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Hoe selecteren jullie vastgoed: de landen, 
steden en locaties? Welke aspecten tellen voor 
jullie? _ Greenburger: ‘We denken niet zozeer in landen of 
steden. We gaan vaak intuïtief te werk. De onderbouwing van de 
investering volgt, overdreven gezegd, in aan later stadium. We zijn 
dus opportunistische kopers. We vermijden vastgoed dat helemaal 
veilig lijkt, stabiel. Omdat dan ook de opbrengsten relatief laag zijn. 
Zoals nu in het centrum of de Zuidas in Amsterdam. Wij kijken 
liever naar mogelijkheden waarbij je de waarde, de opbrengsten, kan 
maximeren. Wij denken dat je beter kan kijken naar mogelijkheden 
die een tikkeltje ‘’ongewoon’’ of ‘’anders’’ zijn. En zeker als in een 
markt wel investeringsmogelijkheden maar te weinig kapitaal te 
vinden is, zijn wij in de positie om voordeel te behalen. Omdat 
financiering voor ons nooit een probleem is. Wij trekken vaak in 
aan later stadium financiering van banken aan, maar we zijn er niet 
van afhankelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal jaar geleden 
kansen kunnen benutten in de Nederlandse markt. Omdat er toen 
weinig financiering mogelijk was bij de banken. Nu zijn er trouwens 
wel wat, maar nog steeds beperkte, financieringsmogelijkheden.’  

Hoe lang geleden liet tei Het oog op de 
nederlandse markt vallen?  _ Greenburger: ‘Wil 
graag even zeggen dat ik al 50 jaar in Amsterdam kom, heb altijd 
van de stad gehouden. Mijn vrouw en ik hebben hier ook een 
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het amerikaanse Time equities inc. (Tei) is al meer dan 50 jaar actief met  
vastgoed- beleggingen, ontwikkelingen en met asset- & propertymanagement.  

Tei heeft inmiddels een eigen portefeuille opgebouwd van meer dan 2,5 miljoen m2 
aan vastgoed. in deze portefeuille – in landen als de Vs, duitsland, canada, italië en 
nederland – zijn zo’n 3.000 appartementen, logistiek vastgoed, winkels en kantoren 

opgenomen. We spreken Tei-oprichter Francis Greenburger, aaron Medeiros  
(global director of acquisitions and assetmanagement) en John schepens 

(director of acquisitions and asset management - netherlands), ‘’mijn value  
hunters’’, zoals Greenburger ze noemt.

appartement, waar we 4 tot 6 keer per jaar zijn. Toen we rond 
2015 in Nederland gingen investeren, zagen we  vooral kansen bij 
kantoren in de suburbs van kleinere steden. Lage vierkante meter-
prijzen. We zoeken dan naar objecten met een bezettingsgraad 
die beneden het markt gemiddelde liggen. Wij zien daar de 
mogelijkheden tot het toevoegen van waarde. Je zou kunnen 
zeggen dat wij een tikkeltje “schizofreen’’ zijn, omdat we deels old 
school en deels new school zijn. Old school is dat wij wel rekening 
ermee houden hoe innovatie en technologische ontwikkelingen de 
vastgoedmarkt kunnen beïnvloeden. Maar het is ook goed je ervan 
bewust te zijn dat veel van wat voorspeld wordt niet uitkomt, of 
pas veel later. In de begin tijd van het internet werd voorspeld dat 
veel mensen door de mogelijkheden die het internet biedt hun 
baan zouden verliezen. Gebleken is nu dat door internet juist 
meer banen zijn geschapen en dat er nog steeds veel werkruimte 
nodig is. Ook in Nederland. Dus als wij een ouder kantoorgebouw 
tegen een aantrekkelijke prijs tegenkomen, dan pakken we die 
kans. Vooral als je merkt dat er best aantrekkelijke huurders in 
het gebouw zitten. Of dat als het leeg is wellicht makkelijk tot 
woonbestemming is om te bouwen.’

is er een groot verscHil tussen de amerikaanse 
en europese real estate markt?  _ Greenburger: 
‘We hadden het net al over innovatie, die uiteraard vaak tot 

