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Crème de la CREM
Onze vereniging bruist van energie. In samenwerking 
met de ASRE en de MSRE organiseerden wij op de 
Provada ‘The Educated Drink’. Het (toekomstig) 
crème de la crème van onze mooie vastgoedsector, 
waaronder studenten, docenten en alumnileden 
van beide verenigingen, borrelden er lustig op los. 
De crisis werd even weggespoeld, herinneringen 
werden opgehaald (vroeger was alles beter) en als 
bestuur beloofden we plechtig deze borrel ieder jaar 
te organiseren, overigens met veel dank aan ASR die 
deze borrel sponsorde.

Van de VoorzitterInhoud

l n
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Verenigingsnieuws

Development Visit 
Rotterdam Central District

Redactielid 
Masterclass 

gezocht

Agenda 2012

Oproep info jaarboek



Verenigingsnieuws

Provada 2012 
Provada: Winkellandschap in Transitie 

Provada: Vastgoed collegetour

Provada: The Educated Drink goed bezocht
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Verenigingsnieuws

Digitalisering studiemateriaal 
bij de ASRE

Digitalisering Tablets voor eerste jaars MRE-studenten

Met de tijd mee
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Onroerend goed
om te werken, 

ruimten om te leven

Doorgeefcolumn

De mensheid is van nature niet geneigd vooral het goede 
en schone na te streven. Een open deur, die zeker opgaat 
als het over macht en politiek gaat. Maar toch, als het gaat 
om de inrichting van onze leefruimte –van huis tot stad en 
landschap- sluimert in mijn onderbewuste nog steeds een 
naïeve vonk van het tegendeel.



weinigen hebben zich 
erg druk gemaakt 

over verschijningsvorm 
en kwaliteit van 

de omgeving



8

Wasted assets

CRE in progress?
In 1988 stuitte ik voor het eerst op het begrip 
Corporate Real Estate Management bij een bezoek 
aan MIT en Harvard. Rond die tijd verscheen een van 
de eerste wetenschappelijke artikelen over de wijze 
waarop grote bedrijven met hun vastgoed omgaan. 
Twee collega’s van mij van MIT (Ranko Bon en Mike 
Joroff) schreven dat artikel in Harvard Business 
Review onder de veelzeggende titel: “CRE, the last 
undermanaged resource”. 

in de toenmalige 
MRE-opleiding werd 

vrijwel geen aandacht 
aan de eindgebruiker 

geschonken
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Meer aandacht voor bedrijfsvastgoed

Een veelbelovende toekomst

Inmiddels is men 
wakker geworden en 
is de aandacht voor 

bedrijfsvastgoed 
sterk groeiend



Over welke meters hebben we het eigenlijk?

Hoe is de CRE-organisatie opgebouwd?

Hoe komt de ‘strategic alignment’ tussen het be-
drijfsbeleid van Philips en de huisvesting tot 
stand?

Slimmer omgaan met ruimte
In 2005 werd Ronald Blanken gevraagd om de 
corporate real estate afdeling van Philips op de kaart 
te zetten. Dat was een klus waar Ronald, destijds 
nog werkzaam bij Infineon AG, graag zijn tanden 
inzette. Philips had zo’n slordige 6 miljoen vierkante 
meters in gebruik maar er was niemand die op de 
hoogte was van het precieze metrage of wist hoe de 
portefeuille er eigenlijk uitzag. Zeven jaar later heeft 
Ronald in zijn rol als Vice president of Corporate 
Real Estate (CRE) zijn stempel op de organisatie 
nadrukkelijk kunnen zetten en is het CRE-denken tot 
in de vezels van het bedrijf doorgedrongen.



Maar uiteindelijk gaat het toch om arbeidspro-
ductiviteit?

Het huurcontract voor het Philips hoofdkantoor 
is onlangs verlengd. Waarom niet gekozen voor 
een ultragroen kantoor waarmee Philips goede 
sier had kunnen maken?

