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‘Deployment of capital wordt de grote uitdaging voor 
de komende tijd. Er is een overvloed aan kapitaal 

beschikbaar voor investeringen in vastgoed. Gezien het 
huidige hoge prijsniveau, kijken we zeer kritisch waar 
we investeren om zo een aantrekkelijk rendement op 

de lange termijn te kunnen realiseren voor onze
klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat we voor de

lange termijn moeten blijven focussen op de
absolute top-locaties in Nederland.’ 

We blijven 
focussen op  
toplocaties
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Het belangrijkste 
moment?
Acquisitie van de 
Somerset-portfolio, 
8 logistieke centra / 
260.000 m2.

top 3-projecten?
1.  Ontwikkeling WTC 

Utrecht.
2.  Renovatie De Heuvel, 

Eindhoven.
3.  Aankoop Grotius Toren, 

Den Haag.

Wat Was de belangrijk-
ste les van 2017?
Dat de wereld om ons heen 
in hoog tempo veran-
dert, dus dat we ons als 
investmentmanager elke 
dag moeten afvragen hoe 
we onze producten (zowel 
vastgoed als investerings-
programma’s) verder 
kunnen verbeteren en 
innoveren.

Terugblik
2017
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CBRE Global Investors is onderdeel van CBRE 
Group, een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf. CBRE 
Group is een van de grootste vastgoedbedrijven ter 
wereld en verzorgt de gehele range aan vastgoedservi-
ces, van makelaardij en capital markets tot taxatie en 
vastgoedmanagement. CBRE Global Investors is de 
investeringstak van het bedrijf. Deze onderneming in-
vesteert wereldwijd namens internationale institutionele 
beleggers in vastgoed en heeft wereldwijd bijna 100 
miljard dollar geïnvesteerd. Daarbij richt het bedrijf 
zich vooral op vier sectoren: kantoren, winkels, wonin-
gen en logistiek. Sinds dit jaar is het bedrijf ook actief 
op het gebied van infrastructuur met investeringspro-
ducten in tolwegen, solar farms en windparken. 

Ronald van der Waals is fundmanager van het 
CBRE Dutch Office Fund en lid van het Nederlandse 
Executive Committee. Dit vierkoppige Nederlandse 
executiveteam is verantwoordelijk voor wonen, 
winkels, kantoren en logistiek met in totaal 4.880,5 
miljard euro assets under management*. Het CBRE 
Dutch Office Fund heeft 1,6 miljard euro geïnves-
teerd in Nederlandse kantoren.

‘Een grote verantwoordelijkheid’, stelt Ronald van 
der Waals. ‘Maar elke professional bij CBRE Global 
Investors is zich er volledig van bewust dat hij of zij 
opereert met het kapitaal van onze klanten. Dat maakt 
dat iedereen verantwoorde en goed afgewogen beslis-

De grenzen tussen de verschillende 
soorten vastgoed vervagen in hoog 
tempo. Wonen, werken en winkelen 
lopen steeds meer in elkaar over. Dit 
is een van de redenen waarom CBRE 
Global Investors steeds meer focust op 
een integrale aanpak voor gebieden om 
zo de urban hubs van de toekomst te 
realiseren. Eén ding blijft onveranderd: 
de keuze voor toplocaties. _

* Peildatum Q3 2017

Ronald van der Waals is gefotografeerd in zijn kantoor op Schiphol

eén ding blijft
onveranderd:
de keuze voor
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We hebben als Nederlands team een geza-
menlijk inspiratiebron, de ‘All Blacks’, het 
nationaal rugbyteam van Nieuw-Zeeland. 
Rugby is een mooie sport waar respect en 
sportiviteit hoog in het vaandel staan. De 
sport wordt ook wel betiteld als ‘Hooligan 
sport played by gentlemen’. Bij rugby zie 
je geen taferelen zoals op het voetbalveld 
waar spelers een grote mond hebben tegen 
de scheidsrechters en sporters op de grond 
gaan liggen om een vrijetrap uit te lokken.

Ook het team zelf dwingt bewondering 
af. De All Blacks hebben een ongelooflijk 
trackrecord: het is een team dat maar 
blijft winnen. Wij vinden dat de All Blacks 
zich op drie manieren onderscheiden van 
de andere teams. Ten eerste de extreme 
passie en motivatie, wat je duidelijk ziet in 
de haka (de traditionele Maori-dans aan 

het begin van elke wedstrijd). Ten tweede: 
er wordt gespeeld als team, en niet als 
een verzameling individuen. Ten derde: ze 
blijven hun spel constant innoveren, zodat 
de concurrentie geen grip op ze krijgt. Als 
je honderd wedstrijden kijkt, zie je honderd 
verschillende wedstrijdstrategieën. 

