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Hoop

Precies één jaar geleden werd een Aziatisch-ver-weg-virus een 

dichtbij-pandemie. Elke kantoorvloer, elke baksteen en winkelstraat 

werden daarna zo’n beetje geraakt. Ook in Eindhoven. Van Woensel 

tot Tongelre. Van Stratum tot en met de High Tech Campus en van 

de Technische Universiteit tot en met het Stationsgebied. 

Ik zag het van dichtbij gebeuren, vanuit de stadsuitbreiding 

Meerhoven, waar ik zelf woon. Tijdens mijn stadswandelingen of 

hardlooprondjes zag ik de leegte in de stadsdelen. Wat eerst als 

“bijzonder” werd ervaren – in alle stilte door het centrum wandelen 

– voelde al snel in alle hevigheid vooral pijnlijk.     

  

De betrokkenheid van studenten en kantoorpersoneel werd op de 

proef gesteld. De glimlach van winkelend publiek verdween, het 

verborgen verdriet van ondernemers. Het werd stil op straat en na 

negen uur ’s avonds zelfs muisstil.  

Eindhoven is er net als heel Nederland wel klaar mee. In 

de afgelopen twaalf maanden zijn we als mensen en als 

vastgoedprofessionals van links naar rechts geslingerd. Speeches, 

en persconferenties tussen RIVM-cijfers en vastgoeddata. 

Ziekenhuisopnames en economische gevolgen: minder 

vastgoedtransacties en lagere huren.   

Op dit moment is de crisis nog niet klaar met Eindhoven en de 

rest van Nederland. Als je het aan oud-burgemeester Rob van 

Gijzel vraagt dan klimmen we er ook niet zomaar uit. Er moet iets 

gebeuren: we moeten samen aan de slag in plaats van afwachten. 

Een integraal aanvalsplan zoals tijdens de financiële crisis, zo zegt 

de voormalig burgemeester in dit magazine.

Er wordt gesproken over perspectief, dat niet vanzelf komt 

aanwaaien. Wat we nodig hebben is wat minder politiek-

Den Haag-denken, wat meer het heft in eigen hand nemen, 

stellen verschillende vastgoedprofessionals. Dat houdt in dat 

vastgoedpartijen over hun eigenbelang moeten durven heen te 

stappen, dat de regionale politiek wat meer op resultaten moet gaan 

sturen in plaats van de strakke handhaving moet geloven. 

Als bedrijven, ondernemers en onderwijsinstellingen de handen 

ineenslaan dan zal de angst minder worden, zo klinkt het in de 

positieve citaten. Het vizier zal gericht moeten zijn op hoe we zo 

snel mogelijk de winkels open krijgen, hoe mensen weer naar het 

theater gaan, een avond in een restaurant doorbrengen. Hoe de 

bouw de aanjager van nieuwe economische lichtpunten wordt. 

De hoop ontkiemt en het consumentenvertrouwen zal dan snel 

groeien. Laten we ons daar samen aan vasthouden. Iets minder aan 

onszelf denken, iets meer aan elkaar. Ik heb er vertrouwen in dat na 

de lente de zon écht weer gaat schijnen. 

Mede namens het gehele redactieteam wens ik u veel leesplezier 

met deze editie. Laat u inspireren.

Uitgever

Erwin Asselman

E: erwin@vgvisie.nl
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‘ in de aanloop-
straten ontstaat 
leegstand’

  Carlo Welten

‘ minder vraag 
naar de dure 
appartementen 
voor expats’ Olaf Bakkers

‘ Je moet dus nu 
messcherp een 
gezamenliJke
  ambitie
 formuleren’
  Rob van Gijzel

‘ minder expats 
in de stad heeft 
effect op de 
dynamiek in de 
stad’

  Vera Gielen

Eindhoven is wel een mooie stad om te beginnen. Vóór de 

coronacrisis stonden daar alle seinen op groen; met groeibedrijven 

zoals ASML als motor wilden talentvolle mensen uit de hele wereld 

in Eindhoven wonen en werken. En dus worden er veel woningen 

gebouwd, vestigen zich grote retailketens in de binnenstad en zag 

de horeca kansen in de groeistad. Maar ja, het toerisme kwam tot 

stilstand door corona, de horeca heeft al een tijdje de deuren dicht 

en datzelfde geldt voor veel retailers en de cultuursector. 

De cijfers
Onlangs publiceerde ABN Amro een aardig rapport over de effecten 

van corona op de vastgoedsector in 2020. De waarde van het 

vastgoed steeg in 2020 minder hard dan in 2019: 5,9 versus 8,1 

procent. Je ziet de crisis ook terug in het aantal vastgoedtransacties 

dat met 20,9 procent daalde in 2020. Het aantal kantoren dat van 

eigenaar wisselde in 2020 daalde met 28,7 procent en het aantal 

winkels met 30,4 procent. Ook de huren in de vrije sector daalden. 

In de steden in het zuiden en zuidwesten stegen de gemiddelde 

huurprijzen van kantoren de laatste jaren flink. Opvallend is dat 

de investeringen in kantoren in het westen en zuiden van het 

land toenamen. Landelijk stond eind 2020 6,9 procent van de 

verkooppunten in de retail leeg, een stijging van 6,3 procent in 

vergelijking met een jaar eerder. Natuurlijk zien we een grote daling 

van het aantal huurtransacties in de retail, ook in Eindhoven was 

dat het geval hoewel het aantal als een van de enige vijf grote steden 

niet onder het niveau van 2015 zakte.

Locatus berekende dat er in januari van 2021 254 meer 

winkelpanden leeg staan dan een jaar eerder. Veel wordt in die 

sector gecompenseerd door de maatregelen van de overheid 

waardoor ondernemers nog even doorkunnen, maar er worden 

veel klappen verwacht dit en volgend jaar. Colliers International 

deed onder 500 kantooreigenaren onderzoek naar de verwachte 

leegstand en constateerde dat de leegstand de komende twee jaar 

zeer waarschijnlijk gaat oplopen van 8,5 naar 11 procent. Uit het 

rapport: ‘In totaal gaat het om 1,2 miljoen vierkante meter extra 

leegstand. In dit scenario geven bedrijven ongeveer een tiende 

van hun kantoorbehoefte verspreid over de komende jaren terug 

aan de markt. Uiteindelijk leidt dit vooral op kantoorlocaties die 

het nu al slecht doen tot een nog hogere leegstand. Eigenaren 

worden in deze gebieden nog meer gedwongen naar alternatieven 

te kijken. Grootschalige gebiedstransformaties die vaak al op stapel 

stonden, kunnen hierdoor een extra versnelling krijgen. Met een 

enorm tekort aan woningen is een nieuwe bestemming vrijwel altijd 

mogelijk. Een positief gevolg van deze situatie.’

Grote trends gaan sneller
Kortom, door het thuiswerken komen er vierkante meters kantoor 

op de markt, retail- en horecameters zullen ook vrijkomen en er is 

behoefte aan woningen. Grote trends dus die al speelden, zijn in een 

versneld scenario actueel geworden. Hoe is dat in Eindhoven? Olaf 

Bakkers, regiomanager Acquisitie Zuid-Oost van Syntrus Achmea, 

legt uit dat natuurlijk ook in Eindhoven de crisis wordt gevoeld. Dat 

heeft echter geen gevolgen voor de investeringen; zo kocht Syntrus 

Achmea namens zijn klanten onlangs 235 woningen in de stad 

onder de noemer ‘De Bakermat’. ‘Je merkt dat er wel wat vertraging 

ontstaat in projecten in aanbouw waarin we investeren, maar de 

angst van april vorig jaar dat er een bouwstop zou komen, is geen 

werkelijkheid geworden. Je ziet wel dat qua nieuwe investeringen 

het besluitproces wat stroperig is. Wij willen graag investeren voor 

onze klanten, maar de ambtelijke besluiten lijken iets trager te 

gaan.’

Minder vraag naar 
cashcows
Hij ziet dus hoe de behoefte bij de 

institutionele beleggers niet verandert, 

maar inhoudelijk verandert de vraag op 

de woningmarkt wel. ‘Je ziet wat minder 

vraag naar de traditionele cashcows, de 

dure appartementen in het hoogste segment voor de expats. De 

vraag naar middenhuur blijft groot en wij zoeken nog steeds 

dat soort objecten. Wat wel belangrijk is dat de indeling van de 

appartementen op orde moet zijn. Als je met zijn tweeën aan 

de keukentafel moet thuiswerken is dat lastiger dan dat je een 

extra kamer hebt. Projecten moeten flexibel zijn.’ Bakkers heeft 

veel vertrouwen in Eindhoven. ‘Wij zijn druk met verschillende 

projecten in Eindhoven. Dat is niet veranderd.’ Hij denkt wel dat 

de vraag naar vastgoed verschuift de komend jaren. ‘Veel mensen 

hoeven niet meer elke dag op kantoor te zijn. Dichtbij het werk 

wonen is daardoor minder noodzakelijk. Dat leidt ertoe dat meer 

mensen buiten de grote steden willen wonen, op zoek naar meer 

ruimte.’