Corporate Real Estate Management heeft zich 
als vakgebied enorm ontwikkeld in de afgelopen 
jaren en ook bij Philips staat het goed op de 
kaart. Wat is de volgende stap in zowel het 
vakgebied als uw eigen organisatie? 

De belangrijkste investering 
in duurzaamheid is het sturen 

op ‘demand’
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Op safari in Amsterdam
Nooit heb ik gedacht ooit bij een Nederlandse Marokkaan 
achterop een scooter door Amsterdam te sjezen. Maar wat een 
sensatie! De middag begon evenwel veel stichtelijker, namelijk in 
een kapel in een huizenblok aan de Jan van Schaffelaarplantsoen 
in Bos en Lommer. Die kapel was ooit gebouwd voor de 
katholieke huurders van de aanpalende woningen van de 
woningbouwvereniging Het Oosten (nu Stadgenoot). Het Maria-
beeld stond er nog, maar nu dient de kapel als meditatieruimte 
voor de blokbewoners, die vooral een Marokkaanse en Turkse 
achtergrond hebben. Wij aten er couscous. 

Van de Professor



-



In het boek ‘Mijn naam is Roland Kahn en 
ondernemen is mijn passie’ is de stelregel 
opgenomen: Door pijn kun je groeien. 
Uit jouw leven gegrepen?

Een andere stelregels luidt: Kijk naar de 
concurrent. Wie is jouw grootste concurrent? 

Hoe blijf je ze voor? 

Koopt of huurt Excellent Retail Brands haar 
panden?

Wat is het percentage dat Excellent Retail 
Brands huurt van Cool Cat Real Estate?

Tegenwoordig zijn beleggers weer lief voor 
hun huurders. Merk jij dat?

De papp ssie vavv n Ro a d Kahn
Roland Kahn is oprichter en CEO van Excellent 
Retail Brands, waarvan Cool Cat, Wonder Woman 
en America Today onderdeel uitmaken. In 2011 
werden daaraan MS Mode en het lingeriemerk 
Sapph toegevoegd. Het bedrijf is actief in de 
Benelux, Frankrijk, Duitsland en Spanje en sinds 
kort ook in Italië. Kahn begon zijn imperium in 
1979 met de oprichting van Cool Cat. Ruim 30 jaar 
later telt zijn keten ruim 640 filialen en 1600 
medewerkers. Aan ambitie geen gebrek: Roland 
Kahn wil de komende jaren groeien naar 1.000 
winkels. Genoeg reden om Kahn op te zoeken en 
hem een aantal vragen voor te leggen. 

in
te

rv
iew

Wij hebben meer last van 
de weersomstandigheden dan 

van de crisis

l n



Jij bent als verhuurder niet arrogant?

In de jaren negentig ging het minder goed met 
het bedrijf. Wat was daarvan de oorzaak? 

Dat tij is gekeerd?

Eind maart werd de vernieuwde webshop van 
Cool Cat gelanceerd. Dit jaar ook de web shop 
van America Today. Betekent het web het einde 
van de winkelstraat?

Geen strategie aanpassingen voor jouw bedrijf 
dus?

Het heeft zeven jaar geduurd voordat Cool Cat 
voet aan de grond kreeg in Frankrijk. Waarin 
verschilt Frankrijk van Nederland als 
vestigingslocatie? 

Hebben jullie last van de crisis?

Waar staat Excellent Retail Brands over 5 jaar? 

En Roland Kahn?

