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Zo’n flinke crisis heeft natuurlijk veel effect voor de 
ondernemers in de vastgoedwereld; ze moeten omgaan met de 
nieuwe werkelijkheid en handelen. We vragen aan ondernemers 

Fransje Sprunken, Sander van Oss en Igor Beuker welk 
ondernemerschap ‘juist nu’ nodig is.

De bekende schrijver Marcel van Roosmalen zei het wel 
aardig niet zo lang geleden toen zijn ‘medepodcaster’ 
Noortje van De Krokante Leesmap hem een adresje 
gaf om met korting een paar mondkapjes te bestellen. 
Hij riep zoiets als: ‘Terwijl mijn vrienden allemaal aan 
het overleven zijn, ken jij allemaal mensjes die wel 
mogelijkheden zien in zo’n coronacrisis, die zetten dan 
even een lijntje met China op om wat mondkapjes 
deze kant op te krijgen.’ Dat heet ‘ondernemerschap’. 
Natuurlijk zorgen goede ondernemers er eerst voor dat 
iedereen thuis veilig is, analyseren ze het nieuws, maar 
na een beetje gemopper op de overheid gaan ze ook wel 
weer aan de slag. Ze combineren hun eigen talenten met 
hun netwerk en zien wel mogelijkheden om ergens wat te 
verdienen.

Ondernemerschap in de vastgOedwereld
Dat soort streetwise ondernemerschap heb je natuurlijk 
ook in de vastgoedwereld en Fransje Sprunken kan 

daarover meepraten. Zij begon eind vorig jaar met FSD 
Development na negen jaar het gezicht van VORM 
geweest te zijn. Na haar studie Architectuur in Delft 
ging ze als architect aan de slag, maar als zelfstandige 
vond ze dat al snel niet ‘groots en meeslepend’ genoeg 
waarna ze als consultant ging werken op Schiphol. 
Daarna ontwikkelde ze als eerste project met HBG/
Ballast Nedam ‘FC Groningen stadion EUROBORG’. 
Na een aantal jaren ontwikkelen bij HBG werd ze 
‘hoofd concepten’ bij LSI in Rotterdam waar ze weer 
veel kon ondernemen. Vanaf 2010 kwam ze bij VORM 
terecht dat ze omturnde tot een binnenstedelijke 
herontwikkelaar.

‘Voor VORM is het nu tijd om dat flink gegroeide 
bedrijf intern goed te organiseren en daar heb je geen 
Fransje voor nodig. Tijd voor iets nieuws, dacht ik toen. 
Veel partijen vroegen mij als bestuurder, maar ik wilde 
vooral nog wat mooie projecten gaan doen.’ We hebben 
het dus over ondernemerschap, waren er klanten die ze 

Flexibel
ondernemerschap

gevraagd

‘Na het verdwijnen van Hudsons bay zal geen wethouder

denken dat één zo’n grote partij die panden gaat afhuren’

‘Notice that the 
stiffest tree is most 

easily cracked, 
while the bamboo 
or willow survives 
by bending with 

the wind.’
Bruce Lee
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meenam? ‘Het ging allemaal iets sneller dan gedacht. 
Voor de zomer zei ik al intern; ik wil wel op 1 januari 
met iets nieuws beginnen waarop de directie zei: ‘als je 
dat wil doen dan moet je dat direct doen. Jij bent immers 
het gezicht van VORM’. Toen ik uit die bijeenkomst 
wegliep, ontstond er even lichte paniek, maar ik gaf 
ze ook wel gelijk. Dus ik ging op vakantie met een 
schrijfboekje waarin ik dit project genaamd ‘eigen 
bedrijf beginnen’ ging beschrijven; website, huisvesting, 
logo, bankrekening, computers, dat werk. Bij terugkeer 
veranderde ik mijn LinkedIn-account en toen had ik al 
snel mijn eerste projecten.’ 