Samenwerking
Wat Bakkers graag ziet is dat er veel samenwerking ontstaat tussen 

gemeenten, corporaties, beleggers en ontwikkelaars om snel te 

kunnen reageren op de vraag vanuit de markt. ‘We zien bijvoorbeeld 

een grijze golf van 2 miljoen mensen in Nederland die een plek 

nodig hebben waar ze zorg en wonen kunnen combineren. Op die 

manier maak je ook ruimte voor de jongere doelgroepen. Je moet 

dus vraag en aanbod strak gaan managen, wij zien de oplossing in 

de samenwerking.’

Groot Masterplan
Rob van Gijzel, van 2008 tot 2016 burgemeester van Eindhoven, 

is het daar helemaal mee eens. Hij vindt dat het hoogste tijd is 

voor een groot masterplan om steden zoals Eindhoven uit de 

huidige crisis te helpen. Niet langer 

wachten dus op het groene licht vanuit 

Den Haag, maar hoogste tijd voor 

constructieve plannen van verschillende 

partijen die door de lokale overheid 

worden geregisseerd. Hij pleit daarbij 

voor een strategie zoals hij die eerder 

als burgemeester in de bankencrisis 

heeft gehanteerd en hoe hij de 

samenwerkingstafels middenhuur heeft 

aangepakt, ‘Je moet dus nu messcherp een gezamenlijke ambitie 

formuleren, vervolgens zet je alle partijen aan tafel die dit concrete 

probleem kunnen oplossen en die laat je het met elkaar doen.’ 

Zijn aanpak is, gelet op zijn ervaringen, niet geheel onlogisch. ‘Per 

tafel, dus per thema stel je dan een regisseur aan die heel sterk 

oplossingsgericht gaat sturen en die met de partijen zoals beleggers, 

vastgoedbeheerders en banken maar ook de overheid uitgaan van 

het gezamenlijk belang, zonder het afzonderlijk belang uit het 

oog te verliezen.’ Centraal in de plannen voor de komende tijd 

zou moeten staan dat de angst die je terugziet bij veel bewoners 

en ondernemers omslaat in hoop. ‘Nu hebben mensen lokaal het 

gevoel dat ze moeten afwachten totdat er iets gebeurt, maar als je 

met ze aan de slag gaat dan geeft dat weer perspectief. Daar moet je 

op aansturen: er moet vertrouwen zijn dat we samen kijken hoe we 

zo snel mogelijk de winkels open krijgen en hoe we de winkelier bij 

de opstart kunnen ondersteunen, hoe we samen het bezoek kunnen 

stimuleren om straks weer naar musea, theater en restaurants te 

gaan. Hoe we leegstaande kantoren via makkelijke procedures 

kunnen ombouwen tot woningen. Hoe we de bouw tot aanjager 

van de economie kunnen maken. Als je gezamenlijk de teugels in 

handen neemt dan keert die hoop terug.’

Kwaliteitsimpuls aan
de stad
Aan de telefoon neemt hij met ons de thema’s door die op tafel 

zouden liggen in die overleggen: ga als overheid met de horeca en 

de vertegenwoordigers van de retail- en cultuurinstellingen om 

de tafel over de vraag hoe we onder deze omstandigheden een 

kwaliteitsimpuls kunnen geven aan het gebruik van de stad en ga 

als overheid om de tafel met de vastgoedsector over het nieuwe 

werken (thuis en deeltijd op het werk). En zo zijn er een groot 

aantal uitdagingen te formuleren die de economie stimuleren en 

de leefbaarheid van de stad verbeteren. Van Gijzel vindt dat het 

de hoogste tijd is voor een triple helix 2.0-benadering zoals de 

aanpak van de bankencrisis in 2009 is gaan heten. Destijds zorgde 

intensief overleg tussen de lokale politiek, het bedrijfsleven en het 

onderwijs voor een ombuiging van de economische neergang naar 

economische voorspoed in de stad. ‘Wat die aanpak kenmerkte is 

dat de partijen over hun eigenbelang heenstapte en dat de overheid 

meer focuste op het resultaat dan op de regels. In die situatie zit je 

op dit moment ook. Je moet als lokale overheid denken: op welke 

manier gaan we ondernemers, bedrijven en het onderwijs helpen?’

Trends versneld door de crisis
Carlo Welten van Colliers International ziet dat de grote trends in de 
vastgoedwereld, zoals flexwerken en de afnemende vraag naar offline 
retail, enorm versneld zijn door de crisis. Colliers International doet 
veel in Eindhovens kantorenvastgoed en daar merkt hij dat bedrijven 
focussen op de ‘clubhuisfunctie’ van hun kantoor met daarbij wat 
flexibele werkplekken en goede voorzieningen voor thuiswerken. 
‘Vastgoedeigenaren worden geconfronteerd met de veranderende vraag 

naar de kwaliteit. Het moet duurzamer, corona-
proof en daar zit voor ons de uitdaging om 
samen tot de ideale huisvestingsoplossing te 
komen. Het kantoor moet de perfecte plek zijn 
om samen te komen.’

Volgens Welten is flexibiliteit het toverwoord. 
Dat geldt niet alleen voor de kantoren, maar ook 

voor de retailwereld. Colliers schreef dan ook onlangs een document 
waarin wordt voorgesteld om veel retailmeters in de binnensteden om te 
turnen in woonmeters. Volgens onderzoek zou dat 227 woningen kunnen 
opleveren in de lichtstad. ‘De urgentie wordt groter door corona waardoor 
de markt voor online retail versneld is. De belevingsstraten in de centra 
zullen blijven, maar in de aanloopstraten gaat de functie voor dagelijkse 
aankopen verdwijnen en daar ontstaat leegstand. Als je dan aantrekkelijk 
wilt blijven, moet je dat oplossen. En tegelijk is er een tekort aan 
woningen.’ Wat heb je nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen? Hoe 
zorg je voor compacte binnensteden waar genoeg te doen is, voldoende 
woningen en relatief kleine kantoren met een ‘clubhuisfunctie’? ‘Dit 
soort grote problemen los je niet alleen op en moet je met alle partijen 
samen doen. De gedachte moet altijd zijn: hoe kan die plek een bijdrage 
leveren aan de stad zodat het een veilige, leefbare plek is om naar toe te 
gaan?’
 
Woonmeters in plaats van winkelvloer en kleinere kantoren dus, zo is de 
verwachting van Welten. ‘Wat we vooral moeten leren is dat verandering 
zich steeds sneller opvolgt. Je kan dat niet altijd voorspellen; we hebben 
straks een financiële crisis en een gezondheidscrisis achter de rug, maar 
wat gebeurt er daarna? Het is heel belangrijk dat gebouwen aan te passen 
zijn aan verschillende functies. Je moet nu al nadenken of je van een 
kantoor woningen kan maken.’

Snakken naar heropening
Vera Gielen (senior gebiedsmanager centrum) en Emma Briggs 

(senior projectleider economische transformatie) zien natuurlijk 

hoe de ondernemers in de binnenstad snakken naar de heropening. 

Briggs: ‘Het is echt heel zwaar voor retailers, horeca-ondernemers 

en mensen uit de culturele sector, maar er komt licht aan het 

einde van de tunnel. Eindhoven is nog steeds hot bij beleggers en 

bewoners, maar het is nu nog even treurig net zoals in alle grote 

steden.’ Op welke manier zijn ondernemers met de toekomst 

bezig? ‘Er zijn wel ondernemers die volop met de zomer bezig zijn 

en mensen laten de schouders niet hangen.’ Gielen ziet ook een 

wisselend beeld, soms wat somberte, maar ook wel ondernemers 

die ‘juist nu’ bestaande concepten verfijnen. ‘Sommige retailers zijn 

heel voortvarend zoals een herenmodezaak die de komende weken 

echt helemaal vol zit met mensen die een afspraak maken. Verder 

zie ik wel dat verschillende partijen echt bereid zijn om het samen 

met ons als gemeente te doen. De horeca in Eindhoven doet niet 

mee met een landelijke actie om zonder dat het mag op te starten 

omdat ze met de gemeente in gesprek zijn en we dat beiden als 

beste manier zien om tot oplossingen te komen.’

