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Colofon
Redactie:

Vastgoed is 
Emotie

Emotie, beleven, inspireren zijn de (management)woorden 
van nu. In reclames, marketingcampagnes, televisie 
programma’s en andere media wordt hier op ingespeeld. Vele 
businesses zijn ermee besmet en zo ook het vastgoed. Rede te 
meer om hier een emotionele Masterclass aan te wijden. 

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

Algemene Leden 
Vergadering

Mipim Ontbijt 2016



Verenigingsnieuws
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*PE-punten

Onderwijspagina van de ASRE

LinkedIn groep Amsterdam School of Real Estate

ASRE bedrijfspagina

ASRE Executive Education, bouwstenen voor 
persoonlijk leerplan

LinkedIn ASRE

Schrijven voor de Masterclass

Lustrum oproep AGENDA
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Ook de MasterClass jubileert

Ontbijtbijeenkomst bij BOEKEL 
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Ook momenten van euforie?

Vastgoed en emotie
Van de Professor1

Wat emotioneert in vastgoed?
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Waarom zo veel emotie bij 
vastgoed?

Mijn eigen emoties

1

1

Verhuurders 
en andere 

partijen 
hebben veel 
gedaan om 

V&D overeind 
te houden
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Verkoopbaarheid 

Aardgasbevingen 
en woningmarkt-
ontwikkelingen

Al een aantal jaar ondervinden eigenaren van 
vastgoed in het aardgaswingebied in Groningen de 
gevolgen van de boringen naar aardgas. Regelmatig 
komen in de media woningbezitters aan het woord 
die de angst hebben met een onverkoopbare woning 
achter te blijven. En als de woning al verkoopbaar is 
dan vrezen zij in ieder geval een forse waardedaling. 
Maar wat zijn nu eigenlijk de effecten van de 
aardgasbevingen op de woningmarktontwikkelingen 
rondom het Groningenveld? 

De verkoopduur van 
woningen in het risicogebied 

is sterker toegenomen
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Verkoopprijzen

Conclusie

Het verschil in prijsdaling is 
niet significant
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Wat doe je nu?

Wat heb je hiervoor gedaan?

Hoe is de periode “between jobs” bevallen?

In welk opzicht ben je erop vooruit gegaan?

De overstap van 
Caroline Rohling

Na 18 jaar in verschillende functies van JLL te 
hebben gewerkt en maar een paar maanden 
bezinning voor een overtuigde keuze naar het 
ZZP-schap. Als je met Caroline Rohling hierover 
praat is duidelijk dat ze altijd met veel plezier en 
toewijding bij JLL heeft gewerkt. Deze overstap is 
duidelijk geen ‘moetje’ maar een bewuste keuze 
voor meer keuzevrijheid en een goede werk/prive 
balans. Dat inmiddels na een klein jaar blijkt dat  
dit geen verkeerde keuze was is goed om te lezen.

Door jarenlange ervaring in verschillende rollen 
word je multi-inzetbaar

De Overstap
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In welk opzicht ben je erop achteruit gegaan?

Wat neem je mee uit je vorige baan?

Wie of wat is jouw bron van inspiratie?

Waar wil je graag over 5 of 10 jaar staan?

je hebt tijd nodig 
om af te kicken



12

Vond de rechtbank het goed dat u zich destijds 
verbond aan een televisieprogramma?

Gemiddeld zo’n 1,5 miljoen kijkers. Waarom is 
het zo’n goed concept? 

Is uw uitspraak bindend? 

Wordt de nakoming van de uitspraak na de 
uitzending gemonitord? 

Hoe creëer je draagvlak bij partijen die elkaar 
in de haren vliegen?

Bent u empathisch?

En daar zult u het mee 
moeten doen!

Mr. Frank Visser is bekend geworden als rijdende 
rechter in het gelijknamige Nederlandse 
televisieprogramma. In het programma, dat sinds 
1995 wordt uitgezonden, kunnen geschillen aan Mr. 
Visser worden voorgelegd, waarover hij vervolgens 
een uitspraak doet. Veel van de onderwerpen 
die in de uitzending door Mr. Visser worden 
behandeld zijn vastgoedgerelateerd: disputen over 
erfafscheidingen, huurkwesties of geschillen over 
burenhinder passeren regelmatig de revue. 

Daarbij zorgen de betrokken partijen voor de 
nodige emotie. Genoeg reden om mr. Frank Visser 
– kort voor zijn overstap naar SBS6 - op te zoeken 
in zijn woonplaats Hilversum en hem een aantal 
vragen voor te leggen.

De directeur van de woningbouw, 
de wethouder met mooie praatjes en 
de kleine man, ze zijn allemaal gelijk
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Wat beweegt mensen om met hun geschil op 
televisie te komen?

En nu een geheel nieuwe carrière bij SBS6.