BegOnnen Op een mOOie dag
Sprunken vertelt hoe ze nu 250 woningen in Amersfoort 
ontwikkelt, 275 in Alblasserdam, 24 in Heilo, 24 in 
Rosmalen, 36 in Leiden en 250 in Apeldoorn. ‘Ik ben 
op 9-9-2019 begonnen, dat vond ik een mooie dag 
want het is mijn verjaardag en om 9 uur zat ik bij de 
notaris voor mijn holding.’ Ze gaf een openingsfeest en 
van haar partners kreeg ze een aantal uren gratis zodat 
ze tijdens de eerste projecten sommige adviseurs niet 
hoefde te betalen tijdens de acquisitie. Ze vertelt dat ze 
vertrouwen heeft van de beleggers. ‘Mijn missie is ook 
dat ik erin geloof dat je mensen bij elkaar moet brengen 
- moet binden - en daar sta ik ook voor. Die ambitie 
maak ik ook waar en dat zorgt ervoor dat ik altijd op de 
lijstjes van de gemeente kom bij nieuwe projecten. Daar 
ben ik heel trots op.’ Kan ze zich onderscheiden door 
het samenwerken aan een gezamenlijk doel? ‘Ja, ik ga 
nooit voor de allerhoogste winst, maar voor de goede 
verbindingen. Ik ben bijvoorbeeld nu met Amersfoort 
bezig en daar zou ook een ‘mobiliteits-HUB’ inclusief 
een garage komen waarbij ik een goede AH wilde 
betrekken. Toen ik hoorde dat een andere partij met 
diezelfde AH bezig was, haalde ik alle partijen bij elkaar 
om er samen uit te komen. Ik verdien daar dan niets aan, 
maar het gaat om de meerwaarde voor dat gebied. Mijn 
ondernemersles is dat als je in oplossingen denkt voor 
alle partijen je dat ook wel ergens terugkrijgt. Ik ben ook 
wel een terriër trouwens, zorg ervoor dat het ook echt 
voor elkaar komt.’

Ondernemerschap in tijden van cOrOna
Merkt zij iets van corona, is er een ander soort 
ondernemerschap gevraagd? ‘Ik zie een tweedeling; er 

is een aantal gemeenten echt even verlamd geweest, 
maar de genoemde gemeenten gaan juist lekker door. Zo 
van: het gemeentehuis is dicht, maar we kunnen elkaar 
wel even spreken.’ Zij merkt dus dat de middelgrote 
gemeenten sneller schakelden tijdens corona en dat de 
grote steden na een maand of twee ook wat meer doen. 
‘Ik denk wel na over de timing; zo’n ‘Amersfoort’ is nu, 
we hebben het over half mei, niet het beste moment 
om aan een belegger te verkopen.’ Dat doe je dan even 
niet en kijkt over een half jaar wel weer verder. Zo’n 
traject doet toch meestal toch een jaar of twee voordat 
je gaat bouwen en drie jaar voordat mensen het kopen 
en dan is corona alweer weg. Wij kijken nu wel heel 
goed wat er te koop is, waar we kunnen investeren. Mijn 
vaste investeerder is GCCF en daarmee heb ik veel 
mogelijkheden. Je kijkt nu goed waar de goede plekken 
zijn.’  
 
statiOnsknOOppunt
Wat zijn die interessante plekken om te ontwikkelen? ‘Ik 
denk dat de grote lijnen niet zo veranderd zijn hoor; dat 
gaat om investeren in de grote steden. Ik probeer ook 
vaak te ontwikkelen binnen de stad en op een bestaand 
OV knooppunt. Als je dan 250 woningen bouwt in een 
middelgrote stad heb je hele goede projecten. Dat OV is 
belangrijk; ik ben nu mensen aan het aannemen en die 
krijgen een mobiliteitsbudget en geen auto.’

Ze ziet dat er ook juist kansen komen. ‘Ik heb een 
kantoor aangebonden aan een grote partij dat helemaal 
anderhalve meter proof is. Dat je kan inloggen voor een 
werkplek, de lift is anders ingericht en er zijn bepaalde 
looppaden. Mijn rol is altijd om kansen te maken; dat 
je niet alleen nadenkt over het gebouw, maar over de 
complete businesscase. Aan de andere kant word ik 
ook wel moe van Teams, als je met tien mensen zit 
te vergaderen dan valt er wel een heleboel weg qua 
communicatie. Een aannemer is mijn kantoor aan het 
verbouwen waarbij je echt wel op anderhalve meter kan 
overleggen, mensen hebben gewoon behoefte aan elkaar 
ontmoeten.’

igOr Beuker
In zo’n tijdperk van Corona-crisis, grote onzekerheid en 
snelle technologische verandering is er grote behoefte 
aan zieners die de vraag ‘hoe ziet de wereld er in 2050 
uit?’ niet schuwen. De mensheid zal de komende 30 

Fransje Sprunken
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tijden van corona 

en Waarom?

‘Mijn  puber-

kinderen, omdat 
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eindexamen.’
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wel. Voor een 

creatief proces 

letterlijk kansloos.’

Wat deed je 

toen de impact 

van corona 

doorkWam? bleef 

je rustig?

‘Ja.’

geloof je in thuis 

Werken?

