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Wat als eerste opvalt tijdens het gesprek in 
het Alkmaarse kantoor van Square Four, is de 
ontspannen sfeer. Natuurlijk: het hoofdonderwerp 
van het interview zijn de commerciële, technische 
en financieel/administratieve diensten waarmee 
Square Four al bijna tien jaar voor een frisse wind 
zorgt in de wereld van het vastgoedmanagement. 
Cees Baas, samen met Eric Bakker en Ton de Graaf 
goed voor ruim tachtig jaar vastgoedervaring, verhaalt 
desgevraagd echter eerst met zichtbaar plezier over 

zijn jaren als profvoetballer bij HFC Haarlem. Bakker 
vertelt enthousiast over de thrillers die hij schrijft 
en daartoe geprikkeld door de anderen schetst De 
Graaf vol zelfspot zijn jaren als ‘niet-onverdienstelijk 
amateurvoetballer in het derde van SV Kickers ‘69’ 
én de renovatie van het door hem gekochte ouderlijk 
huis. ‘We voldoen inderdaad niet aan het beeld dat 
veel mensen zullen hebben bij de partners van een 
vastgoedmanagementorganisatie,’ erkent Baas. 
‘Maar of Square Four echt anders is… We zijn met 

Square Four 
zorgt voor 
FriSSe wind
in wereld 
vaStgoed-
management

De een speelde als profvoetballer bij 
HFC Haarlem tegen onder andere 
Marco van Basten, Wim Kieft en 
Romario, de ander heeft thrillers 
met titels als ‘De Saraceense 
Samenzwering’ en ‘Het Dubai 
Ultimatum’ op zijn naam staan… Wat 
voor de drie partners van Square 
Four geldt, gaat ook op voor het 
bedrijf zelf: het is op een aangename 
manier anders dan andere 
vastgoedmanagementorganisaties, 
met dien verstande dat aan de 
kwaliteit van de geleverde diensten 
niet wordt getornd.

V.l.n.r. Eric Bakker, 
Cees Baas en 
Ton de Graaf in 
hun prestigieuze 
project The Valley 
op de Zuidas in 
Amsterdam.
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het bedrijf begonnen omdat we het idee hadden dat 
er ruimte was voor een no-nonsense en hands on 
vastgoedmanagementorganisatie die meer kwaliteit 
levert, harder loopt en flexibeler is dan anderen.’ 
Bakker knikt. ‘Ons motto is: doe nu eens alsof het 
vastgoed dat je managed van jezelf is. Dat was voor 
ons bijna iets vanzelfsprekends, maar getuige onze 
snelle groei was dat iets waarmee we ons van meet af 
aan onderscheidden in de markt.’

Hebben jullie die groei in ‘coronajaar’ 2020 door 
kunnen trekken?
Bakker: ‘Ja. Eens te meer zijn we erachter 

gekomen dat de wereld van het vastgoedmanagement 
heel crisisbestendig is. Die gebouwen staan er immers 
en moeten worden gemanaged, in goede en zeker ook 
in slechte tijden.’

Baas: ‘Verdeeld over 200 gebouwen, hebben we 
nu ruim 2.000.000 m2 aan commercieel vastgoed 
waarvoor we opeenvolgende en aansluitende 
activiteiten binnen de vastgoedexploitatieketen 
ontplooien. De kwaliteit, efficiency en transparantie 
waar we om bekend staan krijgt vanaf het vierde 
kwartaal van 2021 een impuls met een nieuw 
automatiseringssysteem, dat we momenteel aan het 
implementeren zijn.’

Eric, om het even in thriller-termen te verwoorden: 
het vorige interview, in Zomereditie 2020, sloten 
jullie af met de cliffhanger dat Square Four op het 
punt stond betrokken te raken bij één van de meest 

prestigieuze vastgoedprojecten in Nederland. De 
naam konden jullie toen nog niet noemen…
De Graaf: ‘Nu wel: The Valley op de Zuidas in 

Amsterdam. Een spraakmakend mixed-use-gebouw 
met bijna 200 appartementen, retail, een culturele 
ruimte, een parkeergarage en ruim 20.000 m2 aan 
kantoren. Het ontwerp is adembenemend en mede 
daardoor is het een van de meest iconische gebouwen 
van Nederland.’

