harten

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

Vrijdag 15 juni a.s. organiseert de Amsterdam 

School of Real Estate het tweede ASRE Talent 

Seminar. Hiermee wordt de vorig jaar ingezette 

traditie voortgezet. Net als tijdens de inspirerende 

eerste editie staat uitwisseling van kennis en 

inzichten rondom uiteenlopende vastgoedthema’s 

centraal. Een selectie van ASRE-afstudeerscripties 

uit het studiejaar 2011/2012 vormt de basis voor de 

inhoudelijke discussies. 

Via een keynote speech en verschillende parallel-

sessies presenteren MRE- en MSRE-studenten 

hun onderzoeks bevindingen. Deze bestrijken een 

breed palet aan vastgoedonderwerpen. Dit biedt 

de gelegenheid om op tal van aspecten van de 

vastgoedkunde nieuwe kennis te vergaren en om 

hierover met experts van gedachte te wisselen. 

Het ASRE Talent Seminar 2011/2012, dat in samen-

werking met de MRE en MSRE alumniverenigingen 

is opgezet, start om 12.30 uur en sluit om  

17.00 uur af met een borrel. Dit alles vindt plaats 

bij de Amsterdam School of Real Estate,  

Jollemanhof 5 in Amsterdam. 

Aanmelden kan bij Ciska Damen: c.damen@asre.nl 

of via telefoonnummer 020 668 11 29.

Zodra er meer details over het programma bekend 

zijn, wordt dit hier vermeld. Houd de pagina www.

asre.nl/TalentSeminar in de gaten. 

ASRE Talent Seminar 2011/2012

Ken je collega’s, vakgenoten of andere geïnteresseerden die 

kennis en kunde van vastgoed willen opdoen? 

Attendeer ze dan op onderstaande bijeenkomst. 

Maak kennis met de MRE en MSREwww.asre.nl/mastermiddag

met proefcollege van dr. Ronald Huisman:  

Beleggen in vastgoed: op basis van fundamentals of trends?

Programma 15 mei 2012

16.30 uur Ontvangst & koffie

17.00 uur Plenair - Introductie ASRE 

17.10 uur  Plenair - Proefcollege dr. Ronald Huisman,  

Research Fellow

17.45 uur  Parallelle sessies toelichting en vragen –  

MRE/ MSRE

18.00 uur Borrel & hapjes 

Aanmelden kan bij Fleur Danis: f.danis@asre.nl. 

Mastermiddag ASRE

Agenda 2012
26 april   Nascholing ‘Het ontwikkelen van 

woningen voor de woningmarkt van de 

toekomst’  

www.asre.nl/nascholing

15 mei  Mastermiddag MRE /MSRE 

5,6 en 7 juni ASRE op PROVDA www.asre.nl/provada 

6 juni  PROVADA BORREL ASRE / MSRE / MRE 

op ASR Stand

14 juni   Nascholing ASRE;  

onderwerp nog vast te stellen  

www.asre.nl/nascholing

15 juni   ASRE Talent Seminar 2011/2012

12 september  Company visit

18 oktober   Nascholing ASRE;  

onderwerp nog vast te stellen  

www.asre.nl/nascholing
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Company Visit: 
Schiphol

In de vroege ochtend van 28 april jl. 

brachten 55 MRE-ers een bezoek aan 

Schiphol Real Estate. Na het nuttigen van 

een kop koffie, jus d’orange en croissant is 

een tweetal presentaties gegeven. André van 

den Berg, directeur, gaf allereerst inzicht in 

de belangrijkste kenmerken van Luchthaven 

Schiphol, als ook de relatie tussen de 

Luchthaven en Schiphol Real Estate. Wim 

Kranenburg, portfolio manager, is vervolgens  

nader ingegaan op de strategische 

richting van Schiphol Real Estate. De 

ochtend is succesvol afgesloten met een 

informatieve bustour over de verschillende 

deelgebieden van Schiphol.
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MRE als wetenschappelijk  
geaccrediteerde masteropleiding

Vanaf 1 september 2011 is de 
MRE-opleiding wetenschappelijk 
geaccrediteerd door de NVAO 
(Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie). Dit is een accreditatie 
die past bij de ambitie van de 
Amsterdam School of Real Estate 
om hét academisch instituut voor 
vastgoedkunde in Nederland te zijn. 
Dit artikel geeft een beeld van de 
gevolgde weg en geeft weer wat 
het betekent voor de ASRE en de 
masteropleidingen.

De weg naar wo-masters
In maart 2010 is de ASRE gestart met het weten schappelijke 

accreditatietraject voor haar master op leidingen. Voor die tijd 

hebben studenten, docenten en betrokken brancheverenigingen 

aangegeven achter een wetenschappelijke accreditatie te staan. 

Een interne projectgroep heeft het accreditatie traject 

vormgegeven (met programmamanager Arthur Marquard en 

opleidingsmanager Jurrien Endenburg en onder leiding van 

onderwijsdirecteur Judith Sanders). Een externe klankbordgroep 

adviseerde de projectgroep, met ASRE-bestuurslid professor Len 

de Klerk als voorzitter en met vertegenwoordigers van studenten, 

alumni, docenten en werkgevers. Deze klankbordgroep adviseerde 

over de voorstellen van de projectgroep. Daarnaast heeft een 

adviesbureau voor hoger onderwijs de projectgroep begeleid waar 

het om didactische vraagstukken ging. 

De NVAO ontving in december 2010 de rapporten Toets 

Nieuwe Opleiding (TNO) voor de MRE- en MSRE-opleiding. Na 

bestudering van de rapporten door de NVAO volgde in april 

2011 de visitatie bij de ASRE door een panel van deskundigen 

op vastgoedinhoudelijk en onderwijskundig vlak. Het visiterende 

panel heeft gesproken met het bestuur van de ASRE, het 

opleidingsmanagement, studenten, alumni, docenten en het 

werkveld. De masteropleidingen werden uitvoerig bekeken en 

getoetst aan de criteria van het kader hoger onderwijs. Het panel 

heeft haar bevindingen verwerkt tot een advies aan de NVAO. 

Op basis hiervan heeft de NVAO in september 2011 het besluit 

genomen de MRE en MSRE te accrediteren als ‘postinitiële 

masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs’. 

Hoewel formeel de titel Master of Science is verleend aan beide 

masteropleidingen, kiest de ASRE ervoor zoveel mogelijk de 

titelnotaties MRE en MSRE te gebruiken om herkenbaarheid van 

de opleidingen te waarborgen in de praktijk. 

Belang van wetenschappelijkheid voor de sector

Tot het jaar 2007 werden de masteropleidingen van de ASRE 

gewaarborgd door de Universiteit van Amsterdam, als onderdeel 

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In 2007, na invoering 

van de Wet op het Hoger Onderwijs, heeft de ASRE ervoor 

gekozen om een zelfstandig accreditatietraject in te gaan met een 

postinitiële beroepsoriëntatie. 

De afgelopen jaren heeft de vastgoedsector een verdere 

ontwikkeling doorgemaakt. Het vakgebied is complexer 

geworden, zowel in vastgoedonderzoek als in de praktijk. 

Ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft haar 

weerslag op het vakgebied. Te noemen vallen: de noodzaak van 

duurzaamheid, ethische vraagstukken in relatie tot vastgoed en 

de verschuiving van nieuwbouw naar herontwikkeling van de 

bestaande gebouwde omgeving. Daarnaast heeft de kredietcrisis 

grote invloed op het vakgebied. De inhoudelijke groei, 

toegenomen complexiteit en maatschappelijke ontwikkelingen 

vereisen van het hoger personeel meer analytische vaardigheden. 

Vanuit het werkveld is erkenning voor de kwaliteitslag van de 

ASRE met twee wetenschappelijke masteropleidingen, die zich 

heeft geuit in een nominatie van onze hoogleraar Peter van Gool 

voor de Vastgoedmarkt Award van dit jaar. Bij deze nominatie 

wordt gewezen op het belang van wetenschappelijk inzicht 

gedurende economisch onzekere tijden. 

Gevolgen voor de opleidingen
De wo-accreditatie heeft ertoe geleid dat er in de opleidingen 

meer aandacht is voor methodologische vaardigheden en 

theoretische kennis, zonder daarbij afbreuk te doen aan de 

praktijkgerichte benadering. Er is meer aandacht voor onderzoek 

en voor het rapporteren van onderzoeksresultaten in essays 

en papers. Het aantal hoogleraren en universitaire docenten 

die de ASRE aan zich bindt, is toegenomen en internationale 

handboeken, journals en onderzoeksrapporten maken een groter 

deel uit van het lesmateriaal. 

In het kader van de wetenschappelijke accreditatie heeft de ASRE 

ook haar eigen onderzoek geïntensiveerd. Het wetenschappelijk 

onderzoek zal sterker op de kennisvraag van het werkveld 

en op het onderwijs worden gericht. De onderzoekagenda 

wordt om deze reden in overleg met brancheorganisaties en 

het opleidingsmanagement opgesteld. Ter uitvoering van deze 

agenda is het research fellowship geïntroduceerd. Tot Research 

Fellow zijn inmiddels benoemd dr. Ronald Huisman, prof. dr. Fred 

Huibers, prof. Pieter Tordoir en dr. Edwin Buitelaar. Samen met 

de leerstoelen die de ASRE al jaren aan de UvA onderhoudt, 

verrichten zij onderzoek binnen de speerpunten: woningmarkt, 

ruimtelijke investeringsstrategieën en waardeanalyse. 

De eisen die gesteld worden aan het schrijven van een scriptie, 

waarmee studenten hun masteropleiding afronden, zijn gewijzigd. 
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Ook hier komt een grotere nadruk te liggen op theoretische en 

methodologische aspecten. Daarnaast is er meer aandacht voor 

wetenschappelijke schrijfvaardigheid. Studenten wordt daarbij 

geleerd hoe zij zich kritisch op kunnen stellen ten aanzien 

van gekozen methoden en onderzoeksuitkomsten, waarbij de 

navolgbaarheid van de analyse en de generaliseerbaarheid van de 

conclusies voorop staan. 

MRE als wetenschappelijk geaccrediteerde 
masteropleiding
De focus van de MRE-opleiding blijft het opleiden van 

vastgoedprofessionals voor hogere managementposities. 

Met de huidige wetenschappelijke accreditatie hebben wel 

accentverschuivingen plaatsgevonden, waarbij de MRE-

opleiding meer aandacht besteedt aan (onderzoek naar) 

managementtheoretische vraagstukken. 

Vanwege deze managementgerichte benadering en de 

gerichtheid op het kunnen nemen van integrale beslissingen 

op strategisch niveau, is er voor gekozen om per semester 

ruimtelijke en economische vakken te behandelen naast 

strategie en management. Op die manier kunnen strategische 

managementvaardigheden geïmplementeerd worden in 

inhoudelijke vakken. In het laatste semester wordt inhoudelijke 

casuïstiek integraal vanuit een managementinvalshoek 

behandeld. De juridisch-fiscale kennis is op een inhoudelijk-

logische wijze over de semesters verdeeld en wordt in het laatste 

semester eveneens geïntegreerd in de casuïstiek.

De interdisciplinaire aanpak heeft geleid tot de samenstelling 

van het programma uit drie deelgebieden van het domein van 

de vastgoedkunde die systematisch over de semesters zijn 

uitgewerkt, te weten: 

•  Bedrijfskunde: cluster ‘strategie en management’

•  Economie: cluster ‘financieren en beleggen’

•  Ruimtelijke wetenschappen: cluster ‘vastgoedmarkten 

en ontwikkeling’ 

Deze deelgebieden vormen samen het domein van de 

vastgoedkunde en komen alle drie in elk van de semesters terug 

(zie figuur ‘Overzicht van het MRE-programma’ ).

Inleiding vastgoedkunde en academische 
vaardigheden 
Instroom in de masterprogramma’s van de ASRE door hbo-

studenten is mogelijk door het programma Academische 

Vaardigheden, dat online wordt aangeboden met 

studiematerialen, webcastcolleges en oefenopgaven. In dit 

programma worden introducties gegeven met betrekking tot 

wetenschappelijk denken, methoden van onderzoek, statistische 

vaardigheden en financiële analyses. Studenten die willen 

instromen in de masterprogramma’s, maar geen studie hebben 

gevolgd binnen het vastgoedkundedomein of geen werkervaring 

op dit terrein hebben, kunnen daarnaast het programma Inleiding 

Vastgoedkunde volgen. Deze opleiding kan beschouwd worden 

als een basisopleiding binnen het vastgoeddomein. 