Lastig praten
Het is soms wel een beetje lastig praten omdat de scenario’s over 

wat er wel en niet mag heel erg afhangen van de regels vanuit 

Den Haag, zo legt Gielen uit. ‘In de media zie je vaak de boze 

ondernemers, maar er is ook wel nuance. Het gaat vooral om de 

duidelijkheid en wij proberen die duidelijkheid altijd te geven, 

maar soms blijft het wel eens bij de interpretatie van de landelijke 

regels. Tegelijk kan je wel veel doen door met scenario’s te werken; 

de anderhalve meter regels zullen waarschijnlijk blijven bestaan 

voorlopig dus daarmee kan je dan weer wel aan de slag.’

Briggs en Gielen snappen dat Van Gijzel refereert aan de ‘Triple 

Helixbenadering’ waarbij onderwijs, het bedrijfsleven en de 

lokale overheid zich samen uit de bankencrisis van 2009 tot 2012 

werkten. Briggs: ‘Dat is sowieso onze tweede natuur om het zo te 

doen.’ Gielen legt uit dat daar inderdaad hard aan wordt gewerkt. 

‘Vandaag en morgen is onzeker, maar daarom moet je echt kijken 

naar de lange termijn. Wij zijn dan ook gestart met de herijking 

van de Binnenstadsvisie waarin bijvoorbeeld 

bewoners, vastgoedeigenaren, de creatieve 

sector, onderwijsinstellingen en ondernemers 

samen aangeven welke problemen er zijn 

ontstaan tijdens de coronacrisis. Het gaat om 

de kwaliteit van leven, daarin onderstreep 

ik ook die visie van Rob van Gijzel. Het 

hangt allemaal samen met elkaar. Kijk, als er 

volgend jaar veel minder expats zouden komen 

wonen in de stad dan heeft dat effect op de 

dynamiek in de stad. Die samenhang zien wij ook.’ Ondertussen 

zijn de experts het er wel over eens dat de coronacrisis bepaalde 

trends heeft versneld die actie vereisen: er zullen minder horeca-, 

retail- en kantoormeters nodig zijn en de behoefte aan woningen 

zal groot blijven. Briggs: ‘Zeker, die binnensteden moeten minder 

monofunctioneel worden en er moet meer aandacht zijn voor 

leefbaarheid en kwaliteit. Een mooi moment om te resetten.’

En dat is natuurlijk direct de conclusie. De grote trends in de 

binnensteden zijn wel duidelijk, daar heb je ‘Den Haag’ helemaal 

niet voor nodig. Er komen minder meters voor winkels en horeca, 

kantoren worden kleinere clubhuizen en mensen hebben misschien 

meer behoefte aan ruimte. Als je dat als uitgangspunt neemt dan 

kun je met alle partijen samen een heleboel doen. 

De komende maanden zullen we aandacht besteden
aan de manier waarop steden weer een beetje uit de
coronacrisis kruipen. Op welke manier werken retailers, 
horeca-aanbieders en beleggers samen aan een goede
oplossing om mensen te laten werken, wonen en winkelen? 
Vandaag focussen we op Eindhoven.
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VORM is een bouwende woningontwikkelaar met een grote 

projectenportefeuille in Midden- en Zuid-Nederland en een focus 

op de Randstad. Het familiebedrijf dat in 2019 zijn 100-jarige 

bestaan vierde, slaat nog altijd zijn vleugels uit. Vorig jaar keerde 

VORM met een nieuw hoofdkantoor in Rotterdam terug naar zijn 

roots. Dit jaar maakt VORM de sprong over de grote rivieren naar 

Eindhoven met ROOT. Dit woningproject in de wijk Woensel 

Mensfort bestaat uit 56 duurzame koopappartementen in een 

hoefijzervormig houten gebouw, omringd door een parktuin. 

In het eerste kwartaal van 2022 is de bouwstart gepland. Met 

dit gezichtsbepalende woningproject slaat VORM definitief een 

duurzame en circulaire weg in, stelt Harold Clabbers, Senior 

Ontwikkelingsmanager. Conceptontwikkelaar Britt van der Zandt 

roemt het integrale ontwerp van ROOT, waarin woongenot, 

natuurbeleving en sociale interactie naadloos in elkaar over gaan. 

Britt, waarom heeft VORM de stap gezet naar Eindhoven?

‘We hebben een focus op de G4-steden en omliggende gemeenten. 

Maar we zijn natuurlijk niet blind voor de situatie daarbuiten. 

Eindhoven is een stad in opkomst die de laatste jaren een enorme 

groei doormaakt en terecht tot de G5 wordt gerekend. Bovendien 

heeft het stadsbestuur een indrukwekkende vastgoedagenda met 

hele gave plannen. VORM wil daar graag deel van uitmaken. Met 

ROOT hebben we nu voet aan de grond in 

Eindhoven gekregen en kunnen we ons laten 

zien.’

Hoe heeft VORM met ROOT de tender 

gewonnen?

‘Het woningprogramma moest 80 procent 

middeldure koop zijn. Die eis sloot perfect aan 

op onze focus op doelgroepen die dringend een 

betaalbare woning zoeken. ROOT is vooral 

bedoeld voor tweeverdieners, starters en empty nesters. Ook 

wilde Eindhoven een bijzonder gebouw op de locatie. Het komt 

namelijk op een centrale plek in de wijk naast een park en op een 

kruispunt van drie routes. Met ons ronde, ontwerp wordt ROOT 

een markant herkenningspunt. Ook ons integrale concept sprak de 

selectiecommissie aan. Bij ROOT hangt alles met elkaar samen; 

landschap, woningtypen, duurzaamheid, sociale interactie. Los 

daarvan denk ik dat Eindhoven een nieuwe frisse blik waardeert.’

Hoe bevalt Eindhoven tot nu, Harold?

‘De samenwerking met Eindhoven is zeer prettig. De sfeer is open 

en oprecht, met echte erkenning van elkaars belangen. Ook fijn 

is dat we op dit project met een vaste contactpersoon werken. Zij 

borgt het project in alle geledingen van de gemeente, zodat we niet 

genoodzaakt zijn zelf alle afdelingen af te gaan. De eerste keer in 

een nieuwe stad is best spannend. In de Randstad weten we hoe de 

hazen lopen. Hier dienen we elkaar nog wat meer te leren kennen. 

Gelukkig hebben onze architecten en adviseurs tevens ervaring in 

Eindhoven.’

Wat spreekt je het meeste aan in dit project, Britt?

‘Afgezien van het bijzondere houten ontwerp ben ik erg enthousiast 

over het groene en sociale aspect van ROOT. De groenbeleving 

komt overal terug. In de intieme binnenwereld staan de bewoners 

met hun voeten in het groen. De buitenwereld wordt een 

natuurlijke verlenging van het centrale park. Hier kunnen bewoners 

én omwonenden een rondje hardlopen, gebruikmaken van de 

picknickbanken en kunnen kinderen spelen op de speelplek. De 

Bloeiplaats versterkt die sociale samenhang. Niet alleen de groene 

buitenwereld heeft een wijkfunctie. Ook het mobiliteitsplan 

willen we openstellen voor de buurt. Zo kunnen de bewoners en 

omwonenden gebruikmaken van de deelauto’s.’

Markeert ROOT een koerswijziging van 

VORM richting houtbouw en circulariteit, 

Harold?

‘Dit is niet ons eerste houtbouwproject met 

focus op circulariteit. Met De Puls op de 

Zuidas creëren we nu een energieopwekkend 

mixed-use project met stadsbos. Op de 

Binckhorst in Den Haag ontwikkelen we 

twee houtbouwprojecten en in Utrecht gaan we grondgebonden 

houten woningen realiseren. Ook herontwikkelen we ons 

voormalige hoofdkantoor in Papendrecht naar een houten 

appartementencomplex door gebruik van CLT. Bij VORM beseffen 

we dat het noodzaak is dat we onze werkwijze veranderen en 

biobased bouwmaterialen gaan toepassen, willen we überhaupt in 

de buurt komen van de klimaatdoelstellingen uit Parijs. Houtbouw 

is daar een mooi voorbeeld van, wat dankzij slim ontwerpen 

meerdere keren te gebruiken is en bovendien CO2 opslaat. De 

gevels, balkons en leefgalerij zijn daarom in hout ontworpen om de 

duurzaamheidsambitie waar mogelijk te borgen.