Al die elementen zijn een onuitputtelijke 
inspiratiebron voor mijn werk. Bij CBRE 
Global Investors maken de mensen het 
verschil. Wij zijn een van de grootste inves-
teerders ter wereld, maar alle investerin-
gen doen we met geld van onze klanten. 
Dus moeten we het verschil maken door 
expertise van onze mensen. Voor absolute 
topprestaties moet het team bovendien als 
geheel functioneren. Als fundmanager kan 
ik niet presteren als de assetmanagers niet 
het verschil maken in de gebouwen en de 
analisten niet de juiste analyses maken.
Dat geldt overigens ook andersom: mijn rol 
is om er elke dag weer voor te zorgen dat 
de assetmanagers en analisten maximaal 
gefaciliteerd worden bij het behalen van 
hun doelstellingen. Dat kan zijn door het 
creëren van de juiste werkomgeving in 
brede zin, het formuleren van een duide-
lijke strategie of het communiceren met 

inspiraTie
bron
_  All Blacks

de investeerders en het behalen van de 
benodigde goedkeuringen.

Daarnaast is ook het scheppen van de 
juiste cultuur van belang. Je wilt een team 
met mensen samenstellen die passie heb-
ben voor hun werk en verantwoordelijkheid 
durven te nemen. Hard werken als het 
nodig is, maar ook samen ontspannen en 
successen vieren. 

Tot slot moeten wij ook continu blijven 
innoveren in ons vak. Iedereen zou zichzelf 
elke dag de vraag moeten stellen: hoe ga ik 
me vandaag positief onderscheiden en wat 
ga ik doen om onze concurrentiepositie te 
verbeteren? 

Onze ambitie is om de ‘All Blacks’ te 
worden en te blijven van het Nederlands 
vastgoed. Betere performance t.o.v. onze 
concurrenten, een hogere tevredenheid 
van investeerders en huurders. Een orga-
nisatie waar vastgoed professionals graag 
willen komen werken. En last but nog least 
het uitbouwen van positief momentum. Our 
goal is being World-class! 

Ronald van der Waals 

- 92 - - 93 -- wInTERGASTEn ROnALd vAn dER wAALS -

in. Tevens worden er veel sociale activiteiten georga-
niseerd en dat móét ook als je veel tijd in je carrière 
stopt en veel met elkaar optrekt.’

Hoe ontwikkelt de markt zicH voor wonen, 
kantoren, retail en logistiek?_‘Er zijn een 
paar grote thema’s die gelden voor de hele markt. Ten 
eerste: het gaat economisch goed. Dat betekent dat de 
vraag naar al onze producten toeneemt zowel bij onze 
huurders als bij onze investeerders. Maar de prijzen 
in de verschillende beleggingscategorieën stijgen ook 
snel. We komen dus steeds verder in de economische 
cyclus. In heel Nederland hebben we de afgelopen drie 
jaar flinke prijsstijgingen gezien. Toch zien wij in de 
kantorenmarkt nog wel kansen om te groeien, vooral in 
topgebieden die worden gekenmerkt door een beperkt 
aanbod en pijplijn met als resultaat huurgroeipotentie. 

De prijsstijgingen van het vastgoed wordt ook 
veroorzaakt doordat steeds meer internationaal 
kapitaal in de Nederlandse markt investeert. Naast de 
Angelsaksische en Europese investeerders zijn in deze 
cyclus ook de Aziatische investeerders nadrukkelijk 
aanwezig, zoals bij de verkoop van het Atrium op de 
Amsterdamse Zuidas en ‘De Rotterdam’ op de kop 
van zuid in Rotterdam. 

Tevens wordt het in 2018 de vraag of de ECB de 
rente gaat laten stijgen. Dit is in de VS en de UK al 
gebeurd. De grote vraag is nu wanneer de Europese 
rente gaat stijgen. Dat is een ontwikkeling die wij goed 
in de gaten houden, aangezien rentestijging invloed 
heeft op de prijzen van het vastgoed.’ 

wat is de belangrijkste trend in alle vier 
de sectoren?_‘De structurele verschuiving richting 
integraliteit van het vastgoed. Terwijl vroeger wonen, 
kantoren en winkels aparte domeinen waren, zie je de 
grenzen nu steeds meer vervagen. We denken steeds 
meer in het vormgeven van gebieden met verschillende 
functies, om zo aantrekkelijke urban hubs te creëren. 

Amsterdam Zuidoost is hier een goed voorbeeld 
van. Het CBRE Dutch Office Fund is eigenaar van 
het nieuwAmsterdam-gebouw waarin onder andere 
Nuon is gevestigd. Het CBRE Dutch Retail Fund is 
eigenaar van het winkelcentrum Amsterdamse Poort 
dat daarnaast ligt. Het CBRE Dutch Residential 
Fund kijkt naar mogelijkheden om woningontwik-
kelingen te verwerven. Gezamenlijk kijken we hoe het 
gebied er in de toekomst uit moet gaan zien en hoe 
wij daar invulling aan kunnen geven. Voor het Utrecht 
CBD gaan we hetzelfde doen.