Vrede wordt pas gesloten als men 
het gevecht echt moe is

Nooit de vuile was buitenhangen, 
is een oude burgerlijke waarde die 

steeds minder opgeld doet 

rv
ie

w
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Koninklijk Besluit

De kracht van de natuur…
In deze Masterclass staat Annique Verkoeijen stil bij de 
aardgasbevingen in Groningen en de ontwikkelingen op 
de woningmarkt. Dit artikel borduurt daar in zekere zin op 
voort, en besteedt beknopt aandacht aan rampen als een 
overstroming of aardbeving. 

Wist u dat het van 1953 tot 1998 heeft geduurd voordat de 
Nederlandse wetgever een echte ‘rampenwet’ aannam? 
Tot oktober 2010 heette deze wet ‘Wet tegemoetkoming 
schade bij rampen en zware ongevallen’, thans genaamd Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen (van 25 mei 1998). 
De gedachte van deze wet is dat een ramp kan leiden tot 
zo’n groot schadebedrag dat gedupeerden deze schade niet 
alleen kunnen dragen (en gecompenseerd moeten worden uit 
algemene middelen). 
Hoe zit deze wet precies in elkaar?

een ramp kan leiden tot zo’n 
groot schadebedrag dat 

gedupeerden deze schade niet 
alleen kunnen dragen
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Tegemoetkoming

Toepassing

Wij denken de  
natuur te kunnen 
beheersen, maar 
waarschijnlijk is 

zij alleen maar 
aan ons gewend 

geraakt
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De ratio voorbij

Draagvlak op papier

Een landschap vol emoties in een rationeel proces van sloop- nieuwbouw.

Emotie & (=) Vastgoed
Waardesturing, waardecreatie, wensportefeuille, 
portfoliebeleid, asset management, 
vastgoedstrategie, … 
Bewoners van huurwoningen vinden het vast 
prachtig, totdat strategische keuzes hen raken, diep 
raken door interventie in hun domein. Verregaande 
ingrepen in de woning of in extremis, ultiem 
ingrijpend, de sloop van hun woning, het ontrafelen 
van de sociale cohesie, de binding met de wijk, met 
vrienden, bekenden en buren.
Een beknopte bespiegeling van een proces met een 
geweldige impact op gevoelens van mensen.
Daar waar de ratio ten prooi valt aan de emotie.

het zal jou maar treffen
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Vastgoed en emotie

Proces van beteugeling

Nomaden en ‘mindset’

De ratio voorbij …

Zie alle emoties maar eens te kanaliseren
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Wat is Feng Shui?

HSBC Building Hongkong

Feng Shui en vastgoed

Feng Shui is een al meer dan 3000 jaar oude Chinese 
filosofie, waarvan de principes ook in de Westerse 

wereld worden toegepast. De relatie tussen 
Feng Shui en vastgoed is direct te leggen, omdat 

de filosofie antwoord geeft op de vraag welke 
invloeden vormgeving en inrichting op welzijn en 

geluk hebben. Dit is niet alleen door te trekken 
naar de inrichting van een gebouw, maar ook naar 

de locatie: Feng Shui kan gebruikt worden om te 
bepalen of de lokale omstandigheden gunstig zijn 

voor de realisatie van vastgoed. 

Wind en water
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Marina Bay Sands Singapore

Feng Shui wordt wereldwijd 
toegepast

Betonnen kanonnen



20

Ranking the stars

NVM, goed gevoel 
‘NVM, Goed gevoel’ staat er onder de digitale handtekening 
van Roeland Kimman, werkzaam bij de afdeling Communicatie, 
Media & Woordvoering van de NVM. Treffender kan het haast 
niet, in een Masterclass die geheel gewijd is aan Vastgoed & 
Emotie. Maar wat betekent dat nu precies ‘Goed gevoel’? En 
voor wie, de consument, de makelaar of de stakeholders?

een huis kopen is emotie

In gesprek met...
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Makelaar moet 
het waarmaken 

in het veld!

redenen om nú
een huis te kopen

Wie slim is, kijkt op nvm.nl
U wilt graag verhuizen maar maakt zich zorgen over de markt? Wij weten  
7 goede redenen die u wellicht wat minder onzeker maken. Zo is bijvoor-
beeld de rentestand gunstig, hebt u nu een betere onderhandelingspositie  
en is een huis op langere termijn vrijwel altijd een goede investering.  
Op www.nvm.nl vindt u de overige redenen. Zoekt u nog een huis?  
Kijk dan ook op funda. Laat u overigens wel altijd eerst goed adviseren  
door een NVM-aankoopmakelaar en hypotheekadviseur. Zo kunt u een  
weloverwogen beslissing nemen om wel of niet tot aankoop over te gaan.

Droomt u ook al van uw eerste huis? Een leuke stek, waar u heerlijk op uzelf kunt wonen? Denkt 
u er over om te verhuizen naar een grotere woning, zodat iedereen weer lekker de ruimte heeft? 
Of heeft u al die kamers niet meer écht nodig en zoekt u iets kleiners? Wat uw wensen ook zijn, 
een NVM-makelaar is dé specialist voor alles wat bij de aan- en verkoop van uw woning komt 
kijken. Kijk op nvm.nl voor een NVM-makelaar bij u in de buurt. Hij is u graag van dienst.