Status overgangsregeling huidige studenten 
en regeling hbo-master afgestudeerden
Op 20 januari jl. is de ASRE gestart met het wo-programma voor 

huidige MRE-studenten en hbo-master MRE-afgestudeerden. Dit 

programma wordt gegeven op vrijdag en bestaat uit drie vakken: 

Financieren en beleggen, Vastgoedmarkten en ontwikkeling en 

Strategisch management. Deze vakken vormen sinds september 

2012 de vaste basis voor het reguliere MRE-programma. Op basis 

van een verschilanalyse is vastgesteld welke prestaties moeten 

worden geleverd voor het behalen van een MRE-wo-diploma. 

De groep die op 20 januari is gestart, bestaat uit bijna zestig 

studenten. De helft is afkomstig uit de jaargang die nu nog 

deelneemt aan de opleiding (MRE 2010-2012). Een kwart van de 

Overzicht van het MRE-programma
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studenten komt uit de jaargang MRE 2009-2011 en het laatste 

kwart heeft in eerdere jaren de MRE-opleiding afgerond. De 

studenten volgen het programma t/m april en hebben eventueel 

vrijstellingen voor programmaonderdelen gekregen (op basis van 

de vooropleiding). De scripties zijn opnieuw beoordeeld door de 

Examencommissie om het wo-niveau vast te stellen. Indien aan 

alle wo-verplichtingen is voldaan, wordt het wo-diploma verstrekt.

Het programma wordt in het voorjaar van 2013 nogmaals 

aangeboden. Hbo-master afgestudeerden kunnen zich nog tot 

uiterlijk september 2012 inschrijven.

Nieuwe inschrijfprocedure 
Sinds 2011 heeft de ASRE de inschrijfprocedure voor de 

masteropleidingen veranderd. Het vooraf tekenen van het 

inschrijfformulier werkte bij geïnteresseerde studenten als 

een drempel. Alle geïnteresseerden kunnen nu vrijblijvend een 

Verzoek tot toelatingsformulier invullen via de website www.

asre.nl. Bijgevoegd worden de CV en de behaalde diploma’s. 

Op basis hiervan worden de documenten gecontroleerd en 

wordt de student uitgenodigd voor een intakegesprek met 

de MRE-opleidingsmanager (Janneke Schreuder). In sommige 

gevallen neemt ook de MSRE-opleidingsmanager (Jurrien 

Endenburg) deel aan het gesprek, om de opleidingsbehoefte 

nader te inventariseren. Op basis van de documentatie en 

het intakegesprek wordt beoordeeld of de student zich kan 

inschrijven voor de opleiding. Hij of zij krijgt het inschrijfformulier 

toegestuurd en tekent pas dan voor de totale opleidingskosten.

De student heeft zo een indruk kunnen krijgen van de 

ASRE ende opleidingen, en heeft de keuze voor één van de 

masteropleidingen kunnen bespreken met een opleidingsmanager. 

Tevens is het voor de ASRE nuttig de studenten van te voren te 

screenen. Bedrijven kunnen zo eenvoudig aan hun medewerkers 

aanbieden om op een vrijblijvend oriënterend gesprek te gaan. 

De daadwerkelijke inschrijving vindt namelijk op een later 

momentplaats. We merken dat deze nieuwe procedure beter 

werkt voor alle partijen. Vooral in tijden waarin er nog interne 

discussie is binnen organisaties over het onderwijsbudget, kan de 

aanstaande student al wel zijn of haar voorkeur voor de opleiding 

kenbaar maken bij de ASRE. 

Toekomst
In 2014 viert de ASRE haar 25-jarig bestaan. Met de 

wetenschappelijke accreditatie en de verdere professionalisering 

van de branche, zijn wij ervan overtuigd dat onze opleidingen 

veel toegevoegde waarde hebben voor talentvolle 

vastgoedprofessionals. De ASRE ziet daarom de toekomst, 

ondanks de uitdagingen die er ook in de vastgoedsector 

liggen, met vertrouwen tegemoet, vooral ook door haar sterk 

financieel-economische focus en de samenwerking met de actieve 

alumniverenigingen, universiteiten en vastgoedsector. 

Tot slot willen wij studenten, docenten, werkgevers, alumni en 

alle anderen die betrokken zijn geweest bij het accreditatieproces 

danken voor al hun inzet die tot dit mooie resultaat heeft geleid. 

Janneke Schreuder,  

Senior Opleidingsmanager MRE

Judith Sanders, Onderwijsdirecteur 

ASRE en Programmamanager MRE

Arthur Marquard, Programma-

manager MSRE en Vakcoördinator 

Real Estate Finance
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4 jaar geleden is Dennis van Westerop samen 

met Jaap van der Wijst Peak Development 

begonnen. Peak is gedelegeerd (her)ontwikkelaar 

en adviseur voor partijen die zelf geen ontwikkel/

projectmanagement in huis hebben. In de regel 

zijn dit vastgoedeigenaren en eindgebruikers.

Wat was de aanleiding om voor je 
zelf te beginnen?
Ik werkte bij Trimp & Van Tartwijk. De aanleiding 

spreekt voor zich, de lifthal stond vol met heren 

die nadere informatie wilde over het reilen en 

zeilen van T&vT. Ik was twee jaar binnen en in 

de veronderstelling bij een zeer gerenommeerde 

en respectabel organisatie te werken. De 

randvoorwaarden om goed te functioneren waren 

natuurlijk in één klap verdwenen. 

Wat beschouw je als je grootste 
succes?
Dat wij als zelfstandig onafhankelijk bedrijf 

het vertrouwen van partijen krijgen om (her)

ontwikkelingen te begeleiden die in deze tijd 

redelijk uniek zijn. Herontwikkeling is over het 

algemeen lastiger dan nieuwbouw ontwikkelen. 

Door de expertise die wij hierbij hebben 

ontwikkeld zien wij de toekomst met veel 

vertrouwen tegemoet.

Wat was je grootste leermoment? 
Eerder een bevestiging dat “bij je zelf te blijven” 

een waardevolle eigenschap is. Verder in algemene 

zin ken je competenties en zoek de aanvullende 

capaciteit op. In deze tijd vind ik dat te veel 

personen zichzelf meer kwaliteiten aanmeten dan 

waarover ze beschikken, dat houd je niet lang vol.

In welk opzicht ben je erop voor- 
en achteruitgegaan?
Achteruitgegaan alleen op de locatie! Het 

WTC in Amsterdam was een bijzonder prettige 

werkplek. De periferie van Amsterdam spreekt 

minder tot de verbeelding echter past goed bij de 

tijdgeest en onze no nonsens filosofie. 

Vooruitgegaan directe resultaat tussen inzet en 

uitkomst zonder buffer. De vrijheid van handelen 

zorgt voor een ondernemende instelling die als 

positief wordt ervaren.

Heb je tips voor mensen die een 
onderneming willen starten in het 
vastgoed?
In loondienst heb ik altijd het idee gehad als 

zelfstandig ondernemer te acteren, vanwege 

variabele beloning etc. Niets is minder waar. 

Onderschat het niet maar doe het wel! Je ziet, 

vanwege de crisis, steeds meer mensen voor 

zichzelf beginnen. Businessplan, Kvk, website 

en klaar! Maar zo werkt het niet. Zorg voor 

een onderscheidende rol en arrangeer vooraf 

de aanvullende kwaliteiten van anderen, want 

alles zelf kunnen is een utopie. Ik ben met 

mijn compagnon samen begonnen omdat wij 

complementair zijn. Hierdoor is van idee tot 

realisatie in goede handen. 

Hoe zie je de toekomst van je 
bedrijf? Of: Wat zijn je ambities 
voor de toekomst?
Wij zijn een partij die juist nu goede aansluiting 

vindt bij de vragen uit de markt. Ik ga er vanuit 

dat nadat de echte afschrijvingen hebben 

plaatsgevonden de (nieuwe) eigenaren meer 

speelruimte hebben om echt aan de slag te gaan 

met hun vastgoed. Dit is kansrijk voor een bedrijf 

als Peak Development. In deze tijd leggen we de 

kiem voor toekomst.

Eigen baas
Voor jezelf beginnen, ondernemen. Er zijn 
veel argumenten te bedenken om het niet te 
doen. Toch wagen steeds meer MRE-ers de sprong 
in het diepe. Wat zijn hun beweegredenen, wat 
hebben ze geleerd en wat hopen ze te bereiken? 
We vroegen het zes ambitieuze starters.

Dennis van Westerop - Peak Development

in
te

rv
ie

w
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Hans Kouwenhoven - I-Thermostat 
Hans Kouwenhoven is 3 dagen per week 

directeur van Stichting Beaumont, een stichting 

die de gebouwen van de gemeente Montfoort 

beheert, en besteedt 2 dagen, avonduren en 

weekeinden aan zijn bedrijf i-Thermostat. 

Voordat hij eigen baas werd heeft hij gewerkt 

bij het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente 

Amsterdam, bij Altera Vastgoed en bij D-Winkels.

Wat was de aanleiding om voor 
jezelf te beginnen?
Naast mijn werk voor de stichting Beaumont 

had ik tijd over die ik graag als eigen baas 

wilde invullen. De aanleiding om me op deze 

innovatie te werpen was eigenlijk verbazing en 

frustratie. Het verbaast me al jaren dat er geen 

thermostaat bestaat die gemakkelijk is in het 

gebruik en er mooi uitziet. Bovendien bevreemdt 

het me dat er op dit gebied de laatste 20 jaar 

geen noemenswaardige innovaties hebben 

plaatsgevonden. Met al die iPads, computers 

en smartphones moet het mogelijk zijn om de 

thermostaat van de muur en in pc en smartphone 

te krijgen. 

Wat is i-Thermostat?
Ik ben als ceo van i-Thermostat met mijn partners 

bezig met octrooiering van het product en ik kan 

dus niet exact uitleggen wat het is. Naast het 

feit dat het een nieuwe soort thermostaat betreft 

licht de naam wellicht een tipje van de sluier 

op….

Wie is je leermeester?
De inspiratie om tot dit product te komen 

komt uit mezelf maar ik leer veel en haal veel 

inspiratie uit het team van mensen waarmee we 

deze innovatie op de markt willen brengen.

Als je de ‘sprong in het diepe’ 
opnieuw zou kunnen wagen, wat 
zou je anders doen?
Ik zou het team dat we inmiddels om ons heen 

hebben verzameld sneller vormen. Door slimme 

afspraken te maken, staan de neuzen nu dezelfde 

kant op: iedereen vindt het leuk, is gemotiveerd 

en kan er potentieel de vruchten van plukken. Als 

het lukt om i–Thermostat te lanceren is het een 

echte ‘team-effort’. 

Wilfried Koster - Straatman Koster advocaten 
Wilfried Koster is met Thijs Straatman mede-

eigenaar van Straatman Koster advocaten. 

Het kantoor van de twee oud-juristen van 

Houthoff Buruma is sinds 2006 gegroeid van 

destijds 2 advocaten naar inmiddels meer dan 

15 advocaten en medewerkers. Straatman 

Koster advocaten richt zich op vastgoed- en 

aanbestedingsrecht en alle daarmee direct 

verband houdende rechtsgebieden zoals 

staatssteunrecht en mededingingsrecht. Het 

bureau is gevestigd in Rotterdam.

Wat was de aanleiding om voor 
jezelf te beginnen?
Het begon tijdens een skitripje van Houthoff 

Buruma. Tijdens de apres ski heb ik geopperd 

om voor onszelf te beginnen. De volgende 

dag was niet iedereen meer even enthousiast 

maar Thijs en ik hadden de moed om het ook 

te doen. We hebben ieder ¤18.000,- bij elkaar 

gelegd en berekeningentjes gemaakt hoe lang 

we het zonder opdrachten zouden kunnen 

uithouden. Dat bleek allemaal niet nodig. Al 

vanaf het begin kregen we leuke en goede 

opdrachten. Het is ook erg motiverend om te 

weten dat je klanten uiteindelijk echt voor jouw 

kiezen in plaats van de naam van het kantoor. 

We begonnen op een klein zolderkamertje 

en zijn via een klein kantoortje in een 

bedrijfsverzamelgebouw uiteindelijk met ruim 

15 werknemers op de 12e verdieping van het 

WTC geland.