De plotse overgang naar houtbouw zal vast niet zonder slag of stoot 

gaan? 

‘Deze eerste projecten leveren inderdaad de nodige hoofdbrekens 

op. Zo scoren beton en staal hoger op de traditionele 

bouwprestatienorm dan hout. Dat is natuurlijk krom, want 

de productie van beton en staal levert veel CO2-uitstoot op. 

VORM heeft hiervoor een manifest opgesteld dat door zo’n 240 

marktpartijen is ondertekend en pleit voor een eerlijk speelveld 

voor biobased bouwmaterialen, waarbij CO2-opslag eerlijk wordt 

gewaardeerd in de rekenmethodiek. Bij houtbouw neemt de 

detaillering nauwer dan bij betonbouw. Ook heeft hout andere 

geluid- en brandtechnische eigenschappen, al is hout volledig 

brandveilig door slim te dimensioneren, een sprinklerinstallatie 

of ‘inpakken’ met gipsplaten. De kennis en ervaring die 

we opdoen bundelen we op een slimme manier, zodat we 

appartementenhoutbouw binnenkort kunnen standaardiseren.’

Houtbouw is naar schatting 10 tot 20 procent duurder dan 

traditionele bouw. 

Gaat houtbouw niet ten koste van de winstmarge?

‘Dat is tijdelijk. Er zijn meerdere incentives waardoor op langere 

termijn biobased bouwen goedkoper zal worden. Opschalen, CO2-

beprijzing en nieuwe verdienmodellen zijn daar voorbeelden van. 

Uiteraard hebben we rendement nodig om de toekomst van het 

bedrijf te borgen. Echter niet de hoogste winst, maar de mate van 

duurzaamheid geeft de doorslag voor VORM. We hebben een koers 

uitgezet naar betaalbaar en duurzaam wonen en vastgoed. VORM 

is toekomstgericht en wil een betere wereld achterlaten voor de 

nieuwe generatie.’ 

Gaat VORM ook meedingen naar de 

hoogbouwprojecten in de stationsgebieden 

van Eindhoven, Britt?

‘ROOT is een geschikte opgave om 

Eindhoven binnen te komen. Het hoeft 

niet gelijk groots en meeslepends. Bij 

VORM staan de kwaliteit en de impact 

op de stad voorop, niet de hoogte of grootte van een project. In 

stadswijken kan je ook het verschil maken. Door hier kwaliteit toe te 

voegen zoals met ROOT of vastgoed te herontwikkelen, kunnen we 

de leefomgeving beter maken.’

Heeft VORM in de lichtstad nog meer ijzers in het vuur, Harold?

‘We hebben zeker nog meer ambities in Eindhoven, hoewel nu 

nog niet concreet. Natuurlijk maakt VORM ook graag grootse 

gebaren, zoals we met iconische projecten als De Puls en Sluishuis 

in Amsterdam aantonen. In Eindhoven zijn de meeste grondposities 

rond CS al vergeven. Maar we houden onze ogen open.’ 

Met onze projecten 
willen we een betere 
wereld achterlaten

Met woningproject ROOT in Eindhoven geeft VORM
een kijkje in de nabije toekomst. Hierin staan houtbouw, 
duurzaamheid en circulariteit centraal. ‘We hebben nog 
meer ambities in Eindhoven.’

MensenMakEndestad

Beste restaurant: 

De Kazerne

De lekkerste koffie: 

Coffeelab

Favo public space: 

Het Ketelhuisplein op 

Strijp-S

Favoriete winkel: 

Blijft toch de Bijenkorf

Mooiste gebouw: 

Anton & Gerard op 

Strijp-S. Prachtige oude 

gebouwen die heel 

succesvol nieuw leven 

zijn ingeblazen

Mooiste straat: 

De Parklaan

Persoonlijke City secret: 

Stadsoase de 

Zomertuin op het 

Campinaterrein

Eerste herinnering aan 

Eindhoven: 

Ik ben er geboren en 

getogen. Een van de 

eerste is met mijn 

moeder en oma koffie 

drinken bij Kluijtmans

Passie voor: 

Plekken transformeren 

van niets naar iets. Het 

verhaal van de plek 

vertellen en mensen 

enthousiasmeren

Grootste inspiratie: 

Een nieuwe stad 

ontdekken tijdens een 

city trip

Dit raakt mij 

persoonlijk: 

Ik vond de NPO-

documentaire Klassen 

erg indrukwekkend 

Topserie Netflix: 

The Queens Gambit

Favoriet 

vervoersmiddel: 

Fiets

Ultieme ontspanning: 

Een rondje hardlopen,

uit ontbijten en soms 

uitgebreid borrelen

Beste sportprestatie: 

De halve marathon van 

Eindhoven rennen, 100 

km roeien tijdens de 

Ringvaart

Guilty pleasure: 

Married at First Sight

Post Covid 19, waar 

kijk je het meest naar 

uit: 

Feestjes, volle 

terrassen, dampende 

kroegen, festivals,

zonvakanties, 

wintersport, 

hockeyen… 

Beste restaurant:

Mood op Strijp S

Favo public space:

Wilhelminaplein met al 

zijn terrasjes en cafés, 

vooral in de zomer 

Favoriete winkel:

Een goede keurslager 

met heerlijke salades en 

borrelhapjes

Mooiste gebouw:

VB-gebouw door zijn 

uniek constructief 

ontwerp

Mooiste straat:

Strijp-S en Strijp-T, 

waar de sfeer van 

het verleden nog 

goed te proeven is 

en een succesvol 

getransformeerd gebied 

is geworden

Persoonlijke City secret:

Hotel Marienhage 

in Eindhoven - fraai 

getransformeerd hotel 

met behoud en respect 

voor het bestaande 

en naastgelegen 

Augustijnenkerk met 

unieke feestruimte 

Eerste herinnering aan 

Eindhoven:

Stappen in Cafe 

Wilhelmina aan het 

Wilhelminaplein 

Passie voor:

Het transformeren van 

monumentale gebouwen 

naar appartementen 

en dan de zoektocht 

naar het optimale 

ontwerp met behoud van 

bestaande waarden

Grootste inspiratie:

Personen die ergens voor 

durven te gaan en staan 

en met positiviteit en 

drive in het leven staan

Dit raakt mij persoonlijk:

Als iemand niet 

oprecht is of zijn 

verantwoordelijkheid 

niet neemt

Topserie Netflix:

La Casa de Papel

Favoriet vervoersmiddel:

Porsche 911 targa blijft 

altijd een favoriet - 

dromen mag toch

Ultieme ontspanning:

Klussen in huis en 

hardlopen

Beste sportprestatie:

15 km hardlopen in 75 

minuten 

Guilty pleasure:

Muziek draaien in The 

Mancave met een biertje

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit:

Het elkaar kunnen 

begroeten zoals we altijd 

gewend waren - voelt nu 

afstandelijk

U bent 

halverwege

‘ VORM FOCUST OP 
DOELGROEPEN 
DIE DRINGEND 
BETAALBARE 
WONINGEN NODIG 
HEBBEN’

‘ BIj ONZE PROjECTEN 
STAAN DE KWALITEIT 
EN DE IMPACT OP DE 
STAD VOOROP’

‘ WE WILLEN TOE 
NAAR VASTGOED 
DAT BIOBASED EN 
CIRCULAIR IS’

de binnenwereld 

van ROOt is een 

collectieve binnentuin. 

aan de tuin grenst 

de leefgalerij en de 

gemeenschappelijke 

Bloeiplaats, waardoor 

het een gezellige 

levendige plek wordt.

Britt van der Zandt

Conceptontwikkelaar

VORM

Harold Clabbers

Senior 

Ontwikkelingsmanager

VORM

Nieuwbouwproject ROOT wordt een hoogkwalitatief, 

duurzaam woongebouw met 56 koopappartementen 

rond een collectieve binnentuin. Het programma is 

opgedeeld in 47 middeldure koopappartementen 

en 9 vrijesectorkoopappartementen in maisonette-

uitvoering. De middeldure koopwoning beschikt 

over ongeveer 80 m2 brutowoonoppervlak, met drie 

kamers en een eigen buitenruimte. In een deel van 

de plint komt een zogeheten Bloeiplaats waar VORM 

gemeenschapszin wil creëren tussen de bewoners en 

de buurt. Hier is ruimte om workshops te organiseren 

en heeft de VvE van ROOT de gelegenheid om 

tuingereedschap, BBQ en dergelijke op te slaan. 