Op het gebied van kantoren zijn we actief bezig 
met de relevantie van werkplekken op de lange ter-

singen neemt. Uiteraard hebben we als bedrijf ook 
een sterke governance die zorgt dat de juiste checks 
and balances worden gevolgd.’

cbre group is een amerikaans bedrijf. 
wat betekent dat voor de manier van 
werken?_‘Wij zijn resultaatgericht én klantgericht. 
Door goede resultaten voor je klanten te leveren, cre-
eer je klantenbinding, maar je moet blijven luisteren 
naar de behoeftes van de klant aangezien deze door de 
tijd kunnen veranderen. Waar wil de klant in investe-
ren, levert dat een goed rendement op en kunnen wij 
dat faciliteren? Daarom heeft CBRE Global Investors 
dit jaar CBRE Caledon, een infrastructuurmanager 
uit Canada, gekocht. We zagen dat klanten infrastruc-
tuur als een steeds belangrijker onderdeel van hun 
portefeuille gingen zien.

Een ander typisch Amerikaans element is dat 
iedereen in het bedrijf dezelfde kansen krijgt. Je wordt 
afgerekend op je prestaties en niet op het aantal 
dienstjaren, maar daar staat tegenover dat je ook alle 
kans krijgt om vooruit te komen en te groeien. Er 
wordt goed gekeken naar wat je kan en wil. Zelf ben 
ik begonnen als managementtrainee en heb mij via 
diverse functies verder kunnen ontwikkelen. Vorig 
jaar ben ik op mijn 33e fundmanager geworden van 
het CBRE Dutch Office Fund. Dat is best jong voor 
zo’n positie, maar het bedrijf is niet bang om je zo’n 
verantwoordelijkheid te geven als je zelf die ambitie 
hebt en hebt bewezen dat je er klaar voor bent.’

is cbre gobal investors een leuke 
werkgever?_‘Absoluut. Ik werk hier volgend 
jaar tien jaar. Dat was niet gepland, maar dat geeft 
wel aan dat het een leuk bedrijf is. Wat me vooral 
aanspreekt is het feit dat ik bezig ben met een heel 
tastbaar product: het vormgeven van gebouwen en 
gebieden. We hebben een mooie vastgoedportefeuille, 
zoals de WTC’s in Amsterdam, Schiphol en Utrecht, 
de Koopgoot in Rotterdam en een mooie pijplijn van 
nieuwbouw-woningontwikkelingen in de Randstad. 
Daarbij haal ik de meeste energie uit toevoegen van 
waarde aan gebouwen door renovaties of nieuwe 
ontwikkelingen. Niks zo mooi als wanneer je ’s avonds 
je schoenen uitdoet en het stof van de bouwplaats eraf 
moet kloppen. 

Het mooie is ook dat je je hier als professional kunt 
blijven ontwikkelen als je dat wilt. Binnen het bedrijf 
heerst een cultuur van passie voor vastgoed, maar ook 
van hard werken om de resultaten te bereiken. We 
richten ons vooral op de prestaties van de mensen. 
Waar, wanneer en hoe ze werken, daar laten we ze vrij 
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mijn. Vroeger moest je naar kantoor, omdat daar alles 
stond wat je nodig had: je bureau, je archief, je kon er 
vergaderen, etc. Tegenwoordig kun je ook prima thuis 
werken. Het kantoor wordt steeds meer een ontmoe-
tingsplek waar de sociale interactie in brede vorm een 
steeds grotere rol gaat spelen. 

Ook de scheiding tussen werk en privé wordt 
vloeiender. Op de Zuidas is het al heel normaal om je 
sociale leven tijdens je werk in te vullen. Je gaat lunchen 
met vrienden die er ook werken en na het werk samen 
sporten in de sportschool in de plint. Je brengt je 
kleding naar de stomerij om de hoek en doet je bood-
schappen in de supermarkt op de begane grond. Dat is 
een andere manier van leven; eentje die wij faciliteren.’ 

waar kunnen we zo’n modern integraal 
gebouw vinden?_‘We zijn als CBRE Dutch 
Office Fund momenteel bezig met de ontwikke-
ling van het WTC Utrecht. Bijna 30.000 m2 bij 
Utrecht CS dat wij ontwikkelen en verhuren voor 
eigen rekening en risico. Met dit project gaan we de 
nieuwe kwaliteit van de Utrechtse kantorenmarkt 
bepalen. Het wordt een complex van hoge kwali-
teit, grotendeels kantoren, met horeca en retail in 
de plint. Het krijgt als eerste gebouw in Nederland 
het WELL-certificaat.’