Wie is je leermeester?
Mr. Goumans is toch wel echt mijn leermeester 

geweest. Ik heb 3 jaar lang zijn koffer gedragen 

en in die tijd veel geleerd van zijn ervaring 

en vermogen om alle trucs op het gebied van 

vastgoedrecht te doorzien. Daarnaast krijg je 

vanuit de orde van advocaten ook allerlei regels 

mee waar je je aan moet houden. Dat geeft 

natuurlijk veel structuur.

Als je de ‘sprong in het diepe’ 
opnieuw zou kunnen wagen, wat 
zou je anders doen?
Als je als eigen baas gaat groeien, is het 

belangrijk dat je kritisch blijft op de mensen 

die je aanneemt. Beter een keer ‘nee’ zeggen 

dan erachter komen dat je toch niet de juiste 

persoon hebt aangenomen. Je moet daarom ook 

niet te snel willen groeien.

In welk opzicht ben je erop 
vooruit gegaan?
Het geeft een kick om eigen baas te zijn en 

bijvoorbeeld zelf van de ene op de andere 

dag te kunnen bepalen wat de kleur van het 

briefpapier wordt.

In welk opzicht ben je erop 
achteruit gegaan?
Ik zou niet willen zeggen dat ik erop achteruit 

ben gegaan maar ik had, toen ik begon, ook 

het idee dat ik als eigen baas meer tijd voor 

mijn gezin zou krijgen. Dat bleek niet het geval. 

Omdat het zo goed liep, was ik eerder meer dan 

minder tijd aan het werk. 

Wat zijn je ambities voor de 
toekomst?
Wij willen als advocatenkantoor in staat blijven 

om maatwerk voor onze klanten te bieden. 

Daarbij is het persoonlijk commitment van 

onze advocaten belangrijker dan de naam van 

een groot kantoor en de mogelijkheid om elk 

specialisme in huis te hebben. Dat betekent dus 

ook dat we niet te groot willen groeien.



(vervolg Hans Kouwenhoven)

In welk opzicht ben je erop voor-
uitgegaan?
Tijdens het opzetten van i-Thermostat 

heb ik enorm veel geleerd over internet, 

businessplannen schrijven, marketing, 

procesmanagement, het opzetten van een bedrijf, 

high-tech etc. Ik weet nu bijvoorbeeld wat een 

PCB is....

In welk opzicht ben je erop achter-
uitgegaan?
Tot nu toe hebben we alleen geïnvesteerd in  

i-Thermostat. Zowel in cash als uren. Ik werk 

twee dagen per week voor mijn eigen bedrijf en 

drie dagen voor een baas. De twee dagen, avond 

uren en weekeinden die ik voor mezelf werk 

hebben nog geen cent opgeleverd.

Wat zijn je ambities voor de 
toekomst?
Op dit moment zijn we op zoek naar 

investeerders die i-Thermostat een stap dichter 

bij lancering kunnen brengen. Bij voorkeur 

sluiten we een deal met een strategische 

partner die naast geld een verkoopkanaal en/

of know-how inbrengt. We praten met meerdere 

bedrijven. Binnenkort zit ik bijvoorbeeld met 

Google aan tafel. 
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Machiel Hoek - Holland Realty Partners
Holland Realty Partners is gedelegeerd asset 

manager op vastgoedportefeuilles van derden 

en doet het commercieel, strategisch en 

financieel management. 

Holland Realty Partners is een beleggings-

makelaar nieuwe stijl, met alleen 1 op 

1 transacties. Zij begeleiden corporate 

gebruikers bij hun vastgoedvraagstukken en 

geven gespecialiseerde financiële adviezen 

bij financieringen, portfoliostrategieën en 

waarderingen,

Wat was de aanleiding om voor 
jezelf te beginnen?
De aanleiding was de FIOD-inval op  

13 november 2007 bij Trimp & 

van Tartwijk, het bedrijf waar mijn 

compagnons, Sicco Posthumus en Sake 

Pleiter, en ik toen werkten. Na die inval 

en de nieuwsberichten daaromtrent zijn 

wij daar onmiddellijk uit dienst gegaan en 

hebben Holland Realty Partners opgericht.

Als je de ‘sprong in het diepe’ 
opnieuw zou kunnen wagen, 
wat zou je anders doen?
We zouden dan graag wat meer 

voorbereidingstijd hebben! Neen, 

eigenlijk is dat niet helemaal waar. 

Door de “pressure cooker” waarin we 

zaten hebben we binnen 6 weken een 

nieuw bedrijf opgericht dat op 1 januari 

2008 volledig operationeel was met 8 

werknemers. Juist die druk heeft denk 

ik geleid tot het vermijden van langdurige 

besluitvormingstrajecten. “Just do it” was het 

motto, en dat heeft goed uitgepakt.

Wat was je grootste leermoment? 
Dat 1 + 1 echt véél meer dan 2 kan zijn. De 

synergie tussen mijn compagnons en mijzelf is 

zodanig gebleken dat we zaken hebben kunnen 

doen die elk van ons afzonderlijk nooit had 

kunnen doen.

In welk opzicht ben je erop voor- 
en achteruitgegaan?
Een vooruitgang is de vrijheid van het 

ondernemerschap. Een achteruitgang was het 

bij de opstart zelf financieren van het gehele 

bedrijf; we hebben daardoor in beginsel 

behoorlijke concessies moeten doen ten aanzien 

van ons inkomen.

Wat zijn je tips voor hen die een 
eigen onderneming willen starten 
in het vastgoed?
Tips die in iedere branche gelden, maar zeker 

heden ten dage in het vastgoed: zorg voor een 

onderscheidende propositie, wees altijd integer, 

zorg voor een conservatief business plan en 

zorg dat je het de eerste jaren op een laag 

salaris/dividend kunt uitzingen. Vermijd, indien 

mogelijk, externe financiering.

Hoe zie je de toekomst 
van je bedrijf? Wat zijn je 
ambities?
Wij zijn een nichespeler in deze markt; 

we worden thans met name voor 

lastige en complexe vraagstukken 

ingeschakeld. Die sterkte houden 

we intact. Maar we kunnen nog wel 

behoorlijk groeien naar onze “fair 

share” in de markt. Onze ambitie 

is om te groeien, eigenlijk op alle 

onderdelen van ons bedrijf. We hebben 

nu een prachtig op elkaar ingespeeld 

team staan dat iedere klus feilloos kan 

uitvoeren. Maar groei is niet het doel 

op zich; het moet leiden tot stabiliteit 

en leuke klussen. De lol in het werk 

staat echt bovenaan.
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Edwin Blijie- Blijie Vastgoed
Edwin Blijie is oprichter en directeur van Blijie 

Vastgoed BV. Blijie Vastgoed houdt zich bezig 

met projectontwikkeling en procesmanagement 

voor opdrachtgevers en ontwikkelt daarnaast 

op eigen initiatief projecten. Na het afronden 

van de MRE-opleiding in 2006 begon het 

ondernemerschap te kriebelen en is Edwin 

gestart met Blijie Vastgoed. 

Wat was de aanleiding om voor 
jezelf te beginnen? 
“Tijdens de MRE kwam ik in contact met 

een groot aantal mensen dat binnen de 

commerciële sector werkte en merkte ik dat 

het ondernemerschap me erg aansprak. Ik 

had het gevoel dat ik de werkzaamheden 

die ik voor een “baas” verrichtte ook zelf 

voor een opdrachtgever kon doen. Kort 

daarna ben ik voor mezelf begonnen. Mijn 

eerste opdracht kwam al snel langs, ik werd 

als projectontwikkelaar ingehuurd bij een 

woningcorporatie en heb daar twee jaar lang 

een fantastische tijd gehad. 

Had je een “leermeester”?
“Ik heb geen specifieke leermeester gehad. Wel 

heb ik veel mensen, uit het vastgoed en andere 

sectoren, leren kennen met interessante ideeën 

die ik kan toepassen in mijn dagelijkse praktijk. 

Ik vind het daarbij belangrijk om dichtbij mezelf 

te blijven. Wat ik doe, moet bij mezelf passen.” 

Als je de ‘sprong in het diepe’ 
opnieuw zou kunnen wagen, wat 
zou je anders doen?
“Het zou fijn zijn om minimaal met z’n tweeën 

gesprekken te kunnen voorbereiden en voeren, 

om taken te verdelen en te kijken waar je 

elkaar kunt aanvullen. Natuurlijk heb ik mensen 

binnen mijn netwerk waar ik mee kan sparren, 

maar dat is toch anders dan collega’s. Dus als 

ik het over zou mogen doen, zou ik kijken of 

ik samen met iemand anders een onderneming 

zou kunnen starten.”

In welk opzicht ben je erop 
vooruit- en achteruitgegaan?
“Ik heb veel vrijheid gekregen in het indelen 

van mijn werktijden. Ik ben altijd bereikbaar 

voor opdrachtgevers, maar kan tegelijkertijd 

ook langs de lijn staan bij de voetbaltraining 

van mijn zoontje. Dat geeft een rijk gevoel. 

Daarnaast heb ik dankzij het ondernemerschap 

veel interessante mensen leren kennen. Een 

nadeel van het zelfstandig ondernemerschap 

vind ik het ontbreken van collega’s”

Als je terugkrijgt op je carrière 
als zelfstandig ondernemer, 
wat beschouw je als je grootste 
succes?
“Vanaf het begin ben ik steeds in projecten 

gerold die niet lekker liepen, waar andere 

mensen al aan getrokken hadden zonder 

het vlot te kunnen krijgen. Ik ben er trots op 

dat ik dat soort projecten weer op de rit heb 

gekregen.”

En wat was je grootste 
leermoment? 
“In de goede tijd, toen ik begon, lagen de 

opdrachten voor het oprapen. Toen de crisis 

haar intrede deed, kwam ik erachter dat 

acquisitie niet mijn sterkste kant is. Ik heb 

hier veel tijd en energie in gestoken zonder 

dat ik gewenste resultaten bereikte. Een 

complicerende factor hierbij was dat ik op 

dat moment ook nog bezig was met de MCD-

opleiding,. Ik heb toen het besluit genomen 

om een andere koers te gaan varen en zelf 

projecten te gaan initiëren. Ik heb nu 

verschillende trajecten lopen die 

kansrijk zijn. “

Heb je tips voor mensen die een 
onderneming willen starten in 
het vastgoed?
“Blijf dichtbij jezelf, doe wat bij je past. En 

doe dat met passie en overtuiging, omdat je je 

daarmee kunt onderscheiden.”

Wat zijn je ambities voor de 
toekomst?  
“Ik zou het mooi vinden als het zou lukken 

om in de toekomst met een klein team 

van mensen te kunnen werken aan 

interessante projecten.” 
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Martine Verheijen-Verkoijen - CoCoMe
Martine Verheijen-Verkoijen heeft het bedrijf 

CoCoMe opgericht om vastgoedprofessionals te 

adviseren en coachen. 

Wat was de aanleiding om voor 
jezelf te beginnen?
In mijn carrière als vastgoedspecialist heb ik 

vol enthousiasme mijn specialiteiten in asset 

management, strategie en projectmanagement 

ingezet. Ik heb me gerealiseerd dat ik nog 

meer energie krijg als ik mijn combinatie van 

vastgoedervaring en coachvaardigheden inzet 

om professionals en organisaties te helpen 

zichzelf te ontwikkelen. 

Wat beschouw je als je grootste 
succes?
In de afgelopen 1.5 jaar heb ik mijn 

businessplan geschreven, heb mijn website in 

de lucht gebracht, ben gediplomeerd coach en 

geef ik training aan coaches to-be. Daarnaast 

ben ik getrouwd en heb een lieve dochter. Vol 

voor mijn passie gaan, geeft veel energie!

Wat was je grootste leermoment? 
In onze snel veranderende economie, en zeker 

in de huidige dynamiek van de vastgoedsector, 

is blijvende professionele ontwikkeling en 

opleiding belangrijk. Vastgoedprofessionals 

zijn zich zeer bewust van het belang van 

opleidingen en juiste werk-/privébalans. Uit 

rapporten blijkt dat zij geen, of te weinig tijd 

voor reflectie inplannen en zichzelf hiermee dus 

tekort doen. Ook werkgevers onderschatten 

de behoefte aan professionele ontwikkeling 

(Noloc: ‘85% van alle professionals ….is van 

mening dat hun potentieel en talenten beter 

benut worden met goed loopbaanadvies.’). 