ROOT is bovendien natuurinclusief, klimaatadaptief 

en waar mogelijk circulair. Zo herbergen de gevels 

vogelnestkastjes. Water wordt op het dak en in een 

waterbuffer opgevangen. Onder de woningen is de 

mobiliteitsterminal gesitueerd, bestemd voor een 

deel van de bezoekers en bewoners van ROOT. In 

deze mobiliteitsterminal zijn tevens  e-bikes en 

e-bakfietsen voorzien. Dankzij de scherpe BENG-

eis (voormalig EPC) hebben kopers recht op een 

duurzaamheidshypotheek met hoge rentekortingen. 

ROOT is centraal gelegen; het centrum van Eindhoven 

is op een kwartier fietsafstand. De prognose is om in 

de eerste maanden van 2022 te starten met de bouw. 

De oplevering volgt dan ruim één tot 1,5 jaar later. De 

verkoop staat eind 2021 gepland.

root eindhoven:
groen,
duurzaam,
betaalbaar en
centraal wonen

extra 
vragen

In ROOt staat 

de relatie met het 

omliggende groen 

centraal. de houten 

gevel sluit aan bij de 

boomrijke locatie en 

de balkons aan de 

buitenzijde zorgen 

voor sociale veiligheid 

en levendigheid. Het 

park wordt verlengd 

en geactiveerd langs 

het gebouw, waardoor 

mensen écht aan het 

groen wonen. Het 

groen wordt daardoor 

gebruiksgroen in plaats 

van kijkgroen.

ROOt ligt centraal in 

Mensfort, op het punt 

waar drie routes elkaar 

kruisen. Passend bij deze 

centrale positie, heeft 

ROOt een opvallende 

ronde verschijningsvorm. 

Het wordt een 

herkenningspunt in de 

wijk, die het omliggende 

groen activeert. 

Britt van der Zandt 

en Harold Clabbers

van de Makers van         visie

MaaRt 2021 

terug naar de inhoud



Als een van de grootste zelfstandige bedrijfsmakelaars van 

Zuid-Nederland is RSP Makelaars goed thuis in Eindhoven en 

omstreken. Vanuit de kantoren in Eindhoven en Den Bosch 

bestrijken de NVM Business makelaars/taxateurs het zuiden en 

midden van het land. Met 33 jaar ervaring in de bedrijfsmakelaardij 

weten ze hier alles van kantoorpanden, bedrijfsruimtes en winkels, 

allang voordat die op de markt komen. Antoon van de Water heeft 

als algemeen directeur van RSP Makelaars al heel wat trends 

de revue zien passeren, maar het laatste jaar was ook voor hem 

een noviteit. De markt is door de coronacrisis flink opgeschud, 

constateert hij. Maar niet alle sectoren hebben er evenveel last van. 

Kantoren
‘Corona heeft vooral effect gehad op de opname van kantoren’, 

vertelt hij. ‘Met name de grote kantoren maken pas op de plaats. 

Logisch, want het grootste deel van hun medewerkers werkt al een 

jaar thuis en dat zal nog wel even voortduren. De corporates zijn 

nu echt aan het nadenken over de vraag hoe hun kantoor er in de 

toekomst uit moet zien. Hoeveel oppervlak is er nog nodig? En 

wat is eigenlijk de functie van een kantoor in de huidige tijd?’ Die 

bezinning zal resulteren in een nieuw kantoortijdperk. In plaats van 

een pand met vaste werkplekken waar iedereen elke dag zit, wordt 

het kantoor meer een plek waar je heengaat om te brainstormen en 

elkaar te ontmoeten. 

Bij het MKB is de situatie anders. ‘Bij kleine bedrijven tot 150 

man werken veel mensen gewoon door. Thuiswerken is daar 

duidelijk secundair. Het kantoor is voor 

deze ondernemers echt hun basis, en we 

verwachten dan ook dat de vraag naar 

kantoorruimte in deze sector in de toekomst 

weer gewoon gaat groeien.’

Bedrijfsruimte
In tegenstelling tot de kantorenmarkt is 

de markt voor bedrijfsruimtes nauwelijks 

getroffen door de crisis. Volgens Folkert 

Franssen is dat te danken aan de creatieve 

bedrijvigheid in de regio. ‘Eindhoven zit 

wat dat betreft enorm in de lift. Denk 

alleen maar aan de positieve invloed van 

ASML op alle toeleveranciers. Natuurlijk 

heeft ook de maakindustrie het lastig 

door corona, maar deze sector heeft wel 

de beste papieren om zich hiertegen te 

verweren, omdat productiebedrijven snel 

kunnen schakelen. Zijn er bijvoorbeeld 

weinig automaterialen nodig, dan wordt de 

productiecapaciteit omgebouwd en gaan 

ze produceren voor de keukenindustrie of de meubelmarkt. Dat 

gebeurt nu volop. Daarnaast zie je ook dat bedrijven elkaar helpen. 

Veel horecapersoneel dat thuis kwam te zitten is inmiddels aan de 

slag in de zorg of de bouw. Die creativiteit is echt kenmerkend voor 

Eindhoven. Niet thuis zitten kniezen, maar in actie komen en de 

beuk erin! Dat heeft ervoor gezorgd dat de economische neergang 

hier een stuk lager is dan gemiddeld.’

Waar zijn interessante plekken als het gaat om bedrijvigheid?

‘Strijp-S en Strijp-T. Eindhoven is van oudsher sterk in kennis, 

ict en productontwikkeling. De TU heeft zo’n 15 jaar geleden de 

weg naar het bedrijfsleven gevonden en dat betaalt zich nu uit. Er 

vindt veel productontwikkeling plaats en de bedrijven die daaruit 

voortvloeien willen zich hier graag vestigen. Strijp-S is inmiddels 

een geslaagde mix van wonen en werken. Met Strijp-T kwam daar 

een paar jaar geleden een mooie ontwikkellocatie bij die zeer in trek 

is bij technisch georiënteerde bedrijven actief in de maak-industrie.’

Wat wordt voor ondernemers de grote uitdaging voor de 

komende tijd?

‘Handjes! Er is door de coronacrisis een groot tekort aan personeel 

en we zien een uitstroom van studenten. Dat gaan bedrijven 

merken.’

Waar heeft de regio Eindhoven behoefte aan?

‘Een sterke overheid die bedrijven de ruimte geeft zonder dat 

dat ten koste gaat van natuur en milieu. Het stadsbestuur van 

Eindhoven doet het in dat opzicht prima.’

Waar zien jullie kansen voor bedrijfshuisvesting?

‘Naast de High Tech Campus aan de zuidzijde van de stad is enkele 

jaren geleden aan de westkant van de stad BIC ontwikkeld. Hier 

is een nieuw complex ontwikkeld met kantoren en bedrijfshallen. 

Flexibel in te delen, dus goed afgestemd op de behoeften van de 

toekomst. Er is hier ook goed gekeken wat bedrijven aan elkaar 

kunnen hebben. Die focus op synergie trekt bedrijven aan die 

samenwerking positief willen uitnutten, zodat ze kunnen groeien. 

Daar zien we volop kansen voor de creatieve bedrijvigheid.’

Is er nog een toekomst voor kantoren?

‘Absoluut. En dan vooral rondom stations. Wat dat betreft zitten 

we hier goed. Eindhoven heeft ook veel mogelijkheden om oude 

kantoren te herontwikkelen tot eigentijdse, flexibele kantoren. De 

posities daarvoor zijn al ingenomen, vooral door grote beleggers. 

Er moet alleen nog gebouwd worden. Hier geldt: aanbod creëert 

vraag!’ 

Zal de retail de coronacrisis overleven?

‘De retail heeft het heel zwaar, maar zodra de winkels weer open 

mogen, ziet het plaatje er heel anders 

uit. Het geld brandt mensen in de zak en 

de stad ingaan is een van de populairste 

vrijetijdsbestedingen. We verwachten dan 

ook dat de winkelstraten in steden in de 

toekomst weer vollopen en dat er een 

inhaalslag gemaakt gaat worden.’

Wat is jullie advies voor ondernemers die overwegen om 

bedrijfsruimte te kopen of te huren?

‘Denk goed na! Zorg dat je precies weet wat je nodig hebt - en 

of dat ook is wat je over 3 jaar nodig hebt. Dat klinkt logisch, 

maar veel bedrijven gaan de markt op zonder dat ze weten waar 

ze precies naar zoeken. Het is zaak om eerst goed je huiswerk te 

maken, voordat je de markt opgaat. En roep daarbij vooral de 

hulp in van een professional. Ga niet zelf lopen klussen als het om 

bedrijfsruimte gaat, daarvoor is het te belangrijk. Het beste pand 

staat vaak niet op internet, maar wordt latent aangeboden. De 

makelaar kent de markt en heeft de relaties, en kan dus voor het 

juiste aanbod zorgen.’