‘Mijn zakelijk 
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jaar meer veranderen dan de voorgaande 300 jaar. 
Wij vroegen sociale serie-ondernemer, spreker en 
coauteur van Fast Forward Files, Igor Beuker om zijn 
toekomstvisie op vastgoed. 

Necker ISlaNd
Begin dit jaar stond Beuker nog op internationale podia 
en bij Sir Richard Branson op Necker Island om te 
praten over een betere wereld door sociale innovatie, 
maar Coronavirus sloeg een gat in live events voor de 
komende 12-18 maanden. What’s next voor Beuker? 
‘De supermarkt en Netflix gaan door het dak, maar ik 
moet zoals elk ander bedrijf een pivot bekijken, mijn 
businessmodel onder de loep nemen, nadenken over 
een Covid-exit strategie en vooral zicht hebben op de 
toekomst van mens en maatschappij. Welke trends en 
technologieën kan ik verzilveren? Nu en straks? Waar 
gaat de wereld heen? Dat kan men in vastgoed ook vaak 
goed: lange termijnvisie ontwikkelen.’

In het vastgoed zou Beuker verder kijken dan Covid. 
‘Want ook dat waait over, maar de Vierde Industriële 
Revolutie zet tot 2050 elke industrie volledig op z’n 
kop. Globalisering, industrialisering, individualisering, 
de sharing economy, olieprijzen en rentestanden die 
tuimelen. Tel op de transformatie naar smart homes en 
van steden anno nu naar straks slimme, circulaire steden. 
Daar komen de winnaars van de komende decennia uit 
rollen. De enige constante is verandering in vastgoed. 
Maar hoe verzilver je die businesskansen voor de 21e 
eeuw?’

Omzethuur
Jaren geleden sprak Beuker in VGVisie al over de 
kansen van omzethuur. Een speciale vorm van 
huurovereenkomst, bestaand uit vaste of variabele 
basishuur, plus een percentage over de omzet voor de 
huur. ‘Die ondernemers die het lef hadden om hun tijd 
vooruit te zijn, hadden tijdens Covid of welke crisis dan 
ook al klaar kunnen zijn. Liet je deze kans destijds nog 
even liggen, bekijk het nu nog een keer. Huuromzet 
biedt grote vastgoedspelers, project ontwikkelaars, 
steden, beleggers en retailers een aantal nieuwe kansen. 
Als een belegger of een franchiseketen zijn panden wil 
verhuren aan winkels, dan kan men hier voordeel bij 
halen als de omzet van de winkel boven verwachtingen 
presteert en extra rendement genereert. Let wel op welke 
industrie, want boekhandels, juweliers, speelgoedwinkels 

hadden het al zwaar voor Corona en online shopping is 
misschien wel het nieuwe normaal voor de consument. 
Ook blockchain kan partnerships en processen in 
vastgoed verbeteren en transparanter maken.’
 
deelecOnOmie
De sharing economie is here to stay, zegt Beuker. 
‘Welke kansen biedt dit vastgoedspelers? Philips ging al 
van dozen schuiven naar ‘light on lease’ en IKEA dat 
meubels leaset via subscription commerce. Home swappen, 
botenverhuur en mensen die zonder makelaar hun huis 
willen verkopen. Startups die een angel investor zoeken 
of crowdfunden en niet meer naar een bank gaan. Uber 
en Airbnb ontwrichten mobility en housing al behoorlijk 
en we zien steeds meer freelancers en zzp-ers dus ook 
meer spelers als Spaces. Trek die trend internationaal 
door en je ziet ook de kansen voor short stay co-living. 
Als ik twee weken of een maand in Singapore of San 
Francisco moet zijn, kruipen mijn peers bij elkaar in 
een Spaces voor tijdelijke co-living. Geen hotel meer. 
Ik noem het maar even short stay Melrose Place style, 
een tv-serie van weleer. Omzetting van leegstaand 
bedrijfsonroerend naar huizen om het woningtekort 
op te lossen biedt ook lange termijnkansen. Makelaars, 
NVM of beroepsgroepen gesteund door certificaten, 
overheidsregulering of ‘kartelvorming’? Ik zou me heel 
erg goed verdiepen in de sharing economie. Die trend 
was voor Covid-19 allang ingezet en waait niet over.’

industry 4.0
In zijn talks voor vastgoed sluit hij altijd af met tien key 
take-aways. ‘De belangrijkste voor een winnende toe-
komststrategie? Breng de disruptieve trends en techno-
logie van Industry 4.0 in kaart en zorg dat je het talent 
voor Industry 4.0 inhuurt. Zorg voor digital leadership 
en cyber punks in de top van je organisatie en door je 
hele bedrijf. Covid waait weer over. Industry4.0 raast 
nog decennia door. En zoals altijd, komen disruptieve 
innovaties van buitenstaanders of nieuwe spelers. Bijna 
nooit van mensen uit de industrie zelf. De vraag voor 
vastgoedspelers met visie en lef? Ben je klaar voor disrup-
tie of ga je zelf de markt opschudden? Ben je trendsetter 
of trendvolger?’

de wereld Na de crISIS? laStIg
‘Je ziet dat sommige sectoren natuurlijk veel harder 
worden geraakt dan anderen,’ zegt Sander van Oss van 

igOr Beuker
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beWonder je in 
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en Waarom?