Deze bewustwording is mijn grootste 

leermoment, en verwerkt in de visie van 

CoCoMe ‘de noodzaak van investeren in jezelf 

en in de organisatie’.

Wat zijn je ambities voor de 
toekomst?
Ik wil professionals coachen om met hun 

talenten te excelleren en een juiste werk-/

privébalans te creëren, en fungeren als sparring 

partner en adviseur van vastgoed executives. Op 

de langere termijn wil ik graag mijn ontwikkelde 

aanpak in coachen, adviseren en het coachen 

van executives in een boek uitwerken.



 

Nr 28 •  apr i l  2012 13

Op weg naar Shanghai ‘blader’ ik door het 

entertainmentprogramma van de KLM. Mijn 

oog valt op een interview met Paul Smith, 

Engeland’s meest succesvolle modeontwerper. 

Het interview laat zien, hoe een ‘down to earth’ 

ontwerper bouwt aan zijn droom. Niet vanuit de 

motivatie van geld, het onderwerp van de vorige 

Masterclass, maar aangestuurd door emotie, 

uitwisseling en succes.

De carrière van de 60-jarigere modeontwerper 

begint in een periode met weinig geld en een 

beperkte keuze aan stof voor overhemden: grijs, 

gestreept en vooral veel wit. Paul Smith stelt 

zichzelf daarom de volgende vraag: ‘Waarom zou 

iemand mijn witte hemden kopen?’ 

Het beantwoorden van deze vraag brengt hem op 

het idee de witte shirts te combineren met een 

bijzondere knoop. ‘Classic with a twist’, een klein 

geheim. Ongewoon maar uiterst draagbaar en 

daarom gewild. Deze twist leidt uiteindelijk tot 

twaalf collecties met verkooppunten in 35 landen. 

Hebben wij onszelf als gemeente, ontwikkelaar, 

ontwerper, adviseur of ZZP-er, de afgelopen jaren 

eenzelfde vraag gesteld? Waarschijnlijk niet en 

zeker niet zo effectief als Paul Smith, onze ‘ witte 

hemden’ verkochten toch wel. 

Overproductie en het nieuwe werken, 

bijvoorbeeld thuis met digitale verbindingen 

hebben de kantorenmarkt verzadigd. Het 

internet-winkelen en de economische recessie 

laten hun sporen na in binnensteden. Het 

ontbreken van consumentenvertrouwen, het 

huidige financieringsstelsel en de onzekerheid 

over de hypotheekrenteaftrek hebben de (koop)

woningmarkt bijna tot stilstand gebracht. De 

verwachtingen zijn de komende jaren niet 

rooskleurig, terwijl het aantal spelers in een 

krimpende markt groter wordt.

Redenen genoeg om na te denken over het 

antwoord op de vraag: Waarom zou iemand 

mijn ‘witte hemden’ kopen? Wat is mijn 

onderscheidend vermogen, mijn toegevoegde 

waarde? In dit kader is de bestseller ‘Maak een 

fan van uw klant’ van Ken Blanchard en Sheldon 

Bowles een echte aanrader. Het boek gaat niet 

uit van het hebben van tevreden klanten, maar 

over het hebben van fans, van enthousiaste 

bewonderaars. Hoe je dit bereikt, beschrijft het 

boek aan de hand van drie simpele adviezen. 

Het eerste advies luidt, besluit wat je wilt. 

Besluit wie of wat je wilt zijn en ga dan, tot in 

de perfectie na hoe dit er uit ziet. En dan maakt 

het niet uit waarover je het hebt, een stad, een 

winkel, een product of een dienst. De tweede stap 

is het ontdekken van de precieze wensen van de 

klant om aan de hand hiervan aanpassingen of 

verbeteringen te doen. De derde aanbeveling is: 

Doe iets meer. Dit maakt dat klanten werkelijk 

verrast worden en blijvend naar je terugkeren. 

Graag voeg ik hier nog de twist van Paul Smith 

aan toe. Wat zijn de afwijkende knopen, de 

kleuren of de dessins in onze branche? Wat is de 

subtiele aanpassing, het onverwachte antwoord 

dat gewild maakt? Wat is de twist? En zijn wij met 

deze twist in staat, niet in eerste aanleg vanuit 

de motivatie van geld, maar vanuit het denken 

vanuit de klant eenzelfde impuls te geven zoals 

Paul Smith deze aan de modebranche gaf? Het 

antwoord moet ja zijn. De branche is creatief en 

inspiratie is te vinden in alles. En vind je deze niet, 

dan kijk je niet goed genoeg, aldus Paul Smith. 

Waarom zou iemand mijn stad bezoeken, mijn huis 

kopen, mijn winkels huren, mijn advies willen? Het 

beantwoorden van de vraag kan het verschil maken 

waardoor het mogelijk is dromen te bouwen. 

Dromen voor mensen. Geen saaie steden, winkels, 

kantoren, huizen of ander vastgoed, maar vastgoed 

waar je als klant door wordt geïnspireerd, dat iets 

anders uitdraagt en waarmee je je wilt verbinden. 

Misschien met een ruimer kleurgebruik en dessins 

die je nooit eerder zag, in ieder geval met een 

twist: gewild, bewoonbaar en heel ongewoon. 

Vanuit liefde voor het vak en bovenal vanuit de 

liefde voor de mensen. Mensen die genieten, 

wonen, winkelen, werken. 

In de volgende column geef ik graag het woord 

aan Peter Trimp, eigenaar van T+T design, die 

vele binnensteden van een eigentijdse twist heeft 

voorzien.

Ir. Marianne Timmer

Stedenbouwkundige bij ASR Vastgoed 

Ontwikkeling 

Afbeelding; Broos de Bruijn Architecten

Classic with a twist
Doorgeefcolumn

Waarom zou iemand mijn stad bezoeken, mijn huis kopen, 
mijn winkels huren, mijn advies willen? De antwoorden leiden 
mogelijk tot succes.
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Aan de oppervlakte van de stands in het 

MIPIM valt te zien waar het nu (nog) goed 

gaat. Net als vorig jaar zijn de Russen en de 

Duitsers massaal aanwezig. Maar ook zijn er 

erg veel Scandinavische en Poolse stands. De 

Arabische emiraten laten grote maquettes 

Maar ja, waarin nu in vastgoed beleggen? 

Sommige grote collega’s pleiten voor het 

beleggen in vastgoeddebt fondsen nu de 

banken het laten afweten. Het ABP en PGGM 

gaan hierin voorop. Anderen gaan voor 

het beleggen in core retail in landen met 

economische groei. De yieldspreads tussen 

retail met Duitse overheidsobligaties zijn nog 

steeds aantrekkelijk. Weer anderen breken een 

lans voor infrastructuur en maatschappelijk 

vastgoed, nu de overheid het laat afweten. 

Collega-beleggers zijn volop bezig 

beursgenoteerd vastgoed te kopen, vanwege 

de grote disagio’s en de goede kwaliteit ervan. 

Kleine particuliere beleggers kopen vooral 

vastgoed van distressed beleggers dat nu 

door (vooral Duitse) banken voor een appel 

en een ei wordt aangeboden. Wat miskomt 

je als je voor 6 à 7 keer de huur een kantoor 

of bedrijfsverzamelgebouw in Nederland 

koopt, vragen ze mij? Of een gerenoveerd 

woningblok met sociale huurwoningen in 

Oost-Duitsland? Wat is dan de exitstrategie, 

vraag ik? Binnen een paar jaar heb je je eigen 

vermogen er al uit, is het antwoord. 

Richtingenstrijd 
op het MIPIM

Waar en waarin moeten wij nu in godsnaam beleggen? 
Deze vraag stond centraal op de vele seminars tijdens het 
jaarlijkse vastgoedcongres in zonnig Cannes. Dat hangt af 
van de economische ontwikkeling zeggen de experts. Maar 
die zijn het verre van eens. Wordt het nu een milde of zware 
recessie in Europa? Deleveraging, overheidsbezuinigingen 
en een gebrek aan consumentenvertrouwen werken daar 
de economische groei tegen. In de VS is er wel herstel, maar 
ook daar worstelt men met grote onevenwichtigheden. In 
emerging landen hebben de centrale banken ingegrepen 
vanwege een inflatoire dreiging, waardoor zij op een lager 
groeipad zijn beland. Van deze landen valt dus op korte 
termijn geen hulp te verwachten. Door de omvangrijke 
liquiditeitssteun van de ECB is de kans op een milde recessie 
het grootst, menen de optimisten. Maar anderen preken hel 
en verdoemenis tot 2017. 

Van de Professor

Frederijk Haentjens van het 

projectbureau Zuidas in 

gesprek met een jeugdige be-

langstellende voor de maquette 

van de A’damse Zuidas

Onze gastvrouwe, Eefje van 

Bommel, in gesprek met onze 

NYU ambassadeurs

Maar over één ding zijn de deskundigen het 

eens: de komende jaren blijven erg onzeker, 

maar in de toekomst schijnt Europa’s glorie. De 

huidige crisis is namelijk goed voor de Europese 

eenheid en bevordert structurele economische 

hervormingen. Zo zou Italië wel eens het eerste 

land kunnen zijn dat als een Feniks uit zijn 

eigen as herrijst.



van geheel nieuwe steden zien, die overigens 

ook al in aanbouw zijn. Frankrijk doet alsof 

er daar geen vuiltje aan de economische 

lucht is. Zelf België geeft ruim acte de 

présence. En Nederland? Tja, wanneer iemand 

aan de congresvoorzitter vraagt naar de 

beleggingsmogelijkheden in Nederland is 

het antwoord: “The Netherlands are largely 

overbuilt and the worst still has to come”. 

Ons land is dus wederom niet aanwezig 

op de beurs… op één klein dorp na, dat 

dapper weerstand blijft bieden aan de 

overheersing, zo omschrijven de omstanders 

het. Het gaat hier over die ene toplocatie 

in Nederland die gedurende de hele MIPIM 

echt aanwezig was met een maquette van 

de op pingpongtafelformaat, namelijk van 

de Amsterdamse Zuidas. Chapeau! Gelukkig 

was er ook nog Nederlands leven aan de 

boulevard. CBRE, DTZ Zadelhoff, Loyens 

& Loeff, Fakton en de vertegenwoordigers 

van de stad Utrecht, om een paar partijen 

te noemen, houden stand. En natuurlijk 

was er voor de 14e keer ook weer een 

ontbijt georganiseerd door de Amsterdam 

School of Real Estate Alumni Association. 

Collega vastgoedstudenten van de New York 

University, alsmede onze ambassadeurs in 

Nieuw Amsterdam, waren ook van de partij. 

Gaat het een beetje, vragen thuis gekomen 

onze kinderen door de telefoon. Ik pak 

mijn zware hoofd en zeg weer te moeten 

ontwennen van weldoorvoede dagen. Het is 

niet anders.
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“In de toekomst schijnt 
Europa’s glorie”

ASRE alumni ontbijt aan het strand

De ASRE alumni op het strand
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Aan ons ‘strategisch’ opereren is een lange reis, 

die eigenlijk al mijn hele leven duurt, vooraf 

gegaan. Als kleindochter van een Beierse oma 

werd ik al vanaf mijn derde levensjaar tijdens 

vakanties naar Duitsland (Beieren) ‘ontvoerd’. 

Mijn nichtjes, neefjes, vriendjes en vriendinnetjes 

spraken met mij hun plaatselijk dialect en vonden 

mijn Nederlandse accent wel grappig. Ik ben 

nu 54 en heb alle vooroordelen over Duitsers 

en Nederlanders altijd direct gecounterd. De 

culturen liggen veel dichter bij elkaar dan bij 

menig ander Europees land. Over het ‘Don’t 

mention the War’ moesten mijn Engelse collega’s 

altijd vreselijk lachen. Uiteindelijk slijten vele 

wonden, al duurt dit vaak 3 generaties.

Door mijn werkgevers (PGGM in de jaren ’80, PVF 

in de jaren ’90, ING Real Estate vanaf 1995) werd 

ik altijd weer naar Duitsland gestuurd om ofwel te 

ontwikkelen dan wel om de beleggingsobjecten te 

managen. Ik heb de Duitsers professioneel leren 

waarderen om hun enorme loyaliteit, prettige 

manier van zakendoen (afspraak is afspraak en 

dan wel schriftelijk vastgelegd) en het hoffelijke en 

geordende zakenleven. Tegelijkertijd is de Duitse 

markt glashard en zijn er veel valkuilen, die vaak 

door Nederlanders als bedrog en verraad worden 

gekenmerkt maar ook stoelen op de volledige 

onkunde van het Duitse zakendoen. Boeven lopen 

overal rond, ook in Nederland. Het gaat erom deze 

bijtijds te kunnen identificeren.