Wat is het toekomstperspectief voor de regio Eindhoven?

‘Wij zien de toekomst positief in. Eindhoven heeft een goede ‘vibe’. 

We hebben ruimte, goede ontwikkellocaties (ook in de binnenstad) 

en een uitstekende bereikbaarheid. Dat biedt alle kansen voor groei 

en ontwikkeling voor ondernemende mensen. Wat ook helpt is dat 

Eindhoven de huisvesting voor jongeren en kleine huishoudens 

beter voor elkaar heeft dan andere grote 

steden. Die groepen hebben het elders zwaar, 

maar hier wordt veel voor hen gebouwd. 

Jong talent heeft dus alle kans om zich hier 

te vestigen en dat gebeurt ook. Traditionele 

bedrijven hebben het nu moeilijk, en een 

aantal van hen zal de Covid-crisis niet 

overleven. Maar daar staat tegenover dat 

de crisis andere mensen juist een kans 

biedt, waardoor ze boven komen drijven. 

De belangrijkste vaardigheid voor ondernemers in het (post)

coronatijdperk is flexibiliteit. Het vermogen om snel te schakelen 

wordt steeds belangrijker. Ondernemers die dat in de vingers 

hebben, hebben in de toekomst een streepje voor. En daar hebben 

we er hier gelukkig een heleboel van!’

Corona hakt er bij bedrijven flink in. Thuiswerken en
de gedwongen winkelsluiting hebben hun weerslag op
de kantorenmarkt en de retail. Toch zijn NVM Business 
leden Antoon van de Water en Folkert Franssen
beslist niet negatief. Eindhoven doet zijn naam als
innovatiekampioen eer aan. De economische cijfers
zijn hier beduidend beter dan in de rest van Nederland.
‘Er is ruimte voor optimisme.’

MensenMAkENdestad

Beste restaurant:

Te veel om op te noemen

De lekkerste koffie:

Lucifer

Favo public space:

Victoria Park

Favoriete winkel:

Bijenkorf

Mooiste gebouw:

Lichttoren

Mooiste straat: 

Kleine Berg

Passie voor: 

Reizen

Ultieme ontspanning: 

De diverse terrassen in 

de binnenstad

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Een zo “normaal” 

mogelijk leven

U bent 

halverwege

‘ HET VERMogEn
  oM snEL TE 
sCHaKELEn
 woRDT sTEEDs
 BELangRijKER’

‘ niET THUis ziTTEn 
KniEzEn, MaaR DE 
BEUK ERin!’

Tekst:

Petra Pronk

Portret:

Marcel Krijger

NVM Business makelaar 

Folkert Franssen 

bedrijfsmakelaar 

kantoor Eindhoven

RSP Makelaars

Extra 
vragEn

‘ wE VERwaCHTEn 
DaT winKELsTRaTEn 
snEL wEER
 VoLLoPEn’

‘ Er is ruimtE 
voor optimismE’

NVM Business-lid: 

antoon van de Water 

(links), algemeen 

directeur RsP Makelaars 

en Folkert Franssen, 

bedrijfsmakelaar RsP 

Makelaars, kantoor 

Eindhoven

van de MaKers van         visie

MaaRt 2021 

terug naar de inhoud



Terug naar de inhoud

Als VORM zien wij de noodzaak om de bouw te versnellen en verduurzamen. Wij spreken de 
ambitie uit om zoveel mogelijk biobased te bouwen. In de praktijk resulteert dit in projecten 
als ROOT, KOER en Fibonacci. Alleen zo brengen we de opname van grondstoffen die nodig 
zijn om te bouwen in balans met wat de aarde te bieden heeft. Ook stellen we onze kennis 
ter beschikking, door bijvoorbeeld onze deelname aan de stuur- en werkgroep Houtbouw 
MRA voor een toename van houtbouw in de bouwprojecten in de MRA. Zo nemen we 
samen verantwoordelijkheid in de stappen naar een milieuneutrale sector.

In balans met de aarde 

Biobased is de toekomst

Een milieuneutrale
sector als ambitie  

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
VORM.NL/VORM-DE-BUSINESSPARTNER/MVO-EN-DUURZAAMHEID 

https://vorm.nl/vorm-de-businesspartner/mvo-en-duurzaamheid


Een nieuwbouwproject voor oplevering verhuurd krijgen? Dat 

is het werk van Teamverhuur. Dit onderdeel van BlueBrickMedia 

houdt zich bezig met marketingcommunicatie en online verhuur 

van nieuwbouwprojecten in opdracht van projectontwikkelaars 

en vastgoedbeleggers. De focus op online gaat hier samen met 

persoonlijke aandacht. Dat blijkt een schot in de roos. Met deze 

aanpak speelt Teamverhuur in op het veranderende speelveld in 

de vastgoedwereld, waarin data, service en online techniek een 

hoofdrol spelen. Het verhuurproces is online ingericht op basis 

van gepersonaliseerde automatisering - zeg maar de Coolblue-

aanpak. Via een stappenplan worden woningzoekenden op 

eenvoudige wijze door het traject geleid, van start inschrijving tot 

het tekenen van de huurovereenkomst. Daardoor blijft er extra tijd 

over voor service en contact met mensen die echt geïnteresseerd zijn. 

Potentiële huurders dus. 

Diversiteit
Het werk kan beginnen vanaf het moment dat de opdrachtgever 

een woning of appartementencomplex heeft gekocht. Het 

creatieve concept, de strategie, de branding en de praktische 

middelen zoals een website of een campagne: het team is van 

alle markten thuis. Die diversiteit is volgens Saidou de kracht 

van zijn bedrijf. ‘Beleggers en vastgoedeigenaren gaan voor de 

marketingcommunicatie en verhuur vaak 

in zee met verschillende partijen. Het kost 

veel tijd en energie om al die aparte schakels 

te verbinden. Bij ons hoeft dat niet, want 

hier zitten alle benodigde specialisten zoals 

designers, webdevelopers, marketeers en 

verhuurmakelaars onder een dak. Met elkaar 

bestrijken we de hele keten, van strategie tot en met uitvoering. 

Vanaf het eerste begin stemmen we zaken goed af en leggen we de 

juiste verbindingen tussen alle elementen die nodig zijn voor een 

succesvol verhuur. Dat leidt ertoe dat nieuwbouw verhuurd is voor 

oplevering en zorgt voor efficiency, transparantie en rust in het hele 

traject.’

Je hebt inmiddels een team van 13 mensen. Hoe kijk je aan tegen 

teamwork?

‘Ik heb 13 jaar bij de landmacht gewerkt. Daar heb ik de kracht 

van het team ervaren. Met z’n allen toewerken naar een bepaald 

resultaat, daar draait het om. Mensen maken de organisatie en 

zorgen dat je succesvol kunt zijn. Vergelijk het met een voetbalelftal. 

Alle spelers hebben hetzelfde doel voor ogen: winnen! Dat lukt 

alleen als je optimaal gebruik maakt van alle specialisaties in het 

veld, mensen in hun kracht zet en laat doen waar ze goed in zijn. 

Wij zijn sterk in de menselijke maat.’

Bij vastgoed denk je al snel aan stenen. Maar bij jullie draait het 

vooral om mensen. Waarom die nadruk?

‘Stenen hebben geen waarde zonder de mensen die er wonen. 

Wij hebben te maken met mensen die een grote stap in hun 

leven zetten. Of je nu voor het eerst op jezelf gaat wonen, gaat 

samenwonen of na een scheiding een nieuwe start maakt, je gaat 

een nieuwe fase in en dat gaat gepaard met emotie. Vandaar dat 

wij de menselijke maat zo belangrijk vinden. Natuurlijk hebben 

we te maken met harde randvoorwaarden en uitgangspunten. Je 

moet beoordelen of iemand de huur kan 

betalen. Maar je mag nooit vergeten dat 

het om mensen gaat. Daarom schrijven 

we bij een negatieve credit check iemand 

niet zomaar af, maar nemen we altijd 

contact op om te kijken hoe het zit. Soms 

blijkt zo’n check gebaseerd op verouderde 

informatie en kun je door een simpel telefoontje iemand toch op 

weg helpen. Met een kleine extra inspanning kunnen we veel voor 

mensen betekenen.’

 

Wat voegt dat toe vanuit commercieel oogpunt?