meer mogelijkheden leidt. Maar door de huidige technologische 
dynamiek, en het kapitaal dat daar in sommige gevallen 
meekomt, dreigen zeker in een land als de VS veel mensen 
buiten de boot te vallen. Daarbij is in de VS de invloed van de 
politieke situatie nu ontwrichtend voor velen. En voor ons zijn 
stabiliteit, transparantie en een goed werkend rechtssysteem 
doorslaggevend. Daarom vinden wij Nederland aantrekkelijk, 
omdat een sterker social security-systeem tot meer stabiliteit 
leidt. We vinden nu de stabiliteit in Nederland en een aantal 
andere Europese landen aantrekkelijk. Zo hebben we ook flink 
wat vastgoed in Berlijn. Dat hebben we gekocht rond 2003-2004, 
toen de prijzen erg laag waren. Ook in Italië zijn we nu actief. 
Dat is een markt waar veel vreemd kapitaal nodig is, omdat 
de Italiaanse banken zwak zijn. Wij kopen in Italië nu vooral 
hypotheekleningen voor tussen de 30-40% van de waarde. We 
gaan vervolgens in gesprek met het bedrijf waarmee de lening is 
aangegaan, omdat we ze waarschijnlijk ter wille willen zijn om 
tot een oplossing te komen. Als ze hun betalingsverplichtingen 
niet kunnen nakomen, nemen we het vastgoed over. Dan zijn 
er daarna ook weer veel mogelijkheden. Want er is enorm veel 
undermanaged vastgoed in Italië. Je kan dus al snel waarde 
toevoegen. Een interessante markt.’

Einsteinlaan, Rijswijk
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- 81 -#18/2019 VG KANTOORVISIE- 80 - VG KANTOORVISIE #18/2019

jullie investeren in residentieel, kantoren en 
retailvastgoed. Waar gaat nu jullie voorkeur 
naar uit?  _ Greenburger: ‘Nu in Nederland vooral naar 
kantoren. We spreken uiteraard ook veel ontwikkelaars die 
residentieel vastgoed nu interessanter vinden. Maar wij vinden die 
markt zeker niet ondergewaardeerd en richten onze pijlen daarom 
nu dus vooral op kantoren. En deze twee value hunters naast me aan 
tafel zijn erg goed in het vinden van ondergewaardeerd vastgoed.’ 

Hoe doen jullie dat speuren?  _ Aaron Medeiros: ‘In 
de eerste plaats wil ik zeggen dat een goed netwerk en een gezonde 
nieuwsgierigheid altijd een rol spelen bij het vinden van interessante 
proposities. Maar je moet ook betrokken zijn bij de fysieke aard van 
onroerend goed. Omdat spreadsheets eenvoudig een projectie zijn 
en misschien niet de realiteit, en daarom misleidend kunnen zijn. Je 
moet de situatie ter plekke leren kennen. Dus bekijken we veel. Hier 
in Nederland hebben we bijvoorbeeld onlangs uren rondgereisd om 
nieuwe objecten te zien en de huurders te leren kennen. Dan zie je 
allerlei vastgoed, je legt je oor te luisteren. En dan blijkt dat er nu in 
de suburbs van kleinere Nederlandse steden vaak heel aantrekkelijke 
kantoren te vinden zijn. We krijgen soms wel de vraag waarom we 
geen consultants inhuren om vastgoed te beoordelen. Zelf werk 
ik nu 12 jaar met Francis Greenburger. In die tijd zijn honderden 
gebouwen aangekocht. En Francis heeft ieder gebouw zelf gezien.’ 

Greenburger: ‘Als ik een uur in een gebouw ben geweest, zit het 
in mijn geest, dan zie ik het voor me. Dat is natuurlijk heel handig.’

John Schepens: ‘Wij praten met iedereen in de regio’s waar we 
interessante gebouwen vinden. Met huurders, bewoners, eigenaren 
van winkels, makelaars, kortom de stakeholders in de omgeving, het 
gaat om de mensen. Zo vorm je je een beeld. Dat erop uit gaan, het 
echte handwerk, is denk ik inderdaad wat ons onderscheidt. Dat 
doen institutionele beleggers vaak toch minder. We hadden recent 
bijvoorbeeld een gebouw in het vizier dat er ogenschijnlijk slecht 
voor stond. Maar een directeur die met zijn bedrijf flink wat ruimte 
huurt in dit gebouw zei ons: het gaat heel goed met de business, we 
hebben binnenkort meer ruimte nodig. Dat soort informatie vind 
je niet in spreadsheets. Ik werk nu 3 jaar bij TEI en wat ik echt heel 
fijn vind, is juist dat entrepreneurschap.’

Greenburger: ‘Wij genieten van dat persoonlijke contact, mensen 
echt spreken. Daarnaast is het bijzonder leuk om op dit punt in 
mijn loopbaan te werken met Aaron en John, heel gemotiveerde, 
intelligente en capabele mensen. Ze brengen een hoop creatieve 
energie met zich mee.’

 is er de laatste tijd door tecHnologie veel 
veranderd in vastgoedbeHeer?  _ Greenburger: 
‘Natuurlijk hebben we een open oog voor technologie en geven 
sensoren en dergelijke nieuwe mogelijkheden voor beheer. En 
zeker als je iets nieuws bouwt, kun je meer doen met technologie. 
Maar stel dat je een gebouw hebt gekocht met een nog heel 
redelijk werkend energiecontrole-syteem. Moet je dat dan absoluut 
vervangen? Ook als het nog goed werkt en je de kosten voor 
vervanging niet een-twee-drie terugverdient? Technologie is niet 
altijd zo overtuigend als de mogelijkheden suggereren.’