Na bij diverse concerns werkzaam te zijn 

geweest (tot eind 2008 als investment banker 

bij HSBC in London en Frankfurt) begon het 

weer te kriebelen om te gaan ontwikkelen. Toen 

ik een aanbieding kreeg van een Nederlandse 

ontwikkelaar om de Duitse poot te gaan 

opzetten moest ik daar eerst wel over nadenken. 

Maar het idee om een eigen bedrijf te hebben, 

waar ik de voorgaande jaren door anderen wel 

toe was opgeroepen maar waar ik eigenlijk altijd 

te bang voor was geweest, was te aanlokkelijk. 

Dus met een opzegtermijn van een half jaar 

startte ik bij het instorten van de financiële 

markten met goede moed in Duitsland. 

Het had echter niet slechter kunnen lopen. De 

SNS-Bank, die onze financiële partner zou zijn, 

kreeg van de Raad van Bestuur geen enkele 

toestemming meer om na de val van Lehman-

Brothers een Duitse winkelportefeuille te 

financieren. En als klap op de vuurpijl werden 

mijn partner en mede-(financieel)-directeur in de 

week voor de MIPIM 2010 opgepakt vanwege 

een onderzoek naar belastingfraude, overigens 

voor zaken van ver voor mijn intrede in de 

onderneming. Wij stonden net voor de aankoop 

van een oud warenhuis en een brouwerij in 

Rastatt in Baden-Wurttemberg en aangezien 

financiering toch al moeilijk was en met een 

dergelijk justitieel onderzoek onmogelijk werd, 

was dit een absoluut drama. Op de MIPIM 2010 

maar ook in Nederland in de weken erna begon 

ik direct op zoek te gaan naar kapitaal. Ik nam 

het aandelenpakket van mijn partner over, gaf 

de onderneming een nieuwe naam, CharterHaus 

Real Estate GmbH (met een knipoog naar mijn 

oude afdeling bij HSBC) en begon aan een rally 

van de marketing van de ‘nieuwe’ onderneming. 

Bei uns ist es besser
Door: Brigitte van der Jagt

In februari 2012 nam ik de uitnodiging aan van de ULI/PWC om 
tijdens een ontbijt in de Alte Oper in Frankfurt am Main de 
trends voor 2012 voor te dragen. Er werd aan de deelnemers 
gevraagd om aan te geven wat de beste en slechtste 
investeringsmarkten en beleggingscategorieën in 2012 zullen 
zijn voor investeerders en ontwikkelaars. De minst favoriete 
landen hoeven geen toelichting; over deze markten in Zuid-
Europa staat genoeg in de media. De meest populaire landen 
en beleggingen gaven de bevestiging dat wij op het juiste 
moment in het juiste land opereren: Duitsland, Polen en Parijs 
als safe havens in alle financiële turbulenties en winkelcentra 
en woningen als belangrijkste beleggingscategorieën.

MRE-er in het Buitenland

De Nederlandse vastgoedmarkt is volop in beweging; 
de slinger slaat de ene keer uit naar boven, dan weer 
naar beneden. De markt kreunt en steunt onder het 
gewicht van een hele serie crisissen, maar bloeit 
ook op en laat felle lichtpuntjes zien. Saai is het in 
ieder geval niet. Maar wat gebeurt er inmiddels over 
de grenzen? Hoe zit dat met die alsmaar stijgende 
Duitse huizenprijzen en de boom op de Chinese kan-
torenmarkt? Masterclass laat in de nieuwe rubriek 
‘De MRE-er in het buitenland’ onze klasgenoten aan 
het woord die naar het buitenland zijn uitgeweken. 
In deze eerste uitgave vertelt Brigitte van der Jagt, 
MRE-er van de lichting 1991-1993, over haar ervarin-
gen op de Duitse winkelmarkt.

Berggalerie Bergkamen
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Diep ademhalen, overal zijn, schoenzolen 

verslijten, 80.000 km per jaar rijden, dagen 

van minimaal 12 tot 16 uur, logo en website 

ontwerpen met partner Arie Hoogstad en broer 

Chris (low budget!). Zuinig zijn, want het geld 

moest nog verdiend worden. Het was allemaal 

waar en zeker voor een beginnende onderneming 

gebruikelijk. Maar ook serieuze producten 

aanbieden, vakkennis laten blijken door goede 

investeringsvoorstellen en spreadsheets, fiscaal 

en juridische adviezen, financieringsgesprekken 

met banken, rapportages aan de investeerders 

wekelijks en maandelijks voorbereiden, dag en 

soms ook ’s nachts voor de klant klaarstaan. Mijn 

nieuwe klanten waren immers geen banken of 

fondsen meer maar privébeleggers, investeerders 

die hun onderneming hadden verkocht en 

wantrouwend staan tegenover de ontwikkelingen 

van de Euro, de banken en de aandelenmarkten 

en op hun bankrekeningen te lage rendementen 

zagen. 

Ons product is simpel: Herontwikkeling van 

verouderde winkelcentra in Duitsland. Wij kopen 

de objecten, maken de concepten, creëren 

het bouwrecht in goede samenwerking met 

de steden, verdedigen de ontwikkeling in de 

gemeenteraad, onderhouden goede betrekkingen 

met de verkopers en buren, schrijven de 

ontwikkeling uit bij bouwbedrijven en managen 

het bouwproces. We verhuren in eigen regie en 

spreken alle retailers en kantoorhuurders zelf. 

Dan weten we wat er leeft en wat de wensen en 

ontwikkelingen van de klanten zijn. Dit alles met 

een team (oud en jong) van 6 mensen.

In december 2011 hebben we koopovereen-

komsten getekend voor twee nieuwe winkel-

projecten, in Moers en Bergkamen, beide in 

Nordrhein-Westfalen niet ver van de Nederlandse 

grens. De markt begint over ons te praten omdat 

we net wat andere ideeën hebben. Makelaars 

komen met nieuwe projecten op ons af en 

willen onze nieuwe winkelcentra verkopen want 

Duitsland is hot en winkels het meest gewilde 

product. De economie is nooit zo geëxplodeerd 

als in andere landen, Duitsland is saai en stabiel, 

maar wij voelen er ons als een vis in het water. 

Inmiddels bouwen we met een collega aan 

een tweede poot van de onderneming die 

vastgoed van Nederlandse bedrijven aan Duitse 

investeerders verkoopt. De prijzen in Duitsland 

zijn ondanks de historische angst van Duitsers 

voor inflatie (de familie van mijn grootmoeder 

heeft in de vorige eeuw haar hele vermogen 

zien verdampen) in de laatste twee jaren enorm 

gestegen en Duitse investeerders stallen hun 

geld graag in vastgoed. Door onze jarenlange 

know-how van de interne Duitse markt en 

de meer dan 3.000 contacten, kunnen wij 

‘buitenlanders’ op een professionele manier 

helpen om wegwijs te worden op de Duitse 

markt. De eerste twee opdrachten hebben wij 

deze maand binnengehaald. 

De conclusie is dat er een leven in Duitsland 

is na de financiële crisis. We hebben het gered 

en we gaan er verder hard aan werken om de 

onderneming tot een succes te maken. 

afspraak is 
afspraak 

en dan wel 
schriftelijk 
vastgelegd

Een financieel adviseur in München gaf me 

deze maand het mooiste compliment dat ik 

ooit gekregen heb: “Mevrouw van der Jagt, 

u heeft wat Merkelliaans. U bent een stevige 

gesprekspartner, niet van uw stuk te krijgen, 

sober in uw uitstraling en mensen hebben het 

vertrouwen dat u goed met hun geld omgaat. En 

dat is in onzekere tijden het belangrijkste wat 

er is”.

Brigitte van der Jagt, Managing director en 

partner bij CharterHaus Real Estate GmbH in 

Duitsland

Schlossgalerie Rastatt
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Dit jaar is alweer het zesde lustrumjaar voor 
Multi. Wat heeft u voor de oprichting van 
Multi gedaan?
“De Hogere Textielschool in Enschede. Mijn scriptie bestond uit 

een analyse van een artikel in de Telegraaf nota bene: Is Nederland 

rijp voor shopping centers? Daar heb ik toen van Berenschot een 

scriptieprijs voor gekregen. Na mijn afstuderen ben ik gevraagd 

om bij MAB te komen werken, waar ik 8 jaar ontwikkelingen heb 

opgezet. Uiteindelijk ben ik in 1982 voor mezelf begonnen.”

Het dieptepunt van de economische crisis in 
de jaren tachtig was in 1982 , rond de tijd dat 
Multi werd opgericht. Ineenstorting van de 
woningmarkt, werkeloosheid van bijna 11% 
en falende banken die herhaaldelijk te hulp 
werden geschoten. Hoe verging het Multi in 
deze crisisjaren?
“Ik denk dat juist daardoor veel kansen ontstonden. Rijkere 

bedrijven waren op dat moment vleugellam, verloren snelheid en 

werden daardoor misschien ook wel wantrouwend beoordeeld. 

Voor kleinere creatieve bedrijven zoals Multi ontstond ruimte. Wij 

hebben vanaf het begin van onze zwakte onze kracht gemaakt. De 

zwakte was dat we weinig geld hadden, maar onze creativiteit en 

flexibiliteit waren onze kernwaarden en die waren gewenst. We 

opereerden met een andere formule, door alleen projecten te doen 

met institutionele beleggers die vanaf het begin in de projecten 

investeerden die wij bedachten en uitvoerden. Onze formule was 

niet vanuit macht, maar vanuit kracht opereren. Onze kracht was 

ideeën neerleggen, concepten bedenken en voor een belegger 

daarmee de oplossing.”

Het vastgoedbedrijf is 
people’s business

Door: Eefje M. van Bommel

Dertig jaar geleden, in 1982, begon Hans van Veggel 
samen met Ton van Dam zijn eigen ‘vastgoed start 
up’: Multi. Terugblikkend kan deze carrièrestap 
niet anders dan succesvol worden beschouwd. 
Met kantoren in 11 Europese landen en ruim 600 
werknemers is het toonaangevende ontwikkelbedrijf 
niet meer weg te denken uit het binnen- en 
buitenlandse vastgoedlandschap. Een gesprek met 
Directievoorzitter Hans van Veggel over het heden, 
het verleden en de toekomst. 
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Wat maakt een (her)ontwikkelingsproject 
succesvol?
“Een project is succesvol op het moment dat het de mensen wat 

doet, als mensen emotioneel geraakt worden. Mensen zullen 

kwaliteit herkennen, zonder dat ze overigens kunnen benoemen 

waarom ze zich ergens prettig voelen. Het heeft te maken met de 

schaal van de ruimte, met veranderende gevels, samenhangende 

materialisering en de aanwezigheid van groen. Goede voorbeelden 

daarvan zijn te vinden in Amsterdam Zuid, wat Berlage gedaan 

heeft, maar ook Barcelona en New York. Door niet te denken 

in gebouwen maar te denken in openbare ruimten worden 

kwalitatief hoogwaardige gebieden gerealiseerd.”

En minder succesvol?
“Voorbeelden van minder succesvolle ontwikkelingsprojecten zijn 

volop te vinden in de Nederlandse industriegebieden. Dat zijn 

lappendekens van afzonderlijke gebouwen geworden, waarin alle 

samenhang ontbreekt. Kijk naar de “oude” Bijlmer, maar overal 

om je heen. Het persoonlijke financiële belang voor individuen, 

maar ook voor gemeenten heeft vaak voorop gestaan. Dat zie 

je overigens ook in andere landen, waar bijvoorbeeld shopping 

centers in het buitengebied zijn neergezet. In dat opzicht is 

de schade in Nederland gelukkig beperkt gebleven, omdat 

in Nederland de infrastructuur van winkelvoorzieningen aan 

planologische beperkingen is gebonden.”

Vorig jaar zijn 
Morgan Stanley en 
Multi uit elkaar 
gegaan. Wat was 
de oorzaak van de 
scheiding? 
“Dat was vooral de financiële 

spanning binnen het bedrijf. 

Door de druk van een grote 

corporate financiering en de 

daarmee gepaard gaande 

invloed van de bank was het 

voor Morgen Stanley niet meer wenselijk om door te gaan. Nieuw 

management, nieuwe commissarissen, dat werkte gewoon niet 

goed meer.”