‘De menselijke maat hanteren wordt vaak als soft gezien. Maar 

ik ben ervan overtuigd dat aandacht voor mensen ook vanuit 

commercieel oogpunt van essentieel belang is. Wij zijn voor 

huurders het eerste contact, het visitekaartje van de eigenaar. 

Als dat contact goed verloopt, merkt de eigenaar dat ook in de 

exploitatie. Een positieve start met zorg en aandacht voor de 

eindgebruiker leidt tot vertrouwen bij de huurder en dat betaalt zich 

altijd uit. Als de kraan dan een keer lekt, is dat geen drama, want de 

huurder weet: ‘Als ik bel, wordt het snel en netjes opgelost’.’

Hoe belangrijk is service?

‘Onze focus ligt op online, en service vormt daar een belangrijk 

onderdeel van. Dat blijkt wel uit de brede samenstelling van 

ons team. Naast echte vastgoedmensen hebben we bewust ook 

professionals aangenomen met een andere achtergrond, zoals 

horeca of entertainment, branches waarin hospitality voorop staat. 

Daardoor is service bij ons geen ‘kunstje’. Het zit echt in ons 

DNA. We willen de klanttevredenheid en de service naar een hoger 

niveau tillen met nieuwe initiatieven. Zo maken we ons sterk voor 

de groeiende groep mensen die online de weg niet weten te vinden 

en behoefte hebben aan persoonlijk contact. Dus werken we nu 

aan een mobiel kantoor, zodat we naar mensen toekunnen en hen 

kunnen helpen bij het online inschrijven en 

uploaden van informatie.’ 

Hoe zie je de toekomst van Teamverhuur en hoe 

werk je daaraan?

‘Wij willen de beste verhuurder van Nederland 

worden. Om dat te realiseren maken we nu een 

professionaliseringsslag. Zo zijn we bezig met 

het behalen van het ISO-certificaat voor een 

goede omgang met data op optimalisatie van service door te blijven 

sturen op vastgestelde KPI’’s. Daarnaast richten we ons sinds kort 

ook op commercieel vastgoed. In nieuwbouwprojecten zit vaak een 

commerciële plint. De invulling daarvan staat meestal los van het 

verhuurproces van de woningen. Wij denken dat je die twee dingen 

beter in samenhang kan bekijken. Interessante partijen in de plint 

kunnen aantrekkingskracht uitoefenen op bepaalde huurders. En 

omgekeerd kun je de plint gericht invullen als je de huurders scherp 

in beeld hebt. Een goede wisselwerking kan synergie creëren. Daar 

gaan we dit jaar op doorpakken.’ 

Hoe bevalt het nieuwe pand?

‘Uitstekend! We zitten waar het gebeurt: midden in het centrum 

van Eindhoven, dicht bij de mensen en de dynamiek. Dat past bij 

ons. Het pand biedt ruimte aan alles wat wij belangrijk vinden. 

Het is een kleurrijke, inspirerende omgeving die uitnodigt tot 

samenwerking. We hebben een soort ‘zen-ruimte’ om op te laden, 

een trampoline voor extra energie en een kast met boeken voor 

inspiratie. Onze nieuwe omgeving bevordert de creativiteit en 

synergie tussen de collega’s en draagt zo bij aan het succes van het 

team en onze opdrachtgevers.’

Na een moeilijke periode waarin het vorige
reclamebureau op het randje van faillissement stond,
begon Saidou Blindenburg in 2018 samen met zijn
vrouw BlueBrickMedia. Bij zijn oude bureau was
BlueBrickMedia een label voor de vastgoedklanten
geweest, maar nu werd vastgoed de hoofdmoot.
Onlangs betrok hij een nieuw pand, omdat het bedrijf 
dwars door de coronacrisis heen uit zijn jasje groeide.
Dan doe je als ondernemer iets goed. ‘Wij zijn sterk in
de menselijke maat.’

MensenMakeNdestad

Beste restaurant: 

Wat mij betreft vooral de 

gezelligste plek om wat 

te eten:

Down Town aan de 

SmalleHave

De lekkerste koffie: 

Op dit moment bij 

teamverhuur

Favo public space: 

Strijp-S (hier zaten we 

voor de verhuizing)

Favoriete winkel: 

Sissy Boy en Hutspot

Mooiste gebouw: 

Witte Dame

Persoonlijke City secret: 

De ongrijpbare, 

creatieve ‘vibe’die 

Eindhoven rijk is

Eerste herinnering aan 

Eindhoven: 

Vage herinnering aan 

het flatje waar ik in mijn 

eerste levensjaren heb 

gewoond

Passie voor: 

BBQ’en

Grootste inspiratie: 

Wayne Dyer, Michael 

Pilarczyk, Dan Peňa, 

Deepak Chopra, 

Sadhguru, Ali Bouali

Dit raakt mij persoonlijk: 

Kinderen die opgroeien 

onder moeilijke 

omstandigheden (denk 

een erfenis van mijn 

militaire carrière)

Topserie Netflix: 

Norseman

Favoriet vervoersmiddel: 

Benenwagen

Ultieme ontspanning: 

Mediteren

Beste sportprestatie: 

RoPaRun

Post Covid 19: 

Waar kijk je het 

meest naar uit? Het 

ongehinderd samen 

kunnen zijn met andere 

mensen, familie en 

vrienden. De dynamiek 

van de (binnen)stad. 

Het voltallige team met 

regelmaat bij elkaar op 

kantoor

U bent 

halverwege

‘ Wij WillEN
 DE BESTE
 VERHUURDER  
 VAN NEDERlAND
 WORDEN’

‘ ONS TEAM iS VAN 
AllE MARKTEN 
THUiS’

Tekst:

Petra Pronk

Portret:

Marcel Krijger

Saidou Blindenburg

eigenaar 

Teamverhuur.nl 

Extra 
vragEn

saidou en Melissa 

Blindenburg

‘ EEN KlEiNE ExTRA 
iNSPANNiNG KAN 
VEEl BETEKENEN’

‘ JE mag nooit
  vErgEtEn dat hEt 
om mEnsEn gaat’

‘One space’ is een 

project van syntrus 

achmea Real Estate 

& Finance. Voor 

dit project bedacht 

teamverhuur de naam 

en de eerste branstyle 

concepten.

Momenteel wordt 

er gewerkt aan 

de uitwerking 

van de basis 

marketingmiddelen 

en zijn de eerste 

activatiecampagnes 

gestart.
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Terug naar de inhoud

https://open.spotify.com/episode/6aLRbIswKxa5KKmv5VzKcg?si=lY-lVu82T5mMO_JglYKvLw&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0sYW2thzV6rScBFFeU4N08?si=v5-WcHm4R2ujOtKKb_CihQ
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Het vinden van de perfecte huisvesting is een vak apart. John 

Hermans heeft dat vak in de vingers. Eerst werkte hij 10 jaar 

als bedrijfsmakelaar bij een makelaarskantoor, later bijna 5 jaar 

als zelfstandig consultant bij een vastgoedbedrijf. In die rol 

adviseerde hij grote bedrijven en overheidsinstellingen over hun 

huisvestingszaken. Dat vond hij uitdagend, en hij was er goed in. 

‘Wat ik voor een baas kan, kan ik ook voor mezelf’, dacht hij. Dus 

begon hij 7 jaar geleden zijn eigen bedrijf: Freox vastgoedadvies. En 

daar heeft hij nog geen dag spijt van gehad.

Of het nu gaat om het zoeken van een kantoor 

voor een startup, of het beheren van een grote 

huisvestingsportefeuille, Freox bestrijkt het hele 

werkveld van bedrijfshuisvesting. De focus ligt 

op commercieel en maatschappelijk vastgoed, 

met name kantoren. Dat is een markt waarin je 

als adviseur een grote toegevoegde waarde kunt 

hebben, stelt John Hermans. ‘Huisvesting draagt 

wezenlijk bij aan het resultaat van ondernemers. Mensen zijn een 

groot deel van hun leven op hun werk, dus die plek moet echt top 

zijn. Een pand dat voldoet aan de wensen, maakt dat je het beste uit 

je medewerkers kunt halen.’  

De sleutel voor goede huisvesting is erachter komen wat de klant 

precies wil. Dus maakt hij daar veel werk van. Een traditioneel 

kantoor of een open ruimte die bijdraagt aan het creatieve proces? 

Om een gevoel te krijgen van wat bij een klant past en wat nodig 

is, loopt hij rond in organisaties en praat met medewerkers, om dat 

vervolgens te vertalen in een geschikte locatie. 

Wat doe jij anders dan andere bedrijfshuisvestingsadviseurs?