Ook plannen voor een volgende stap?
Laat u adviseren door een specialist: de NVM-makelaar.

Kleiner wonen,
ruimer leven

Ons
eerste huis!

GEHUURD

Allemaal een 
eigen plek! 

GEKOCHT

GEKOCHT GRRRRRR!

Ja. Uw belangen beschermen doet de NVM óók. 
U denkt wellicht dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars er alleen is voor makelaars. Maar dat is niet zo. 
De NVM is er namelijk óók voor u. Want juist in deze tijd heeft u een makelaar nodig die u kunt vertrouwen. 
Daarom worden alleen makelaars aangesloten die aan de strenge eisen voldoen, zoals de NVM Erecode of 
het verplichte jaarlijkse opleidingsprogramma. Makelaars die zich niet aan de regels houden, zijn bij ons niet 
welkom. Daar treden we zelfs tegen op. Kortom, een makelaar die is aangesloten bij de NVM, is een makelaar 
waar u op kunt rekenen. Kijk voor meer informatie op nvm.nl. Goed gevoel. NVM.

N
VM
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Vastgoed en emotie, 
een onlosmakelijk geheel

Deze column is geschreven in de week van de 
aanslagen in Brussel en het overlijden van Johan 
Cruijff, twee gebeurtenissen die wereldwijd veel uiteen 
lopende emoties opriepen. De aandacht te verleggen 
naar deze vastgoedcolumn lukte mij dan ook alleen 
door te reflecteren op gebouwen en issues uit onze 
sector die eveneens een emotionele lading hebben.

Doorgeefcolumn

wanhoop niet



kredietcrisis als 
absurde komedie
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Publieke werken

Big short

De redactie van Masterclass heeft een dappere 
poging ondernomen om tot het selecte gezelschap 
te (be)horen van het Correspondents Dinner dat 
afgelopen 10 februari jl. plaats vond in de Beurs 
van Berlage te Amsterdam. Zo’n vierhonderd 
gasten lukte, wat ons niet lukte. Kennelijk valt de 
redactie noch in de categorie journalisten, noch in 
de categorie BN’ers. Wat moet je dan met je vrije 
avond? Wij gingen op zoek...

grenzeloze naïviteit en 
zelfoverschatting

Must seen movies
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Einstein “Facts are facts but 
perception is reality”

Is place-making emotie?
Waarom lukt het sommige steden of gebiedsontwikkelingen 
wel om zich goed op de kaart te zetten en waarom andere 
niet. De vraag is of dit een kwestie is van effectieve place- 
making? Is place-making een vak, hard werken, geluk of 
emotie? Na jaren op de verkeerde plek bij ranglijsten van 
steden staat Rotterdam steeds vaker op de goede plek. De 
markthal is een project dat iedereen gezien wil hebben. Is 
dat terecht of is de Vershal op Strijp S in Eindhoven eigenlijk 
veel meer de moeite waard. De Hofbogen, de bogen onder het 
oude treinspoor naar Rotterdam Centrum, hebben er lang over 
gedaan om “in the picture” te komen. Vele initiatieven zijn 
gestrand maar de laatste jaren is elke nieuwe tent die in de 
Hofbogen opent een succes. Wat is er voor nodig om gebieds-
ontwikkelingen tot een succes te maken? Voer voor psycholo-
gen? Voor dit thema heb ik een interview met Sander van der 
Ham, Stadspsycholoog bij STIPO. STIPO is een interdisciplinair 
team, actief in ontwikkeling van steden, wijken en regio’s. 

Als ook de New York Times het gaat 
roepen dan moet het wel waar zijn.
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De Stoep

het cognitieve 
effect van een 

stoep



26

Wat is WeWork? Hoe is het concept ontstaan?

Verbinding vinden bij 
de koff iemachine

In het recent geopende pand van WeWork aan de 
Weesperstraat in Amsterdam ontmoet ik Wybo 
Wijnbergen, General Manager van WeWork Nederland.

Vorig jaar juni is 
WeWork gewaardeerd 
op 10 miljard dollar. 

Een unicorn.



Nr 40 •  apr i l  2016 27

Hoe onderscheidt WeWork zich van bijvoor-
beeld Spaces of Het Nieuwe Kantoor van NSI? 

Een netwerk binnen handbereik?

Opvallend is dat hier veel medewerkers van 
WeWork aanwezig zijn.

Hoe ziet WeWork in Nederland er over 5 jaar uit? 

Goede ideeën ontstaan 
vaak uit frustratie

We willen in een 
inspirerende omgeving 

zitten, waar 24/7 
reuring is

in
te

rv
ie

w



VRIENDEN VAN DE AAAMRE