Heeft Multi naar uw mening een betere positie 
zonder Morgan Stanley?
“Sowieso een andere. De samenwerking met Morgan Stanley was 

gebaseerd op de wens om Investment Developer te worden. Voor 

ons was een partij als Morgen Stanley als internationale asset 

player een belangrijke aanvulling, mede vanwege de mogelijke 

toegang tot geldstromen en projecten uit China, India, Rusland en 

Amerika. Door de crisis liepen financieringen terug, kostte equity 

te veel en gingen projecten meer tijd in beslag nemen. Daarmee 

kwam als het ware de logica van de samenwerking te vervallen.”

“Wij zijn nu weer terug bij de basis, met weliswaar een nieuwe 

opzet, maar waar nog steeds samenwerkingen en joint ventures 

met beleggers worden aangegaan. Dat heeft de toekomst, het 

bedenken van nieuwe joint-ventures en venture structuren met 

institutionele of opportunity beleggers. We brengen nieuwe 

projecten in een soort fifty-fifty verhouding, waarbij de belegger 

een stuk van het ontwikkelvoordeel toekomt. Op deze manier 

blijven onze projecten en filosofieën haalbaar.”

Woningcorporatie Vestia kwam in de 
problemen omdat zij voor miljarden euro’s 
aan riskante financiële producten bezit. 
Topman Staal vertrok niettemin met een 
vergoeding van ruim 3,5 miljoen Euro. Is hier 
naar uw mening sprake van een bestuurder 
die te veel “eigen baas” heeft gespeeld met 
andermans geld?
“Daar heb ik geen idee over. Ik ken die man ook niet.” 

Geen standpunt?
“Dingen die niet kloppen moeten worden aangepakt is mijn 

algemene mening, maar ik ken Vestia niet en onthoudt me daarom 

van commentaar! Ik vind in het algemeen dat Nederland voorop 

loopt als het aankomt op het geven van kritiek. Aan de ene 

kant kun je trots zijn op het feit dat je in een heel modern land 

als het onze geen blad voor de mond hoeft te nemen en in alle 

openheid kritiek op elkaar kan hebben. Aan de andere kant vind 

ik het ook een belemmering voor de ontwikkeling van je land, 

omdat daarmee ook vaak de grote lijnen worden vergeten en 

grotere ontwikkelingen vaak onmogelijk worden. Ik denk dat als “De wereld is 
overgenomen 

door banken en 
dat levert 
verkeerde 

producten op.”
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we niet opletten we daarmee achterop komen, omdat er zoveel 

negativiteit is en weinig opbouw. Gezonde groei wordt daarmee 

ook belemmerd.”

In 2010 heeft het Openbaar Ministerie een 
schikking met u en Multi Vastgoed getroffen in de 
kwestie rond de Amsterdamse woningcorporatie 
Rochdale. Wat heeft dat met u gedaan?
“Mensen die mij kennen weten dat geld verdienen niet mijn doel 

is. Mijn doel is om dingen te maken die goed zijn en iets bijdragen. 

Daarom heeft het hele gebeuren mij erg geraakt. Doodziek is 

eigenlijk een betere benaming.” 

“Het is gebeurd in een chaotische periode waarin wij naar de 

beurs gingen, de CEO weg was en ik een jaar lang allerhande 

zaken moest goedkeuren en aftekenen. We kunnen nu wel stellen 

dat er een leemte is geweest in het autorisatieproces, waar ik zelf 

onbewust en onbedoeld een onderdeel van ben geworden.”

U heeft in een interview wel eens gezegd 
“Geld staat niet op mijn lijstje van geluk of 
levensvervulling.” Wat wel? 
“Hoofdpunt is dat je elke dag aandacht hebt voor de ontwikkeling 

van jezelf. Dat is niet de ontwikkeling van verdere intelligentie 

ofzo, maar dat is je realiseren dat je de ruimte en het licht in jezelf 

hebt, waardoor je je onafhankelijkheid en vrijheid behoudt. Op het 

moment dat je geluk koppelt aan de waanzin van de dag en het 

succes van de wereld, dan ben je verbonden aan de illusie van de 

wereld en is je geluk altijd slechts tijdelijk. Het zal nooit bestendig 

kunnen zijn. Zolang je maar in jezelf de ruimte blijft houden om 

los van de waan van de dag te blijven, zit het goed.”

“Daarom mediteer ik ook twee keer per dag. Meditatie brengt 

de stilte en ruimte in jezelf, waardoor je niet door het drukke 

bestaan wordt opgeslokt. Ik kan mij mede daardoor goed 

ontspannen.”

Hangt die onafhankelijkheid ook niet deels 
met geld samen? Als je geen geld hebt, is het 
lastig om onafhankelijk te zijn.
“Ik ben het met je eens dat geld en materiële onafhankelijkheid 

een groot voordeel hebben. Maar het wil niet zeggen dat je 

daarmee gelukkig wordt. Er zijn genoeg mensen die zich laten 

meeslepen in de gekte die geld met zich mee kan brengen en 

daarmee zichzelf verliezen.”

“Zolang je maar in jezelf de 
ruimte blijft houden en los 

van de waan van de dag kan 
blijven, is het goed.”
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Hanteert u een work-life balance? Is die anders 
dan 30 jaar geleden?
“Ja, die is wel anders, duidelijk anders. Dertig jaar geleden 

was die veel slechter. Toen was ik gewoon altijd aan het werk. 

Misschien wel 70 uur in de week. Maar je was dan ook jonger, 

gezonder en sterker. Je bent iets aan het opbouwen, dan moet je 

er gewoon altijd zijn, altijd bezig zijn. Als startende ondernemer is 

er is geen einde aan het werk, want er is eigenlijk altijd wel wat 

te doen. Bovendien zie ik werk niet als nadeel, maar als belangrijk 

onderdeel van de lol in het leven. Daarnaast heb ik overigens altijd 

de tijd gevonden voor de kinderen, om met vrienden te eten, te 

hardlopen, te fietsen of om de stad in te gaan en kunst te kijken.” 

U wordt in interviews charismatisch, maar ook 
dominant genoemd. Herkent u zich daarin?
“Ik moet me daar ongelukkigerwijs in herkennen.”

Meer of minder dan 30 jaar geleden?
“Dat is wel een beetje hetzelfde denk ik.”

Hoe vergaat het Multi in deze tijden van 
economische crisis? 
“Ook wij zijn geraakt door de crisis, maar het heeft ons ook 

wakker geschud. Daardoor zijn we scherper en alerter geworden. 

We hebben onze wonden kunnen likken en zijn weer herrijzende 

omdat we goed voor ogen hebben wat onze nieuwe formule is. Van 

Investment Developer zijn we weer terug op onze oude leest als 

Merchant Developer. Hoewel we nog steeds eigenaar van een grote 

portefeuille zijn, is ons streven om die te verdunnen en te verkleinen 

en het bedrijf weer terug te brengen naar de oude basis.”

Wat kan de vastgoedsector leren van deze 
tijden van crisis?
“Crisis of geen crisis, uitgangspunt blijft dat je je vak verstaat. 

Voor ons houdt dat in dat we projecten weten te realiseren die 

mensen iets doen, die toegevoegde waarde hebben en die een 

bijdrage leveren aan de openbare ruimte. Geen confectie, maar 

elke keer een maatpak met aandacht voor de coleur locale. 

Natuurlijk is geld belangrijk. Zonder geld, geen projecten. Jammer 

genoeg is de factor geld in deze tijden van crisis alleen maar 

dominanter geworden. De wereld is overgenomen door banken 

en dat levert wat mij betreft de verkeerde producten op. Wij 

proberen projecten te maken die lange termijn bestendig zijn. 

Daardoor moet je optimale oplossingen kiezen en dat is niet altijd 

de oplossing waarmee op korte termijn het maximale financiële 

voordeel wordt behaald.”

Heeft de traditionele projectontwikkelaar 
naar uw mening nog bestaansrecht?
“Je kunt nooit een clausule geven of een definitie wanneer 

ondernemerschap slaagt. Ik geloof niet zozeer in de markt, maar 

eerder in de persoon. Op het moment dat je goede kwaliteiten 

hebt, ben je in elke markt in staat om business naar je toe te 

trekken en projecten te ontwikkelen. Het vastgoedbedrijf is 

people’s business. Je moet wel in staat zijn om geen machinerie te 

presenteren. Dat is voor niemand meer interessant”

Is er in deze vastgoedmarkt ruimte voor 
‘eenpitters’? 
“Goede know how en inzet is in iedere business de kern. Niettemin 

zullen eenpitters tegen zekere beperkingen oplopen, zoals het over 

de grenzen opereren. Dat krijg je als eenpitter niet makkelijk voor 

elkaar, dat kun je beter vergeten. Als een eenpitter morgen hier 

vanuit Nederland in Turkije wil gaan ontwikkelen, dan lukt hem 

dat waarschijnlijk niet. Multi heeft als voordeel dat er een subtiele 

balans is tussen individuele projectverantwoordelijkheden enerzijds 

en risicospreiding anderzijds.” 

Waar staat Multi over tien jaar?
“Als een value player voor het realiseren van ontmoetingsplekken, 

winkels en leisure locaties in samenwerkingsverbanden of een 

joint-venture met financiële partners.

En uzelf?
“Misschien ben ik over tien jaar wel hartstikke dood. Ik weet het 

niet. Ik zal altijd wat blijven doen, maar over tien jaar zal dat niet 

meer Multi zijn.”

Kunt u tot slot iets meegeven aan de nieuwe 
generatie vastgoedondernemers? 
“De kern van succes zit in het ongebreidelde eigen enthousiasme, 

de passie, de werklust die je moet hebben als basis voor alles wat 

je doet. Daarmee creëer je je eigen leven op een goede manier en 

zal het leven zich ook op een goede manier aan jou openbaren.”

“Op het moment dat je goede 
kwaliteiten hebt, ben je in 

elke markt in staat om 
business naar je toe te 

trekken en projecten te 
ontwikkelen.”
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Hoe kom je in dit vak terecht?
“Na een aantal jaren in loondienst bij verschillende bedrijven 

gewerkt te hebben ben ik in 2005 voor mezelf begonnen”, 

begint Overbeeke. “Ik wilde doen waar ik goed in was: het 

uitpuzzelen en oplossen van vastgoedproblemen. Ik was vaak 

betrokken geweest bij allerlei lastige due diligence trajecten 

en wilde dat in 2005 voor mezelf gaan doen. Tijdens een van 

die opdrachten kon ik niet anders dan voorstellen om de juiste 

mensen te zoeken. Van het een kwam het ander. Sinds 2010 

ben ik me echter vooral gaan toeleggen op het executive 

search bureau en besteed ik minder tijd aan het leveren van 

vastgoedexpertise; eigenlijk resteren daarin alleen nog korte 

second opinions en onafhankelijk commissiewerk.”

Hoe is de markt voor een executive search 
bureau in de laatste jaren veranderd?
“Die is natuurlijk dramatisch veranderd. In de paar jaren 

voor 2007 ging de vastgoedmarkt als een speer, goede 

mensen waren ‘niet aan te slepen’. Sindsdien is de vraag van 

opdrachtgevers veranderd en is men op zoek naar die ene 

juiste persoon voor die ene specifieke functie. Als specialistisch 

bureau kun je daarom nu ook veel meer het onderscheid 

maken. Focus en specialisatie zijn daarbij van enorm belang. 

Mijn focus ligt op het vinden van vastgoedprofessionals met 

een specifieke deskundigheid, niet op generalisten want die 

‘search’ is vrij gemakkelijk. En ik weet zeker dat dat loont.”

Waar zijn je opdrachtgevers naar op zoek?
“Opdrachtgevers zijn echt op zoek naar de juiste persoon. Dat 

lijkt voor de hand te liggen maar het zit wat genuanceerder 

in elkaar. Liefst een schaap met zeven poten: een specialist 

die voortdurende inzet, intelligentie, kennis en ervaring 

koppelt aan creativiteit, EQ en gezonde ethiek. En vaak zijn 

die met een gouden tuigje aan hun werkgever gebonden. 

Schapen met vijf poten zijn er al wat meer; er zijn dan wel 

twee poten te compenseren. En er zijn heel veel schapen met 

drie of vier poten, maar dan wordt het - momenteel - lastig. 

