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H
et verhaal van ONS 
Property Management 
begint ruim acht jaar 
geleden. Een toevallige 
ontmoeting in 2010 
tussen directeuren 
van Imtech Building 
Services en Hoen 
Vastgoedbeheer 

leidde in 2011 tot een nieuw fusiebedrijf. 
De technische onderhoudstak van Imtech 
met 1.000 werknemers had veel grote 
(overheids)gebouwen in portefeuille. 
Hoen Vastgoedbeheer beheert met name 
woningen, maar wilde zijn werkterrein 
verbreden naar commercieel vastgoed. 
De combinatie tussen technische 
expertise en beheerkennis leek een 
gouden zet. Opdrachtgevers zagen in 
elk geval de toegevoegde waarde. Via 
mond-tot-mondreclame vertrouwden 
vastgoedbeleggers grote kantoorpanden 
van 10.000 tot 30.000 m2 toe aan het 
nieuwe bedrijf. Maar vanaf 2013 begon 
succesverhaal Imtech af te brokkelen, in 
2015 gevolgd door het bankroet. Ook 
voor ONS Property Management bleven 
de gevolgen niet uit, vertellen de ONS-
mannen Rob Smits, Richard Wikaart 
en George van ’t Sant. Smits is behalve 
directeur van ONS Property Management 
ook partner en directeur van Hoen 
Vastgoedbeheer.

Hoe werd ONS Property Management 
geraakt door het faillissement van 
Imtech, Rob?
‘Wij werden erdoor meegesleurd. Als een 
50-procentspartner twee jaar lang alleen 
maar met zichzelf bezig is en niet investeert, 
krijg je ontevreden medewerkers en klanten. 
Al voor het faillissement in augustus 2015 
werd de joint-venture ontbonden. De kennis 
en ervaring van de van Imtech afkomstige 

ONS Property Management beheert een kleine maar fraaie 
portfolio van high-end kantoren in de Randstad. Dankzij de 
directe technische, facilitaire en beheersmatige expertise zien de 
ONS-medewerkers vrijwel altijd blije huurders en eigenaren. 
De eigenaren zijn niet bang om in de spiegel te kijken. ‘We 
hebben te lang onder de radar geopereerd.’
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medewerkers kon echter veilig gesteld 
worden door hen te laten doorstarten 
binnen ONS.’

Was er een moment dat je dacht het 
bijltje erbij neer te gooien?
‘Natuurlijk spoken die gedachten dan 
door je hoofd. Maar we bleven ervan 
overtuigd dat we een gouden formule 
hadden. Technische issues veroorzaken 80 
procent van de huurdersklachten. ONS is 
de eerste vastgoedmanager in Nederland 
waarbij alle property managers vooral over 
directe technische kennis beschikken, naast 
facilitaire én administratieve vaardigheden. 
En die kennis bleef intact, met medewerkers 
die elk decennia met de voeten in de klei 
hadden gestaan. Zeker in een tijd dat 
kantoren steeds meer technische snufjes 
krijgen, warmtepompen en warmte-koude 
opslag bij grotere gebouwen de standaard 
worden, wordt ambachtelijk en hoogwaardig 
technisch beheer steeds belangrijker.’

Hoe zijn jullie er de afgelopen jaren 
bovenop gekomen, Richard?
‘Door standvastig te blijven en onze visie 
te volgen, gelijk aan onze bedrijfsnaam 
ONS. De eerste jaren kregen we vooral 
panden waar uitdagingen lagen. Ontevreden 
huurders, zoals een multi-tenant complex 
dat in korte tijd vier keer van eigenaar en 
beheerder was verwisseld. Met onze zorg, 
aandacht en technische expertise wisten wij 
keer op keer de situatie ten goede te keren. 
Toch raakten we ook weer panden kwijt. 
Bij verkoop neemt een nieuwe eigenaar 
meestal zijn eigen beheerder mee. Iets 
anders gebeurde bij Chalet Groep. Zij zagen 
hoe blij huurders met ONS als beheerder 
waren. Maar door hun principiële besluit 
tot insourcing van alle beheertaken voor 
de gehele portefeuille, raakten wij deze 
opdrachtgever helaas toch kwijt.’

‘ We zijn klaar 
om te groeien’

V.l.n.r. Rob Smits, en George van ’t Sant 
en Richard Wikaart
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Hoe kan ONS zich nu onderscheiden 
in het grote speelveld van 
vastgoedbeheerders, George?
‘Allereerst onze eigen bezetting. We zijn 
alle drie door de wol geverfd. Richard en 
ik hebben bij Imtech grote, ingewikkelde 
panden beheerd zoals bij voorbeeld het 
ABN Amro-hoofdkantoor op de Zuidas. We 
hebben echte aandacht voor de huurders. 
Zo zijn we elke twee weken minstens 
een dagdeel in elk pand om er gevoel bij 
te houden, en eenvoudig aanspreekbaar 
te zijn. Wij zijn direct betrokken bij 
storingsmeldingen en gaan zo nodig ook 
zelf op pad als er een urgent probleem 
is. Vergeet niet: is de huurder blij, dan 
is de driehoek asset manager-huurder-
property manager relatief spanningsloos. 
Het maakt servicekostendiscussies ook 
eenvoudiger. We zitten bovenop de 
techniek. Onze kracht is dat we alles zelf 
in gang kunnen zetten. Eigenaren hoeven 
niet voor alles externe experts in te huren 
of een rapport te laten maken. Ook bij 
een verbouwing of herontwikkeling 
kunnen we kritisch meedenken. De 
meerjarige onderhoudsbegroting voeren we 
eveneens zelf uit, want we weten precies 
wat er speelt en wat eraan komt in een 
gebouw. Bovendien zijn we in staat het 
energieverbruik kritisch te beheren en 
servicekosten omlaag te brengen. Daarmee 
creëren we waarde voor onze klanten en 
laten we bestaand vastgoed renderen.’