‘De reguliere bedrijfsmakelaardij is sterk transactiegericht. Voor mij 

ligt de focus vooral bij de locatie. Ik doe intensief onderzoek naar 

de plek en het pand, en de mogelijkheden daarvan. Zo kijk ik niet 

alleen naar parkeermogelijkheid, de toegankelijkheid van het terrein 

of de kwaliteit van een pand, maar ook naar ontwikkelingen in de 

omgeving. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor uitbreiding? De 

kunst is dat je alle elementen die relevant zijn voor het succes van 

de klant, in kaart brengt. Uit de longlist die 

zo ontstaat selecteer ik 3 panden die voldoen 

aan de vraag , en van daar uit starten we de 

onderhandelingen.’

Waarom zou je als ondernemer eigenlijk een 

adviseur in de arm nemen? Je kunt toch ook 

zelf met een verhuurder om de tafel?

‘Dat kan inderdaad, maar in je eentje heb 

je geen onderhandelingskracht. Wanneer ik als adviseur partijen 

benader, weten de verhuurders dat ze op de shortlist staan, in 

concurrentie met anderen. Dus doen ze hun beste bod. Dat leidt tot 

betere resultaten voor de klant. Onderhandelen is mijn werk, dus 

ik weet waar de mogelijkheden liggen en welke extra’s je eruit kunt 

slepen.’ 

Gedurende een traject spreek jij je klanten dagelijks. Waarom zo’n 

intensief contact?

‘Ik zie bedrijfshuisvesting als een gezamenlijk proces. Goede 

communicatie is daarin cruciaal. Freox = John Hermans, dus de 

lijnen zijn kort en snel schakelen is makkelijk. Doordat ik mijn 

klanten bij het proces betrek, zie je eventuele problemen op tijd 

aankomen en kun je direct bijsturen. Zo komen we nooit voor 

onverwachte verrassingen te staan.’

Noem eens een voorbeeld van een recent traject waar je trots op 

bent?

‘Het traject met Sendcloud. Dit jonge, snel groeiende bedrijf 

wilde op korte termijn uitbreiden van 1.200 naar 5.000 m² op een 

centrale ligging in het centrum van Eindhoven. Dergelijke grote 

ruimtes in het centrum zijn echter schaars. Uiteindelijk droeg 

Sendcloud zelf een locatie aan. Ik heb daarop doorgepakt en andere 

panden in de vergelijking gezet. Toen de keus eenmaal gemaakt 

was, heb ik ook het contract, met de gewenste flexibiliteit, uit 

onderhandeld en daarbij echt toegevoegde waarde geleverd.’ 

Hoe reageert de bedrijvenmarkt op corona?

‘Heel verschillend. Veel werknemers zitten thuis, dus dat betekent 

lege kantoren. In de kantorenmarkt is het onzekerheid troef. Voor 

de bedrijfshallen is het een ander verhaal. Daar zie ik nauwelijks 

neergang. De hallen waar productie gedraaid wordt, draaien ook 

in deze tijd gewoon door. Die diversiteit in reacties zie ik ook terug 

bij mijn klanten. Ik heb klanten die door corona met bijna lege 

kantoren zitten en graag plek willen afstoten, terwijl anderen met 

het oog op de 1,5 meter samenleving juist meer ruimte willen. 

Ik verwacht dat mensen na de coronacrisis wel weer terug naar 

kantoor zullen gaan, maar niet zo massaal en frequent als in het 

verleden. Ook de functie van kantoren zal veranderen: van een plek 

waar mensen elke dag zitten in een ontmoetingsplek.’ 

Wat wordt de grootste uitdaging in de kantorenmarkt?

‘Het creëren van flexibiliteit. In onzekere tijden neemt de behoefte 

aan flexibiliteit toe, maar huurcontracten zijn daar nauwelijks op 

ingericht. Toch is het belangrijk dat dat 

wel gebeurt, want een contract wordt voor 

langere tijd afgesloten en als ondernemer 

wil je je handen vrij hebben om te werken 

aan de toekomst van je bedrijf. Daarom 

probeer ik in de onderhandelingen 

altijd zoveel mogelijk flexibiliteit voor 

een klant te realiseren, bijvoorbeeld een 

huurvrije periode of de mogelijkheid van 

tussentijds opzeggen of onderverhuren. In 

een standaard huurcontract staat dat de 

huurder het pand zelf in gebruik moet hebben gedurende de hele 

periode. Dergelijke bepalingen kunnen bedrijven flink in de weg 

zitten als het tijd is voor een volgende stap. Dus moet je zorgen dat 

zo’n artikel geschrapt wordt.’ 

Je zit nu 22 jaar in het vak. Wat is de belangrijkste les die je in die 

tijd geleerd hebt?  

‘Dat je moet communiceren. Dat klinkt logisch, maar het gebeurt 

vaak niet. Huurders en verhuurders hebben verschillende belangen, 

vooral in onzekere tijden zoals nu in de coronacrisis. Hoe moet 

je huur betalen als je geen omzet draait? Aan de andere kant: de 

verhuurder heeft ook zekerheid nodig. Dat is een serieus dilemma, 

en daar kom je alleen uit in goed overleg. Namens mijn klanten ga 

ik het gesprek met de verhuurder aan, op zoek naar een oplossing 

waar beide partijen zich in kunnen vinden.’

Een goed kantoor kan een wezenlijke bijdrage leveren
aan het succes van een organisatie. Voor de gemiddelde
organisatie is huisvesting echter geen core business,
waardoor je als ondernemer geen partij bent voor
een professionele verhuurder. Daarom is er Freox
vastgoedadvies. Freox helpt ondernemers bij alle
huisvestingszaken. ‘Van groei tot krimp: wij zorgen
dat het geregeld wordt!’, zegt John Hermans.

MensenmakEndestad

Beste restaurant: 

Flavour & Spice op de 

Bleekstraat

De lekkerste koffie: 

Sterk en zwart

Mooiste gebouw: 

Architectuur gebouwd 

in de Amsterdamse 

bouwstijl

Eerste herinnering 

aan Eindhoven: 

Studentenhuis op de 

Hemelrijken

Passie voor: 

Vastgoed

Topserie Netflix: 

De “Breaking Bad” reeks 

(klassieker)

Ultieme ontspanning: 

Hardlopen

Post Covid 19, waar kijk 

je het meest naar uit: 

Het moment dat je 

zonder belemmeringen 

vrij kunt gaan en staan 

waar je maar wilt. Zonder 

mondkapje en rekening 

te houden met 1,5 meter 

afstand

U bent 

halverwege

‘ EEN PAND DAT 
VolDoET AAN DE 
wENSEN MAAkT 
DAT jE HET BESTE 
UiT jE MENSEN 
kUNT HAlEN’ 

‘ iN jE EENTjE HEB 
jE gEEN oNDEr-
HANDEliNgS-
krACHT’

Tekst:

Petra Pronk

John Hermans

vastgoedadviseur bedrijfshuisvesting

Freox vastgoedadvies

Extra 
vragEn

stadhuisplein 

‘ ik wEET wAAr DE 
MogElijkHEDEN 
liggEN EN wElkE 
ExTrA’S jE UiT

 oNDErHANDEliNgEN   
 kUNT SlEPEN’

‘ Ik probEEr zovEEl
   mogElIjk flExIbIlItEIt 
voor EEn klant tE
  rEalIsErEn’

van de Makers van         visie

MaaRt 2021 
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Het plan voor Nederland 

DARE TO DREAM
Together for a better built environment

Kick-off PROVADA 
18 maart 2021
Meld je nu aan! 

Deel je droom. Deel je visie. Laat je inspireren en sluit je aan bij PROVADA.

De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 
17 maart 2021. Terwijl de stemmen worden 
geteld beginnen we bij PROVADA op 18 maart 
alvast met de formatie. Wat is het plan voor 
Nederland? Hoe gaan we het land klaarmaken 
voor de toekomst; klimaatneutraal, circulair, 
welvarend én fijn om in te wonen? Wie heeft de 
beste oplossingen voor Nederland?

 

Tijdens de digitale bijeenkomst pitchen  
7 gepassioneerde leiders hun oplossing voor 
een duurzamer Nederland. Hierover gaan we 
met enkele prominente gasten in gesprek. 
De belangrijkste thema’s komen terug in de 
programmering van PROVADA (beursdagen) 
in oktober. We nodigen je van harte uit om 
hierover mee te denken. #DaretoDream 
 

Kijk voor het programma en de sprekers op provada.nl

https://blendedconnect.nl/events/provada-kickoff/
https://provada.nl/