Bakker: ‘In opdracht van asset manager VGE 
REM gaan wij vanaf de oplevering in het najaar het 
technisch en financieel management verzorgen. Maar 
met de exploitatiefase in het achterhoofd, denken we 
nu al volop mee in de bouwfase.’

De Graaf: ‘Ook bij renovatieprojecten blijkt in 
die realisatiefase onze meerwaarde. Het zijn soms 
heel basale zaken die wij anders dan de bouwer of 
ontwikkelaar níet over het hoofd zien, dankzij onze 
jarenlange ervaring met technisch management. Het 
ontwerp van The Valley is bijvoorbeeld prachtig, maar 
er zijn delen van de ramen waar de glazenwasser niet 
op reguliere wijze bij kan komen. We denken nu na 

‘�AAn�goede�
plAnnen�en�
ideeën�heeft�
het�ons�
nog�nooit�
ontbroken’

Eric BakkerCees Baas Ton de Graaf

Is hET EEn BEwusTE kEuZE 

GEwEEsT om squArE Four In 

AlkmAAr TE huIsVEsTEn:

nee, niet specifiek. we managen 

een landelijke portefeuille en 

hoeven daarvoor niet in bijvoorbeeld 

Amsterdam gehuisvest te zijn. De 

keuze voor Alkmaar was destijds 

vanuit de opstart een combinatie van 

het zo laag mogelijk willen houden van 

de kosten en de woonplaatsen van de 

partners. 

wAnnEEr hAD jE DE moED om jE 

EIGEn BEDrIjF TE sTArTEn:

Cees: Dat was in 2010 (als interimmer) 

toen ik meer behoefte had aan 

zelfstandigheid en vrijheid.

Ton: Dat heb ik in principe altijd 

al wel gehad. Ik kom uit een 

ondernemersfamilie.

Eric: Van 1-4-2009 tot aan de 

startdatum van square Four per 

1-4-2012 heb ik als interimmer in de 

vastgoedbranche gewerkt. In 2009 

dus.

wAT ZIjn Voor jullIE DE 

unIVErsElE wAArDEn VAn 

onDErnEmEn, onAFhAnkElIjk VAn 

wElkE CrIsIs (FInAnCIEEl, VIrus, 

sTIksToF ET CETErA) ZICh ook 

VoorDoET:

Zelf beslissingen kunnen nemen, 

kansen benutten, een eigen 

bedrijfscultuur neerzetten. 
wElkE Droom hAD jE VlAk 

VoorDAT jE BEGon:

Cees: Een kwalitatief mooi bedrijf 

opzetten met blije werknemers en 

klanten.

Ton: om eerlijk te zijn ben ik ons 

avontuur redelijk onbevangen (noem 

het naïef) aangegaan en had daarmee 

geen concrete toekomstdromen.

Eric: Een medium-sized en kwalitatief 

goede vastgoedmanagement-

organisatie neerzetten waar mensen 

met plezier werken.

hoE BEn jE VErAnDErD/GEGroEID 

DE AFGElopEn jArEn:

Cees: Door gebeurtenissen in mijn 

omgeving ben ik steeds bewuster van 

de betrekkelijkheid van het leven en 

probeer daarom zoveel mogelijk uit 

het leven te halen waarbij genieten 

voorop staat.

Ton: Ik denk dat ik steeds beter in 

staat ben het grotere geheel te zien en 

begrijpen.

Eric: Vooral gegroeid in de aspecten 

van het ondernemen. Bij ondernemen 

komen toch heel andere zaken 

kijken dan managen vanuit een 

loondienstsituatie.

wAT wAs jE hooGTEpunT In 2020:

Cees: prive is dit de aankoop van een 

kavel waar we dit jaar een huis op 

gaan bouwen.

Ton: het behalen van mijn 

golfvaardigheidsbewijs, waarmee ik nu 

achter Cees en Eric aan kan lopen. 

Eric: niet zakelijk: de twee nominaties 

voor mijn 3e thriller De saraceense 

samenzwering, één voor ThrillZone 

als “Beste nederlandse thriller 2019” 

en één voor de hebban Thriller prijs 

2020.   

Als jE morGEn Zou kunnEn 

wAkkEr worDEn mET EEn GoEDE 

EIGEnsChAp oF TAlEnT ErBIj, wAT 

Zou DAT ZIjn:

Cees: nog wat extra talent voor golf 

zou leuk zijn.