Ik ben niet arrogant. 
Ik ben zelfbewust en dat is een 

groot verschil

Duur verhuren en 
goedkoop huren is het 

uitgangspunt



Corporate Real Estate (CREM) gaat, eenvoudig gezegd, over hoe 
organisaties hun vastgoed kunnen inzetten om toegevoegde 
waarde te creëren voor hun producten en/of dienstverlening. Op 
het eerste gezicht wordt hierbij vaak gedacht aan organisaties die 
veel vastgoed in bezit hebben, zoals TNT, KPN of Schiphol. Maar er 
zijn ook tal van organisaties met een core business die weinig te 
maken heeft met vastgoed, maar waarvoor vastgoed wel nodig is 
om hun ambities te kunnen waarmaken. Interessant is het om te 
kijken welke rol vastgoed voor een dergelijke organisatie speelt. 
Om hier achter te komen laten wij Nick Grootjans aan het woord, 
fi nancieel directeur van de Gelissen Group. 

n leisure
n moet je
eren 

INTERVIEW MET NICK GROOTJANS, FINANCIEEL DIRECTEUR GELISSEN GROUP

in
te

rv
iew



Het vastgoed moet ondersteunend 
zijn aan onze primaire functie, 

het bieden van een belevenis



GEEN HERFINANCIERINGZORGEN, WEL ONDERHOUDSZORGEN

Vrijwel elke maatschappelijke functie in een 
voormalig kerkgebouw is toegestaan

Er kan meer met kerkelijk 
vastgoed dan menigeen denkt,

welke ontwikkelaar durft?
Binnen Corporate Real Estate Management (CREM) 
wordt vastgoed beschouwd als een strategisch 
bedrijfsmiddel, waarmee op verschillende manieren 
toegevoegde waarde kan worden gegenereerd. 
Elke organisatie maakt (per vestiging) een keuze 
voor bepaalde toegevoegde waarden, afhankelijk 
van bedrijfskenmerken en omstandigheden. Om 
daadwerkelijk waarde te kunnen toevoegen, moet 
het aanbod (de vastgoedportefeuille) worden 
afgestemd op de vraag (de huisvestingsbehoeften). 

De huisvestingslasten 
bedragen ruim 40% van alle 

exploitatie lasten in een 
gemiddelde parochie



Een kerkgebouw is visueel eigendom van 
iedereen

Verkoop is noodzaak

restauraties van 
monumenten moeten 

worden gefinancierd uit 
de verkoop opbrengsten 
van overtollig kerkelijk 

erfgoed



Van versnippering naar scherpe 
sturing op vastgoed

Gemeentelijk vastgoed moet 
bijdragen aan gebiedsontwikke-
ling van de stad

3300 objecten met een WOZ waarde 
van ca. 2.5 miljard euro

Corporate real estate bij 
de gemeente Rotterdam

Professionaliseren van de vastgoedfunctie en het behalen 
van maatschappelijke meerwaarde waren de voornaamste 
redenen om al het vastgoed van de gemeente Rotterdam samen 
te brengen in een organisatie. Dion Cools en Dennis Damink 
beschrijven dit proces waardoor de grootste gemeentelijke 
vastgoedorganisatie van het land is ontstaan. 



Meer met minder

Na de zomer in gesprek over 
pakketten verkoop

De vraag of de gemeente al dit 
vastgoed eigenlijk wel nodig had

 kwam vervolgens al snel op



www.escalier.nl



Beslissen als
Nederlands

exportproduct
Naast de enorme uitdaging in een voor mij 
volledig nieuwe Scandinavische regio, is mijn 
waardevolste inzicht: hoe culturele verschillen 
elkaar kunnen versterken. 
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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 in-

middels over de grenzen? Masterclass laat in deze 

rubriek de klasgenoten aan het woord die naar het 

buitenland zijn uitgeweken. In deze bijdrage vertelt 

Rik Eertink, MRE-er van de lichting 2007-2009, over 

zijn ervaringen in de Scandinavische regio. 
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Kun je het kernwoord noemen van Shell Real Estate?

En wat betekent dat voor de CRE-organisatie?

Dat klinkt revolutionair voor een, met alle 
respect, traditioneel bedrijf als Shell. 