wat is dat?_‘De meeste mensen kennen het 
BREEAM-certificaat als een keurmerk voor de 
duurzaamheidsprestaties van gebouwen. WELL is 
daar een aanvulling op. Een WELL-certificaat is een 
internationale standaard gericht op de gezondheid en 
het welzijn van mensen in de gebouwde omgeving. 
Het wordt op zeven categorieën beoordeeld: licht, 
lucht, water, voeding, fitness, welzijn en comfort. Het 
is een ontwikkeling waarvan wij denken dat deze on-
derscheidend gaat zijn in de toekomst en die we dus 
uiterst serieus nemen. Zo wordt WELL bijvoobeeld 
ook een belangrijke tool in de war on talent. Neem 
bijvoorbeeld advocaten. Een goed kantoor is voor 
deze beroepsgroep heel belangrijk, omdat advocaat 
geen nine-to-five job is. Deze beroepsgroep brengt 
heel veel tijd door op kantoor, dus is het cruciaal dat 
je je daar prettig voelt. Een WELL-certificaat is dan 
een belangrijke plus in de verhuur als je bedrijven aan 
je wilt binden. Tevens is het voor ons een meetlat om 
onze gebouwen continu te verbeteren.’

in nederland is logistiek voor cbre 
global investors een kleiner onderdeel 

t.o.v. de andere sectoren. wat zijn jullie 
ambities op dit gebied?_‘We willen logistiek 
verder uitbouwen als vierde sector in Nederland. 
Recentelijk hebben we de Somerset-portfolio ver-
worven. Dat zijn acht logistieke centra in Nederland, 
onder andere in Utrecht en Nieuwegein, gezamenlijk 
zo’n 260.000 m2. De grootste Nederlandse logis-
tieke transactie ooit; iets waar we erg trots op zijn. 
In Europa waren we al een van de grotere logistieke 
spelers, maar met deze acquisitie hebben we ons ook 
in Nederland als serieuze speler in deze markt op de 
kaart gezet. 

De Somerset-portfolio is ook een mooi voor-
beeld van hoe we ons kapitaal aan het diversifiëren 
zijn. Het is aangekocht voor een Europese klant, 
waardoor we naast de “Dutch Funds” nu ook voor 
een aantal andere klanten en fondsen vastgoed in 
Nederland managen.

Daar komt nog bij dat het ook een mooi voorbeeld 
is van zowel een team-effort als interdisciplinair team. 
Het transactieteam bestond uit mensen van alle ver-
schillende sectoren.’ 

Hoe belangrijk is dat interdisciplinaire 
karakter van de teams voor cbre global 
investors?_‘Interdisciplinair werken wordt steeds 
meer de standaard. Van oudsher had elke sector zijn 
eigen vakmensen die verstand hadden van hun speci-
fieke vastgoed: kantoren, woningen of retail. Maar de 
grenzen tussen die gebieden vervagen in hoog tempo. 
Ontwikkelingen in retail zoals e-commerce hebben 
bijvoorbeeld grote invloed op de logistiek. Dus is het 
belangrijk dat je die gebieden in samenhang bekijkt. 
Er is ook steeds meer sprake van mixed use. In bijna 
alle kantoren zit tegenwoordig een retailfunctie, van 
een stomerij tot een bloemenzaak. Dat vraagt om een 
combinatie van expertises. Teams moeten in toene-
mende mate verstand hebben van elkaars business en 
weten wat de trends zijn. 

We zijn steeds meer in staat onze mensen flexibel 
in te zetten. Dat maakt ons steeds effectiever en stelt 
ons in staat om qua capaciteit op te schalen voor 
bijvoorbeeld grote transacties. Zeker jonge mensen 
zijn op alle sectoren inzetbaar en zien al vroeg in hun 
carrière een variëteit aan vastgoed voorbijkomen. 
Daarmee ontwikkelen ze bijna vanzelf de integrale 
blik die nodig is voor de toekomst. Juist omdat we in 
alle vier de sectoren sterk zijn en die kennis maximaal 
delen, kunnen we het verschil blijven maken voor 
onze investeerders.’

vooruiTblik 
2018

Wat Wordt de grootste 
uitdaging voor 2018?
Deployment of capital.

concrete projecten op 
stapel?
-  Uitbreiding WTC Amster-

dam D-Toren.
-  Herontwikkeling Amster-

damse Poort in Zuidoost.
-  Ontwikkeling van woning-

project de Heycopstraat in 
Utrecht.

Wat gaan jullie komend 
jaar anders doen?
Meer focus op de consu-
ment die bij ons woont, 
werkt en winkelt. 
Een integrale aanpak over 
de sectoren, en het combi-
neren van expertises. Leuk 
voor de medewerkers en 
goed voor de resultaten!