De vindbaarheid is overigens sterk veranderd. Headhunten 

vanuit een blackbox is ouderwets. Tegenwoordig bieden 

social media al aardig wat gegevens. De selectiefase is 

daarom veel belangrijker geworden en ook echt een vak: je 

moet jezelf persoonlijk en gezond kritisch verdiepen in de 

opdrachtgever, het bedrijf, de stakeholders, de aangeboden 

functie en de omstandigheden. Daarvoor zijn kennis van de 

markt, commitment en vertrouwen uiteraard onontbeerlijk; 

je bent dan echt aan het meebouwen aan de organisatie 

van je opdrachtgever. Er wordt ook advies en opbouwende 

kritiek van je verwacht. Dat was vroeger al zo, maar is nog 

steeds eigenlijk de enige valide reden van het bestaan als 

headhunter.

Welke tips heb je voor die eigen bazen?
“Zelfstandigen, ZZP-ers, dat zijn alleen bepaalde 

werkvormen”, vervolgt Overbeeke. “Het gaat om de mens 

en zijn competenties. Afhankelijk van de vraag zoeken we de 

vorm die beste bij de opdracht past. Wat ik wel signaleer is 

dat de eigen bazen niet altijd de tijd nemen om uit te vissen 

wat ze willen en waar ze écht goed in zijn. Ze willen veelal 

(weer) veel te snel aan de slag gaan. Op zich is dat wel een 

blijk van inzet, en helpt die ervaring soms ook bij het maken 

van keuzes. Maar neem wel tijdig even een denkpauze: als je 

een druk kruispunt nadert, dan rem je toch ook af en stop je 

even om naar links en rechts te kijken en daarna je richting 

te kiezen? Echte vrienden kunnen daarbij helpen door jou 

kritische vragen te stellen. Ik zie ook veel rommeligheid in 

Afremmen, stoppen en 
richting kiezen

Door: Alexander van Trigt

Eigen baas zijn. In veel gevallen is het een bewuste 
keuze, een keuze voor het eigen, vrije ondernemer-
schap. Maar vaak is het een keuze tegen wil en dank 
en eerder een zoektocht naar een vaste baan. Theo 
Overbeeke MRE FRICS heeft een Executive Search 
bureau, kent vele eigen bazen en maakt soms van hun 
diensten gebruik. Masterclass sprak met hem. Hoe 
kijkt hij tegen de huidige gefragmenteerde arbeids-
markt aan en wat kan hij eigen bazen meegeven in 
hun zoektocht naar werkgevers en opdrachten? 
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het soort opdrachten dat eigen bazen uitvoeren terwijl ze 

veel meer zouden mogen specialiseren. Een eigen baas moet 

excelleren in een paar zaken en een trackrecord opbouwen! 

Verder denk ik dat proactief bezig zijn nooit kwaad kan. Teer 

niet in op de contacten van je laatste werkgever bijvoorbeeld, 

dat kan tegenvallen. Leg ook nieuwe contacten, investeer 

daar rustig in. Mensen kennen en gekend zijn, jezelf op een 

creatieve manier zichtbaar maken: neem eens wat risico en 

werk een concreet voorstel uit. Tenslotte moeten eigen bazen 

wel zorgen dat ze hun zaken op orde hebben, financieel, 

administratief. Maar ook qua aanspreekbaarheid: een goede 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering is erg verstandig. Dat 

ligt allemaal wellicht voor de hand, maar ik zie het maar 

al te vaak fout gaan. Dat kan - soms ook privé - heel hard 

aankomen.”

Wat kan de opdrachtgever daaraan doen?
“Dat is inderdaad ook een zaak voor de opdrachtgever, 

die zou daar veel beter op moeten toezien, dat is tenslotte 

ook in zijn eigen belang. Ook zouden opdrachtgevers fair 

moeten belonen anders komt de kwaliteit in het geding en 

gaat de integriteitsvraag een rol spelen. Ik zag laatst een 

projectmanagementklus voorbij komen voor dertig euro per 

uur! Dat is vragen om moeilijkheden.”

Je bent zelf ook eigen baas. Wat zijn je 
ambities voor je eigen bedrijf?
Overbeeke denkt even na en reageert vervolgens enthousiast: 

“Ik vind het onverminderd leuk om verbindingen te leggen. 

Het is een feest als we weer een héle goeie match hebben 

kunnen maken. En daarnaast wil ik dit jaar weer een nieuwe 

rustieke kantoorplek regelen: ik heb mijn oog laten vallen 

op een monumentale pastorie met een binnendeurtje naar 

een kerk: altijd handig voor rusteloze kandidaten of radeloze 

opdrachtgevers, haha. En, als ik mag, dan nog even een tip 

voor wie het vinden van een nieuwe baan of klus nog niet 

lukt. Soms kan de twijfel je even aangrijpen. Laat de moed niet 

zakken, maar zoek nog wat vrijwilligerswerk of zo. Het kan - al 

doende - nieuwe, soms onverwachte ideeën en mogelijkheden 

geven. “

Theo Overbeeke

Opdrachtgevers 
zijn op zoek naar het schaap 

met zeven poten
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In deze bijdrage zullen enkele van deze mogelijk-

heden worden besproken waarmee de zzp’er zijn of 

haar inkomen kan aanvullen als hij/zij (gedwongen) 

minder inkomsten heeft door bijvoorbeeld ziekte of 

arbeidsongeschiktheid. Tenslotte wordt nog kort de 

in 2012 ingevoerde ruimere fiscale faciliteit voor 

opbouw van pensioen besproken.

Ondernemerschap
Voor een goed begrip in deze materie is het van 

belang om allereerst de arbeidsrechtelijke positie 

van de zzp’er te bespreken. 

De zzp’er is een zelfstandig ondernemer en 

geniet daardoor veel vrijheden. De zzp’er kan zijn 

of haar manier van werken bepalen en de daarbij 

bijbehorende werktijden, werkplek, etc. Voor 

veel zzp’ers is dit ook de reden om als zzp’er 

werkzaam te willen zijn.

Een zzp’er werkt gewoonlijk op basis van een 

overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever 

heeft een instructiebevoegdheid maar er 

bestaat geen gezagsverhouding zoals bij een 

arbeidsrelatie. Van belang hierbij is dat de 

overeenkomst van opdracht juridisch veel minder 

is gereguleerd dan de arbeidsovereenkomst. 

De zzp’er wordt niet beschermd door een 

arsenaal aan wettelijke regels. Als tegenhanger 

van deze vrijheid werkt de zzp’er voor eigen 

rekening en risico. Hij of zij draagt dan ook 

zelf aansprakelijkheid en heeft te maken met 

een inkomensrisico. Bij dit inkomensrisico moet 

gedacht worden aan het feit dat een zzp’er 

geen vast salaris heeft en geen aanspraak kan 

maken op arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld 

vakantiegeld en vakantiedagen). Wanneer er 

geen of weinig werk voorhanden is, bestaat er 

dus een inkomensrisico vanwege het wegvallen 

van inkomen. Bovendien bestaat er geen sociaal 

vangnet, zoals een werkloosheidsuitkering 

van het UWV. Ditzelfde geldt wanneer een 

zzp’er niet meer in staat is om te werken 

vanwege arbeidsongeschiktheid. Een zzp’er 

heeft alleen recht op een bijstandsuitkering. 

Dit in tegenstelling tot een werknemer die kan 

terugvallen op een loondoorbetalingsverplichting 

van de werkgever en vervolgens in aanmerking 

komt voor een uitkering op grond van de 

ziektewet. Een ander belangrijk element ten 

Eigen Baas, maar hoe vang 
ik een inkomensdip op?

Door: Henk de Graaf

Op de vastgoedmarkt zijn - al dan niet uit nood geboren - 
de afgelopen jaren steeds meer zzp’ers (zelfstandige zonder 
personeel) actief. De overheid probeert zich zo min mogelijk 
te bemoeien met deze groep ondernemers. Dit brengt onder 
meer met zich mee dat een zelfstandige zelf moet zorgen voor 
inkomen bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook 
de oudedagsvoorziening moet de zzp’er zelf regelen. Uit een 
recent onderzoek van het kabinet blijkt dat zzp’ers met name 
op deze gebieden een inhaalslag kunnen maken. Zo heeft het 
kabinet geconstateerd dat een aantal financiële regelingen voor 
zzp’ers niet of nauwelijks bekend is. Daarnaast worden bestaande 
mogelijkheden tot pensioenopbouw niet of onvoldoende benut. 
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aanzien van het inkomen van een zelfstandig 

ondernemer is dat er geen directe of 

automatische pensioenopbouw plaatsvindt. 

De zzp’er staat ook voor het toekomstige 

aanvullende inkomen volledig op eigen benen.

Er bestaat dus een grote mate van 

contractsvrijheid met betrekking tot de 

overeenkomst van opdracht. De zzp’er zal de 

zaken dan ook expliciet moeten regelen. Een 

veelvoorkomende valkuil hierbij is dat een zzp’er, 

ingegeven door tijd en geld, weinig aandacht 

aan deze overeenkomst besteedt. Dat is jammer, 

want zo maakt de zzp’er geen gebruik van alle 

beschikbare mogelijkheden. Ook het feit dat 

de zzp’er in vergelijking met een werknemer 

weinig wettelijke bescherming geniet tegen 

voortijdige beëindiging van de opdracht maakt 

het zeer van belang dat aandacht wordt besteed 

aan de afspraken op dit punt. Nadat de zzp’er 

een goed beeld heeft van de eigen positie 

(inclusief de risico’s die hand in hand gaan met 

het ondernemerschap) en de afspraken met de 

opdrachtgever zal een juiste prijs moeten worden 

bepaald voor de opdracht. Bij de bepaling 

van deze prijs zijn onder meer de af te sluiten 

verzekeringen tegen inkomensverlies alsmede de 

opbouw van pensioen van belang. 

Verzekering tegen inkomensverlies
Het risico op inkomensverlies door ziekte 

en/of arbeidsongeschiktheid ligt bij de 

ondernemer. De meeste zzp’ers (72%) hebben 

een aansprakelijkheidsverzekering, terwijl 

opvallend genoeg maar 20% van de zzp’ers 

verzekerd is tegen ziekte en 36% tegen 

arbeidsongeschiktheid (Bron: ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

Er bestaan diverse mogelijkheden voor de zzp’er 

om zich tegen deze risico’s van inkomensverlies 

te beschermen. Zij kunnen zelf geld reserveren 

of een particuliere verzekering afsluiten. Daarbij 

kan vaak via een branche- of beroepsvereniging 

korting worden bedongen. Een verzekeraar kan 

echter in sommige gevallen op medische gronden 

(moeilijk verzekerbare risico’s) een zzp’er 

weigeren. Voor zzp’ers die zijn afgewezen en die 

korter dan 15 maanden als zelfstandige werken, 

staat de zogenoemde vangnetverzekering 

open. Deze is echter doorgaans minder gunstig 

dan een normale verzekering (in verband met 

een minimale dekking, relatief hoge premies 

en lange wachttijd). De zzp’er die vanuit een 

loondienstpositie start met ondernemen, 

kan zich vrijwillig verzekeren voor ziekte 

of arbeidsongeschiktheid bij het UWV (als 

dit voordeliger is of bij weigering door een 

particuliere verzekeraar).

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

Een bij veel zzp’ers onbekende regeling om 

inkomensverlies bij een (kleine) dip op te vangen, 

is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

(Bbz). Een Bbz uitkering wordt aangevraagd 

bij de gemeente waar de zzp’er ingeschreven 

staat. Het Bbz kent, afhankelijk van de situatie, 

verschillende vormen van bijstand: 

1.  een renteloze lening die voorziet in een 

periodieke uitkering van maximaal 36 

maanden voor levensonderhoud (na afloop 

bepaalt de gemeente of een deel van de 

lening moet worden terugbetaald);

2.  een rentedragende lening (maximaal  

¤ 181.234) of rentedragend starterskrediet 

(maximaal ¤ 33.366); 

3.  een vergoeding voor begeleidingskosten; 

4.  een aanvulling van inkomsten tot 

bijstandsniveau.

Voor de regeling geldt een aantal voorwaarden, 

waaronder een inkomensgrens (minder dan 

het bijstandsniveau), een financieringseis (er 

kan geen financiering worden verkregen) en 

een uren-criterium (minimaal 1225 uur per 

jaar besteden aan de onderneming). Een nader 

vereiste is dat de zzp’er aan moet tonen dat het 

bedrijf levensvatbaar is om een lening te krijgen. 