tei doneert en ondersteunt veel doelen in de 
kunst- en designsector, is dat vrucHtbaar voor 
Het bedrijf?  _ Greenburger: ‘Over het algemeen ondersteun 
je wat je zelf interessant vindt. En zelf ga ik regelmatig naar musea 
en galeries. Maar kunst is voor heel veel mensen wezenlijk. In 
een gebouw van ons in New York (50 west) zijn nu 100 stukken 
bijeengebracht, deels als bruikleen uit mijn eigen collectie. En 
ook in andere gebouwen hebben we kunst en soms wisselende 
exposities. Waar veel mensen van genieten, merken we. Maar voor 
mijn collega’s en mij bij TEI gaat het ook om iets anders. Omdat 
je door ondersteuning van anderen ook je eigen belangen even aan 
de kant zet. Je je meer ervan bewust wordt dat je deel uitmaakt van 
een gemeenschap en dat je daar een bijdrage aan kan leveren. En 
dat geld verdienen nooit voorop mag staan. Daarom helpen we 
instellingen en mensen. Daarnaast zie je dat wanneer je als bedrijf 
goede mensen wil behouden en aantrekken dit soort aspecten ook 
belangrijk zijn.’

Welke mogelijkheden ziet u om met ideeën, 
concepten, visies, investeringen of andere 
initiatieven bij te dragen tot de gezonde toekomst van 
steden? gezien en bekeken vanuit het perspectief 
van werken? Greenburger: ‘Wat we bij kantoren en 
ook bij grotere residentiele gebouwen zien is dat jonge 
mensen een flexibeler levensstijl hebben. Daarbij 
hoort ook een andere stijl van werken en wonen. Meer 
mogelijkheden tot ontmoetingen. Daarom creeren wij 
meer gemeenschappelijke ruimtes in onze gebouwen, 
zoals een massageruimte, of een kamer voor kunst.’
_
Wat zijn echte trends als het gaat om werken in de 
nieuwe wereld? Greenburger: ‘Wat ik net al zei, de 
laptopgeneratie wil en eist echt meer flexibiliteit en dat 
heeft veel invloed.’
_
hoe ziet de werkende stad van de toekomst eruit, 
volgens u? Greenburger: ‘Misschien is het toch wel 
aardig om toptechnologiebedrijf Google even als 
voorbeeld aan te halen. Toen ze hun New Yorkse kantoor 
openden, zochten ze niet naar een technologisch 
gebouw, maar wilden ze een oud industrieel gebouw. 
Ze hebben zo’n gebouw gevonden in Manhattan, voor 
$1,4 miljard. Vervolgens hebben ze een soortgelijk 
gebouw ernaast gekocht, voor $2,2 miljard. De hoogste 

bedragen ooit voor een enkel gebouw. Daarmee wil 
ik zeggen dat er naast de al dan niet vermeende 
zegeningen van technologie ook andere belangrijke 
waarden zijn voor mensen.’
_
Naar welke stad kijken jullie specifiek? Wat is de 
grootste uitdaging voor steden, als het gaat om 
werken in combinatie met wonen en bereikbaarheid? 
Greenburger: ‘Een van mijn axioma’s is altijd, volg de 
kunstenaars. Ze hebben weinig geld doorgaans, maar 
zoeken wel een prettige atmosfeer. Ze zijn vaak de 
trendsetter als het gaat om de ontwikkeling van buurten 
en steden. Veel artiesten gaan nu naar Rotterdam…’
_
Wat is het grote voorbeeld, de benchmarkt als het 
gaat om kantoren/werklocaties? Aaron Medeiros: ‘Als 
wij ervan overtuigd zijn dat er ergens een interessante 
mispricing is, dan is dat onze benchmarkt op dat 
moment.’
_
Welke technologieën en innovaties gaan het verschil 
maken? Greenburger: ‘De invloed van de zelfrijdende 
auto zal gigantisch zijn. Het zal ook de beleving 
en waardering van veel vastgoedlocaties grondig 
veranderen. Maar het hoofd technologie van de Harvard 
universiteit zei mij onlangs wel dat die zelfrijdende auto 

toch iets langer op zich zal laten wachten dan nu wordt 
aangenomen. Verder zal de snelheid van 5G internet ook 
veel zaken veranderen.’ 
_
Welke bedrijf heeft het meest innovatieve kantoor om 
te werken? John Schepens: ‘In Nederland denk je toch 
al snel aan The Edge in Amsterdam, van Deloitte. Toch 
werk ik zelf liever in een sfeervol oud gebouw dat goed 
gemoderniseerd is.’
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