Ton: Ik zou wel wat meer geduld willen 

hebben.

Eric: Gitaar kunnen spelen.

posT CoVID-19, wAAr kIjk jE hET 

mEEsT nAAr uIT:

Cees: Dat we weer terug gaan naar het 

“oude” normaal.

Ton: Een vakantie naar de zon.

Eric: weer écht ongedwongen mensen 

kunnen ontmoeten.

wAAr BEn jE GrAAG Als jE EVEn 

TIjD Voor jEZElF noDIG hEBT: 

Cees: Ik mountainbike dan graag door 

de schoorlse duinen richting strand.

Ton: (al hardlopend) In de duinen.

Eric: Ik heb geen specifieke plek, ligt 

aan mijn stemming op dat moment.

wAT hEEFT CoVID-19 mET jullIE 

Als onDErnEmEr GEDAAn:

het heeft ons vooral veel besef 

gebracht dat we geluk hebben 

in een business actief te zijn die 

zo crisisbestendig is. je zal als 

ondernemer maar al je opgebouwde 

werk in één klap zien wegvallen, dat 

moet vreselijk zijn.
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over hoe we dat op kunnen lossen, zodat alle ramen 
toch efficiënt en periodiek kunnen worden gewassen. 
Net als het creëren van voldoende en makkelijk 
bereikbare ruimte voor de afvalcontainers, een 
heel ander voorbeeld, zijn het ogenschijnlijk soms 
kleine onderwerpen die echter veel gedoe en kosten 
kunnen opleveren als je ze niet al voor de oplevering 
onderkent en oplost.’

In The Valley zitten ook winkels en woningen, zoals 
in steeds meer mixed use-gebouwen. Is dat voor 
Square Four reden de blik en het werkgebied te 
verruimen?
Bakker: ‘Daar denken we wel over na. De 

afgelopen tien jaar hebben we ons gespecialiseerd 
in commercieel vastgoed, waarbij we nu vooral 
kantoren, logistiek en in mindere mate retail 
managen. Door vorig jaar een vierkoppig 
managementteam in te stellen, hebben we voor 
onszelf meer ruimte gecreëerd om enerzijds de 
bestaande vastgoedsegmenten waarin we actief zijn 
verder uit te bouwen en anderzijds nieuwe activiteiten 
te ontplooien.’

De Graaf: ‘We zijn in de eerste plaats ondernemers. 
Dankzij het managementteam hoeven we ons 
minder met de operationele kanten van Square Four 
te bemoeien en kunnen we ons meer richten op de 
kansen die we zien. Op het gebied van zorgvastgoed 
bijvoorbeeld. En woningen. We zeiden vroeger altijd: 
dat gaan we niet doen, residentieel vastgoed. Maar de 
vraag vanuit de markt is zo luid en duidelijk, dat we er 
toch heel serieus over willen gaan nadenken.’

Baas: ‘We willen meer werken aan het bedrijf in 
plaats van in het bedrijf. Ook willen we nog meer 
tijd en energie steken in onze bedrijven ARGOS 
Projectmanagement en BRAM Handyman Services, 
die getuige de organische groei die ze de afgelopen 
jaren hebben doorgemaakt in een behoefte voorzien. 
In beide bedrijven zit nog een enorm potentieel en dat 
willen we benutten.’

Bakker: ‘Aan goede plannen en ideeën heeft het 
ons nog nooit ontbroken. In de huidige markt zien we 
kansen genoeg, binnen de vastgoedexploitatieketen 
zowel in horizontale als verticale richting, maar je 
kunt niet alles en moet ook niet alles willen. Het is 
nu vooral zaak om duidelijke keuzes te maken, over 
hoe we Square Four, ARGOS Projectmanagement en 
BRAM Handyman Services verder willen verbreden 
en verdiepen.’

‘�We�Willen�meer�
Werken�AAn�het�
bedrijf�in�plAAts�
vAn�in�het�bedrijf’

‘�in�‘coronAjAAr�2020’�zijn�We�er�eens�te�
meer�Achter�gekomen�dAt�de�Wereld�
vAn�het�vAstgoedmAnAgement�heel�
crisisbestendig�is’