‘Van mensen 

in de zorg tot 

supermarkt-

medewerkers. 
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voorbeeld als 
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‘Sir Richard 
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humble mens. 
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‘Ja, ik heb Sars, 

Ebola, 9/11 en 
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2: Changing 

Perspective. 

Met 7 andere 

social innovators 

schreven we 

deze bundel.’
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vastgoedontwikkelaar NEOO. ‘In de hoek van de retail 
en hospitality, vragen ze zich vaker af of een project door 
moet gaan dan in de woning- of kantoorsector. Mensen 
vinden het vooral lastig om in te schatten hoe de wereld 
er uitziet als deze crisis voorbij is. Wat zou er gebeuren 
met het bestand aan retailers? Er is het afgelopen jaar al 
een faillissementengolf geweest in de retail, de bedrijven 
met vet op de botten zijn schaars en hoe langer dit duurt 
hoe groter het effect op de retailers en horeca en dus ook 
op de beleggers.’ Is het een situatie waarin hij zelf als 
ondernemer overzicht krijgt? ‘Op dit moment is het voor 
iedereen lastig om in te schatten welke retailers gaan 
overleven, maar we hebben natuurlijk een lange termijn 
visie waarin duidelijk is dat het aantal retailmeters zal 
afnemen en wij verwachten nu dat deze situatie zal 
zorgen van een versnelling van die ontwikkeling.’  

terugBuigen
Van Oss denkt wel dat er een enorme dip in de horeca 
komt, maar daar zullen ze snel terugbuigen. ‘De 
vraag naar goede food- en horecaconcepten zal zich 
doorzetten op de lange termijn.’ Hij denkt dat de 
vraag naar woningen ook redelijk stabiel zal blijven. 
‘Er zijn nog steeds heel veel bezichtigingen als er een 
huis op de markt komt en het verdichten in plaats van 
het volbouwen van groen zal doorzetten. Ik heb niet 
het idee dat de grote trends - minder retailmeters, de 
trek naar de stad, flexibel werken, verduurzaming - 
zullen veranderen. Dat is ook een voordeel van onze 
portefeuille; de woningen lopen gewoon door, maar 
bij retail is er bij sommige partijen nu even een andere 
focus. Toch zien we ook daar dat je gewoon moet 
investeren, alleen stellen mensen de vraag bij een 
retailproject of het wel het goede plan is.’

Beleggen is een kwestie van de lange termijn, maar 
zo’n crisis bewijst dat het soms lastig is om te weten waar 
de vraag zal ontstaan. Kan je die onzekerheid managen 
qua ondernemerschap bijvoorbeeld door het toepassen 
van flexibelere contracten? ‘Wij ontwikkelen bijvoorbeeld 
projecten in samenwerking met beleggers. Uiteraard 
zoeken beleggers in beginsel naar zekerheid in de vorm 
van een langjarig huurcontracten. In de kantorenmarkt 
zijn er investeerders en partijen die al langere tijd 
flexibelere kantoorconcepten aanbieden zoals Tribes, 
Spaces en B. In de retail zijn de meeste huurcontracten 
nog steeds langjarig met uitzondering van de formats 
die zorgen voor een tijdelijke invulling bij leegstand en 
deze concepten zijn vaak laagwaardiger dan de formats 

met een langjarig huurcontract. Bij bovengenoemde 
kantoorconcepten is die echter niet het geval. Mede door 
de huidige omstandigheden zie je in de retailwereld wel 
partijen die de kans grijpen om de negatieve effecten om 
te buigen. The Sting Groep bijvoorbeeld dat zijn nieuwe 
concept ‘De Koopman’ in de Hudsons Bay panden 
plaatst en daarmee opgebouwde voorraden wilt verkopen.’ 

plug- en playwinkel
Flexibiliteit qua looptijd van het huurcontractvoor 
retailers en een gestandaardiseerde ‘plug en play winkel’ 
is technisch uiteraard mogelijk. ‘Winkeliers zullen zich 
echter offline moeten onderscheiden door beleving 
en service in de winkel. Wij verwachten dan ook niet 
dat veel retailers zich goed kunnen presenteren in een 
gestandaardiseerde winkel waarin ze zich minder kunnen 
onderscheiden. Dit in tegenstelling tot een deel van 
de bedrijven dat zich meer dan prima thuis voelt bij 
kantoren concepten als Spaces, Tribes en B. Ik denk 
dus niet dat de retailwereld toegroeit naar die volledige 
flexibiliteit want consumenten zoeken in de formules 
toch ook eigenheid.’