Waar gaat het vaak mis in een 
kantoor?
‘Het gebruikersgemak is vaak wel een 
uitdaging. De meeste kantoren hebben 
nu eenmaal hun beperkingen. Zo 
hebben moderne klimaatinstallaties 
met warmtekoudeopslag een beperkte 
reactiesnelheid. Als zulke zaken bij 
voortduring ergernis opwekken, zoeken we 
samen met de huurder naar wat mogelijk 
is. Een pand kan je met veel technische 
snufjes ontwerpen. Maar als het personeel 
niet weet hoe die werken, heb je er niks 
aan. Ook in duurzaam ontworpen kantoren 
gaan de ramen open en blijven verlichting 
en verwarming ’s nachts vaak aan. Het is 
dus belangrijk om de verwachtingen van 
gebruikers te managen. Toch kunnen we 
problemen gelukkig ook vaak oplossen. Zo 

zaten lunchende werknemers in één van de 
door ons beheerde panden in een te koel 
bedrijfsrestaurant. Er bleek een probleem 
met de sensoren in de spoelkeuken. Zodra 
het daar warm werd, werd de gekoelde lucht 
ook rechtstreeks het restaurant ingeblazen. 
En omdat het daar koud bleef, kreeg de 
spoelkeuken extra warmte. Gewoon niet 
goed aangelegd. Met een kleine ingreep was 
het probleem simpel opgelost.’

Wat is het profiel van de huidige 
beheerportfolio van ONS, Richard?
‘Op dit moment hebben we een kleine 
portefeuille met hoogwaardige kantoren in 
de Randstad van 6.000 tot 20.000 m2. Zo 
beheren we een deel van de Nederlandse 
kantorenportefeuille van Hannover Leasing 
zoals het Stedin-hoofdkantoor in Rotterdam 
Blaak, het voormalige Esprit-kantoor in 
Amstelveen en binnenkort ook het RET-
hoofdkantoor aan de Laan op Zuid in 
Rotterdam. Het Amstelveense kantoor 
wordt nu verbouwd en gereedgemaakt 
voor HP, de nieuwe huurder. Dit type 
middelgrote high-end kantoren beheren we 
graag. Voor ons servicegerichte concept heb 
je namelijk schaal nodig. Voor Hannover 
Leasing, dat op grote afstand in Duitsland 
zit, zijn wij een ideale partner. We hebben 
alles in huis en zijn hun oren en ogen in 
Nederland.’

Waar moet ONS over een aantal jaren 
staan?
‘We willen onze beheerportefeuille 
vergroten. De afgelopen jaren hebben we 
te weinig aan acquisitie gedaan. Te lang 
hebben we alleen keihard gewerkt om het 
ONS-concept werkend te krijgen. Het ligt 
bovendien niet in mijn natuur om te roepen 
dat we de beste zijn. Daardoor zijn we op 
de markt onder de radar gebleven. Maar 
aan meer bekendheid wordt nu gewerkt. 
We hebben een verlanglijstje van panden 
die wij graag willen beheren. ONS hoeft 
overigens niet ongebreideld te groeien 
en te groot te worden. Dan zouden we 
moeten standaardiseren en raken we ons 
onderscheidende vermogen kwijt. Dus dicht 
bij onze visie blijven en een hoogwaardige 
portfolio opbouwen, waarin we echt 
het verschil kunnen maken. Dat is onze 
drijfveer.’

Terugblik 2019

Wat was de belangrijkste 
les uit 2019?
er is een plaats op 
de markt voor ONS. 
Volhouden en niet bij de 
pakken neerzitten als de 
opdrachtverstrekking 
niet zo voortvarend 
verloopt als je hoopt. en 
vooral niet afwijken van 
je uitgangspunten in een 
poging om maar omzet te 
genereren
Welk cijfer geef je 2019?
een negen. Wat betreft 
organisatie zijn we er 
nog niet, maar ONS zit 
voor de derde keer in de 
constructieve modus. 
Dat wordt intern en 
extern gewaardeerd. Als 
driemaal scheepsrecht is, 
gaan we nu bereiken waar 
we willen staan

VOOrSpelliNg 2020

Wat staat er op de agenda 
voor 2020?
uitbreiding van de 
beheerde portefeuille, 
in goede balans met de 
personeelsuitbreiding. 
Het streven is om met 
een iets grotere bezetting 
mensen nog meer in hun 
kracht te laten staan. 
Hen laten doen wat ze fijn 
vinden en waar ze goed 
in zijn

Wat is je droom voor de 
toekomst?
Meer gebouweigenaren 
en huurders middels het 
ONS-concept optimaal 
aan elkaar verbinden. 
Met ons beheerconcept 
uitgroeien tot een stand 
alone-organisatie, 
waarin sprake is van 
een evenwichtige 
taakverdeling en 
tevredenstellende 
resultaten. Dit alles 
binnen een periode van 
drie jaar