Speerpunten van het CRE-beleid van Shell
Connecting naar goal zero

Groot. Met een omzet van USD 484 miljard voert het 
Brits-Nederlandse Shell dit jaar de lijst aan van de 
500 grootste bedrijven ter wereld. De ‘Global 500’-
lijst werd in juli gepubliceerd door Fortune Magazine. 
Naast 43.000 benzinestations heeft Shell zo’n 18.000 
vastgoedobjecten en daarmee een van de grootste 
onroerend goed portefeuilles ter wereld. Om die 
portefeuille te managen en te beheren heeft Shell 
maar liefst 600 full time werknemers in dienst. Paul 
van der Bijl MRE is een van hen. Vers getransfereerd 
van Jones Lang Lasalle heeft hij het Shell beleid, met 
bijpassend jargon, al snel eigen gemaakt en vertelt hij 
vol vuur over de speerpunten van de CRE-organisatie.

in
te

rv
iew
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Hoe verhoudt de portefeuille van Shell zich tot 
concurrenten?

Is dat ook de reden dat de CRE-organisatie vrij 
omvangrijk is?

En dat levert bijzondere gebouwen op?

Ai, dat gaat ver….

Wat kunnen we voor de toekomst verwachten 
van de Shell portefeuille?

Veiligheid gaat boven de creativiteit 
van een ontwikkelaar



Wat heeft u doen besluiten om de overstap 
te maken naar Woonstad Rotterdam?

In welk opzicht bent u er op vooruit 
gegaan?

Wat neemt u mee uit uw vorige banen?

Wie is uw bron van inspiratie?

Wat is het hoogtepunt van uw carrière 
tot nu toe?

Welk boek las u het laatst?

Wat wilt u mensen meegeven die 
een over stap naar een andere baan 
overwegen?

Maria Molenaar
Vorige functie: Lid van de Raad van Bestuur van Rijnland Zorggroep

Nieuwe functie: Voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam

De Kentering
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1. Beschrijf kort je huis?

2. Wat maakt je huis bijzonder?

3. Waarom heb je dit huis gekozen?

4. Hoe is het zoekproces gegaan?

5. Hoe ziet jouw ideale huis en omgeving eruit?

Mijn (t)huis

De woning van: 
Ed Nozeman



Directie contact:

Drs Bastiaan Driessen MRE MRICS  

Statenlaan 59 |  Postbus 17179 

2502 CD Den Haag

Tel: 070 33 858 33  

E-mail: driessen@invast.nl

www.invast.nl

www.invasthotels.com

Sprookjes, 
geloof & 
vastgoed

Invast

Er was eens, in een land hier heel dichtbij, een belegger die steeds maar 

weer vastgoed kocht. Dat vastgoed kon hij kopen omdat er op een berg 

een mooie fee woonde die deze belegger steeds een warm welkom gaf 

en met een aantrekkelijke rente een hele pot geld gaf om al dat vastgoed 

aan te kopen. 

Maar op een dag toen de belegger weer geld nodig had voor de 

volgende aankoop bleek dat de fee ineens verdwenen was en vervangen 

door een boze heks. Deze boze heks wilde ook wel wat geld uitlenen, 

maar vroeg 3 keer zoveel rente als de mooie fee vroeger deed. Maar, 

omdat er geen andere geld bron beschikbaar was moest de belegger 

haar aanbod accepteren. Nog voor dat de belegger dit had gedaan 

verhoogde de heks ook nog de rente op alle eerdere leningen. Helemaal 

blut ging de belegger weer terug naar al zijn stenen en hoopte in 

armoede op betere tijden...

In dit sprookje komt er uiteindelijk wel een tovenaar die de mooie fee 

weer terug tovert en voor een goed einde zorgt. Maar in de niet-

sprookjes-wereld van het vastgoed is de realiteit anders. 

Voor geloven is de kerk een goede bebouwde omgeving, voor sprookjes 

de Efteling. Wie niet in sprookjes gelooft, maar ondersteuning zoekt om 

in deze markt actief met vastgoed geld te verdienen op het gebied 

huurders behoud of verkoop, nodigen wij uit met ons contact op te 

nemen.
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