Zit dat ondernemerschap ook in House of 
Modernes; een mix van wonen, fietsenstalling, werken 
en retail in de binnenstad van Utrecht? Een project 
van NEOO dat in 2021 afgerond moet zijn. ‘Zeker, 
daar is het in het huidige concept de bedoeling om de 
eerste verdieping aan een retailer te verhuren, maar je 
kan vanwege de flexibiliteit eventueel ook nog switchen 
naar kantoor. Die trend is niet alleen in Utrecht aan de 
gang hoor. Partijen zijn zeker op zoek naar de ideale 
mix van goed aanbod van retail waarbij er een klein 
beetje krapte is en je de overgebleven meters inricht 
voor wonen, werken, hotel en zorg. Het is altijd de 
samenwerking tussen een eigenaar, een gemeente en een 
ontwikkelaar en de kunst is het om die langjarige visies 
bij elkaar te brengen. Ik denk dat in de tijd dat V&D 
nog niet iedereen overtuigd was dat je de bovenkanten 
van de V&D moest transformeren in woning of kantoor, 
maar na het verdwijnen van Hudsons Bay zal er geen 
wethouder denken dat er nog zo’n grote partij die hele 
panden gaat afhuren.’

Concluderend kan je stellen dat de grote lijnen in de 
vastgoedwereld niet zullen verdwijnen; de trek naar de 
stad, ruimtes delen en het belang van OV. Maar er zullen 
wel wat accenten gaan verschuiven waarin ‘flexibiliteit’ 
toch het kernwoord is. En in die zin is dat idee van de 
omzethuur van Beuker zo’n slechte nog niet. ■

‘ ik denk dus 
niet dat de 
retailWereld 
toegroeit naar 
die volledige 
flexibiliteit Want 
consumenten 
zoeken in de 
formules toch 
ook eigenheid’

sander van Oss

Welke persoon 

beWonder je in 

tijden van corona 

en Waarom?

‘Mark Rutte. 

Vanwege zijn 

besluitvaardigheid 

en overtuigings-

kracht zonder te 

dwingend te zijn. 

Knap om een 

heel land mee 

te krijgen zonder 

grote weerstand.’

Welk vraagstuk 

houdt je het 

meeste bezig?

‘Op dit moment 

denk ik de vraag 

die meerdere 

mensen 

bezighoudt: 

wanneer wordt 

alles weer 

normaal en is er 

een vaccin?’

geloof je 

in digitaal 

vergaderen?

‘Zeker. Uiteraard 

in balans met 

ontmoeten. 

We gaan de 

balans zeker 

definitief meer 

veranderen.’

Wat deed je 

toen de impact 

van corona 

doorkWam? bleef 

je rustig?

‘Wij bleven naar 

omstandigheden 

denk ik redelijk 

rustig. Onze 

eerste zorg was 

om het voor 

ons team en de 

klanten goed te 

regelen. Daarna 

hebben we in 

kaart gebracht 

waar het ons werk 

en projecten zou 

raken.’ 

geloof je in thuis 

Werken?

‘Dit deden we 

al en zullen we 

meer gaan doen 

in combinatie 

met digitaal 

vergaderen. 

Ontmoeten, 

samen 

brainstormen, 

locaties bekijken 

etc. zullen 

echter ook altijd 

verbonden blijven 

met ons werk. 

Wij geloven er 

in dat dit de 

aankomende 

jaren forse impact 

gaat het hebben 

op onze manier 

van werken, 

mobiliteit en de 

manier hoe en 

waar we elkaar 

ontmoeten 

en hoe we 

communiceren.’

Wat zijn jouW 

tWee lievelings-

management-

boeken en 

Waarom?

‘Tipping point 

en Outliers 

van Malcolm 

Gladwell. Inzet, 

de plek, het team, 

kennis, timing en 

een beetje geluk 

zijn voor mij de 

drivers onder of 

iets succesvol 

wordt. Heel 

veel onderdelen 

hiervan zijn in 

deze boeken 

met goede 

voorbeelden terug 

te vinden.’