De inkomsten van de zzp’er moeten daarbij 

genoeg zijn om het bedrijf en het gezin van de 

ondernemer te onderhouden. Tevens moet de 

zzp’er eerst op het grootste deel van zijn of haar 

eigen vermogen interen.

Ook bij het starten vanuit de bijstand kan de 

ondernemer gebruikmaken van het Bbz. Ingeval 

de zzp’er ouder is dan 55 jaar kan deze bij een 

niet levensvatbaar bedrijf toch een aanvulling 

op zijn of haar inkomen krijgen tot zijn 

pensioenleeftijd van 65 (of straks 67 jaar). 

Na pensionering
Na pensionering zal de zzp’er, ook diegene 

die geen beroep heeft gedaan op het Bbz, 

zich moeten voorzien in zijn of haar eigen 

inkomen (uiteraard naast de AOW). Volgens het 

kabinet worden bestaande mogelijkheden tot 

pensioenopbouw niet of nauwelijks benut door 

zzp’ers. Daarom zal in het eerste kwartaal van 

2012 een inventarisatie plaatsvinden waarin 

het kabinet laat onderzoeken of het aanbod 

van pensioenvoorzieningen en -producten 

aansluit bij de vraag. Vooruitlopend hierop is 

de fiscale facilitering (premie-inleg is onbelast, 

uitkeringen zijn te zijner tijd belast) van de 

vrijwillige voortzetting van deelname aan 

een pensioenregeling uitgebreid van drie 

jaar naar tien jaar na beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst.

Wat is de essentie?
De essentie van het bovenstaande is dat 

elke (startende) zzp’er zich bij zijn of haar 

prijsstelling bewust te zijn van alle extra kosten 

die hij/zij moet maken voor een eventuele 

inkomensachteruitgang tijdens of na zijn of haar 

werkende bestaan. Verder dient men zich bij 

het afsluiten van de opdrachtovereenkomst zich 

bewust te zijn van beschikbare mogelijkheden en 

zaken die expliciet geregeld moeten worden.
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Wat heeft u tot deze stap doen 
besluiten?
“In de zomer van 2010 ging de telefoon 

en werd mij gevraagd of ik interesse had in 

deze functie. In mijn gedachten kwamen toen 

een aantal dingen bij elkaar: De faculteit 

bouwkunde bestaat uit de afdelingen real 

estate en housing, architecture, architectural 

engineering & technology en urbanism. 

In mijn 25 jaar praktijkervaring heb ik in 

opeenvolgende functies ook steeds met 

deze kennisgebieden te maken gehad. De 

maatschappelijke kant van vastgoed heb ik 

altijd al interessant gevonden en als decaan 

kan ik daar nu nog meer aan bijdragen. 

De overstap was eigenlijk niet eens zo 

heel groot, want ook bij Rodamco was 

ik als directeur verantwoordelijk voor de 

verschillende landenorganisaties zoals ik dat 

als decaan ben voor de afdelingen. Wat mijn 

verantwoordelijkheidsgevoel nu nog meer 

aanspreekt, is dat ik als decaan werk met 

het geld van de burger. Die burger moet erop 

kunnen vertrouwen dat we zijn geld goed 

besteden, omdat hij er verder geen invloed 

op kan uitoefenen. Een aandeelhouder van 

Rodamco kan besluiten om zijn geld terug te 

halen als je het niet goed doet.”

In welk opzicht bent u erop 
vooruit gegaan?
“Dat is toch zeker het gebouw waarin ik hier 

mag werken. Een prachtig oud gebouw dat met 

veel licht en mooie materialen is gerenoveerd 

tot een spannende werk- en leerplek voor 

vele docenten, medewerkers en studenten. De 

energie die ik krijg van het geven van colleges, 

het meedenken in studentenraden en de 

ideeën waarmee studenten steeds weer komen, 

maakt het heerlijk om hier te werken.”

In welk opzicht bent u erop 
achteruit gegaan?
“Dat is heel praktisch de reistijd. Het is een 

crime om van mijn woonplaats in hartje 

Amsterdam elke dag weer heen en terug naar 

Delft te komen. Maar beide zie ik niet snel van 

plek veranderen.”

Wat heeft u tot nu toe niet gemist?
“Dan vind ik de vraag beter wat ik wel ga 

missen. Dat is nu nog niets, maar ik kan me 

wel voorstellen dat ik op een gegeven moment 

de praktijk van het daadwerkelijk ontwikkelen 

en realiseren ga missen.”

Wat heeft u meegenomen uit uw 
vorige banen?
“De brede kennis van de gebouwde omgeving 

is nu weer erg nuttig in mijn werk als decaan. 

Al sinds 1998 combineer ik bestuurlijke 

functies met inhoudelijke betrokkenheid. 

Die combinatie maakt het voor mij ook 

interessant.”

Wat is uw bron van inspiratie?
“De studenten waar ik dagelijks in 

verschillende hoedanigheden mee te maken 

heb, zijn voor mij een bron van inspiratie. 

Mijn drijfveer is daarbij de mogelijkheid 

om de fysieke leefomgeving van mensen te 

verbeteren. Om als persoon een bijdrage te 

mogen leveren aan het verbeteren van de 

maatschappij. Concreet vind ik het nu en 

voor de komende tijd heel belangrijk dat 

opdrachtgevers en architecten elkaar beter 

gaan vinden en begrijpen en dat zij samen 

zoeken naar wat de consument echt wil. Nog 

te vaak wordt voor een standaard jaren ’30 

oplossing gekozen, omdat wordt gedacht dat 

de consument dat wil. Er zit bij de consument 

echter vaak een andere wens achter. 

Opdrachtgever en architect moeten die zien 

te vinden en vertalen naar een gebouw. Wij 

denken zelfs om bij de faculteit een leerstoel 

voor opdrachtgeverschap op te richten.”

Wat is het hoogtepunt uit uw 
carrière?
“Daarvoor sluit ik mij aan bij de vorige spreker. 

Die gaf aan dat het hoogtepunt nog moet 

komen.”

Welk boek las u voor het laatst?
“Het boek ‘De Nederlandse maagd’ van 

Marente de Moor. Ik ben daarop gekomen 

omdat haar moeder Margriet de Moor 

prachtige boeken schrijft. Dochter heeft 

moeder nog niet overtroffen.”

Karin Laglas
Oude functie: directiefuncties bij OVG, Rodamco Europe, 

MAB en interim directeur bij de BNA
Nieuwe functie: decaan faculteit bouwkunde TU Delft

Door: Dennis Damink

De Nieuwe Werkelijkheid begint zich 
te zetten. De stofwolken van de vast-
goedcrisis zijn nog lang niet opgetrok-
ken, toch lijkt iedereen langzamerhand 
te wennen aan de veranderde wereld. 
Veel van onze collega’s hebben een 
overstap gemaakt naar een ander 
vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf 
begonnen. Anderen zijn inmiddels uit 
het wereldje vertrokken; maar ook zijn 
er nieuwkomers met nieuwe ideeën 
ingestapt. In de rubriek De Kentering 
legt Masterclass een aantal vragen 
voor aan (oud)collega’s die een opmer-
kelijke carrièrestap hebben gezet.

De Kentering
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1.Beschrijf je huis eens? 
Een vrijstaande woning met een tuin op het zuidwesten 

 

2.Wat maakt je huis bijzonder? 
Ik kan veel dingen opnoemen: de oprijlaan (vanwege de 

ingebouwde kavel), de vele buren rondom ons, de ligging in 

een prettige woonwijk. Maar het belangrijkste is de tuin op het 

zuidwesten: in mijn vorige woning verdween de zon nèt uit de 

tuin als ik om ca. 18.00 thuis kwam van mijn werk. Dat vond 

ik zo a-relaxed: ik geniet graag van mijn tuin en vrijheid in een 

avondzonnetje. Ik heb niet zoveel tijd voor een (moes)tuin, 

maar van het vooruitzicht om zelf mijn kruiden te kweken en de 

vruchten te plukken van de fruitbomen kan ik enorm genieten. 

Wat verder bijzonder is, is dat ik dit nieuwbouwhuis heb kunnen 

indelen en inrichten naar mijn wensen (binnen de kaders van mijn 

budget). Ik ga op 10 maart verhuizen en verwacht dat het huis mij 

en mijn gezin past als een handschoen!

 

3.Waarom heb je dit huis gebouwd? 
Ik was ontevreden over mijn vorige woning. Met name vanwege 

de tuin op het zuidoosten. Ook vond ik de indeling van mijn 

vorige woning suboptimaal. Ik was daarom al langer op zoek naar 

een andere woning. Een woning in de buurt, omdat ik het mijn 

kinderen (toen 6 en 7, nu 10 en 11 jaar) niet wilde aandoen om 

voor de 3e keer van school te veranderen.  Toen ik de mogelijkheid 

kreeg om deze kavel te kopen vond ik het erg leuk om mijn werk 

(proces- en projectmanagement) op kleine schaal in de privésfeer 

te beleven. Ik sluit daarom niet uit dat ik dat vaker ga doen!

4.Hoe is het bouwproces gegaan? 
Toen we in 2008 een optie namen op de grond en in 2009 een 

bouwvergunning indienden bleek dat er vanuit de omwonenden 

bezwaren waren tegen onze bouwplannen. Uiteindelijk bleek 

dat de bezwaren niet tegen ons bouwplan waren gericht maar 

tegen de gemeente vanwege grondverkoop uit het verleden. 

Ons bouwplan was een middel om hun gram te kunnen halen. 

Uiteindelijk hebben de omwonenden eind 2010, in overleg met 

ons, hun bezwaren bij de rechtbank ingetrokken en kon de bouw 

van start gaan. We hadden in een eerder stadium al gekozen 

voor een kleine, goed meedenkende, betrokken aannemer. Deze 

aannemer kon echter niet eerder van start gaan dan april 2011. 

Na enkele gebruikelijke tegenvallers in de bouw gaan we dan  

(4 jaar verder) eindelijk in maart 2012 verhuizen!

 

5.Hoe ziet je ideale huis en woonomgeving eruit? 
Ik hoop in de komende jaren meer tijd te vinden voor een moestuin. 

Mijn ideaal is om zoveel mogelijk te eten en te leven uit mijn eigen 

tuin. Back to the basic. Ik kan eindeloos genieten van een vogeltje 

in de tuin en een mooi bloeiende plant. In een nieuw aangelegde 

tuin moet alles eerst een paar jaar de kans krijgen om te groeien 

en te bloeien, dus ik zal ook nog even geduld moeten hebben. 

Mijn ideale huis en woonomgeving is dus een groene, bloeiende 

tuin en een huis dat (net als dit huis) past als een handschoen. De 

woonomgeving heb ik nu gekozen in mijn huidige buurt nabij de 

school van mijn kinderen. Als ze over twee jaar naar de middelbare 

school gaan zou ik dus weer voor een totaal ander woonomgeving 

kunnen gaan… maar misschien dat ik genietend van verse 

perensap in het avondzonnetje een keer luister naar mijn partner 

die altijd zegt: wacht nu eerst even totdat de verf droog is… 

Mijn (t)huis

De woning van: 
Inge van der Meer

Burgelijke staat:   samenwonend

Kinderen:  2

Locatie:  Noordwijk 

Bouwjaar: 2011

Type: vrijstaande woning

Oppervlakte:  kavel 850m2, huis 250 m² 
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Drs Bastiaan Driessen MRE MRICS  

 

Statenlaan 59  |  Postbus 17179  

2502 CD Den Haag 

Tel: 070 33 858 33  

E-mail: driessen@invast.nl 
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Vele kleintjes... Invast
. . . zorgen uiteindelijk ook voor een geheel bezet kantoor. 

Des te meer mensen zelfstandig gaan werken, hoe meer ook 

zij een werkplek nodig hebben. Vele gebouwen worden juist 

ingericht om de vele zelfstandige professionals te huisvesten, 

maar op een minder traditionele manier dan 

grotere ondernemingen de huisvesting ingericht hebben.

Soms gericht op een algemene doelgroep, maar ook veelal 

gericht speci� eke doelgroepen als zakelijke dienstverleners of 

professionals die in een creatieve bedrijfstak werkzaam zijn.

Maar zo’n kantoor omgeving moet wel georganiseerd 

worden wat betreft concept, doelgroepen, inrichting, marketing 

en beheer. Neem contact met ons op voor een hands-on aanpak 

van deze gebouwen om met vele kleinere huurders een grote 

cash � ow te bewerkstelligen !
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