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Samenwerken ‘Wij werken vaak direct 
met eindgebruikers. In zorg, onderwijs 
en voor gemeenten bijvoorbeeld. Onze 
expertise over de eisen aan gebouwen 
in zorg en onderwijs kan echter ook 
beleggers helpen om gebouwen te maken 
die beter in het gebruik zijn. En daar 
gaat het uiteindelijk om. Dat genereert 
ook waarde. Onlangs sloten we een 
samenwerkingscontract met Amvest, het 
duurzaamste zorgvastgoedfonds ter wereld. 
Zij zochten een samenwerkingspartner 
voor het economisch goed organiseren 
van het beheer en onderhoud voor de 
gebouwen van het Living & Care Fund. Dat 
ontwikkelt, vaak kleinschalige, zorglocaties 
door heel het land. Draaijer+partners 
heeft de kennis en capaciteit om dat 

‘Wij weten waar gebouwen in zorg en 
onderwijs aan moeten voldoen om tevreden 

gebruikers te krijgen. En betere gebouwen 
genereren uiteindelijk waarde.’ Voor Edgar 

Anholts, directeur bij DraaijerGroup, gaat 
vastgoedontwikkeling over mensen.

‘Onze expertise 
helpt 

beleggers 
Om betere 

gebOuwen te 
maken

vastgoedmanagement vorm te geven, 
maar we werken daarbij bovendien als 
een verlengstuk van hun organisatie. Het 
is een tussenvorm tussen outsourcing en 
insourcing. Het voordeel is dat ons team 
echt bij Amvest aan de gang gaat, en ook 
werkt vanuit de mores van dat bedrijf, 
maar met de kennis en capaciteit van 
draaijer+partners.’

FocuS ‘Vroeger werd er een gebouw 
neergezet, en moesten gebruikers het 
daar maar mee doen. Maar we zien dat 
‘het gebouw’ niet meer het einde is van 
een project. draaijer+partners werkt 
landelijk, en wij creëren en realiseren 
werkomgevingen, zorgomgevingen en 

onderwijsomgevingen. We focussen 
daarmee op wat er gebeurt in en om een 
gebouw, en hoe gebouwen bijdragen aan de 
doelen van een organisaties en gebruikers.

Gebouwen in zorg en onderwijs hebben 
een eigen dynamiek. Op een gemiddeld 
kantoor wekt het irritatie als iets niet werkt, 
maar een dementerende raakt in de war 
als iets niet werkt. Scholen worden heel 
intensief gebruikt, en sociale veiligheid is 
daar een belangrijke factor. De gebouwen 
én het onderhoud vergen dus een andere 
aanpak. Het is geen rocket science, maar 
het helpt wel als je dit soort informatie in je 
systeem hebt zitten. Als wij ons werk goed 
doen, kan er uiteindelijk meer geld naar 
zorg en onderwijs. Dát is de meerwaarde 
van onze focus.’
 

kwaliteit ‘Klanttevredenheid van de 
gebouwgebruikers is voor investeerders 
uiteindelijk het belangrijkste doel. 
Gebouwen zijn er voor mensen, niet 
omgekeerd. Uiteindelijk hangt de waarde 
van een gebouw ook af van de match met 
de huurders. Er zijn enorm veel partijen 
betrokken bij een gebouw. Wij kijken 
of in de samenwerking verbeteringen 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld door de keten 
van partijen te verkorten, en dus het aantal 
verschillende belangen dat meespeelt. Of 
door bepaalde gedragsregels aan te passen.

Vaak zijn mensen zich niet eens bewust 
van wat er beter kan in een gebouw. 
Terwijl onze ervaring is dat een betere 
beleving heel vaak ook minder kost. Meer 

’
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Edgar anholts

Waar kom je vandaan? 
als zoon van een 
aannemer ben ik 
opgeroeid met alles wat 
met bouwen te maken 
heeft. na mijn opleiding 
ben ik snel in contact 
gekomen met bouw-
projectmanagement. 
de combinatie van 
de ontwikkeling van 
(maatschappelijke) 
gebouwen, het 
organiseren van 
projecten en het 
werken met mensen 
stal direct mijn hart. 
Een unieke kans deed 
zich voor om het bedrijf 
waar ik werd opgeleid, 
draaijer+partners te 
kunnen kopen met 
een aantal partners. 
Inmiddels heb ik 
als founder van 
draaijergroup ruimte om 
te ondernemen
Wat houdt je bezig?
Ik ben altijd op zoek 
naar verbeteringen in 
samenwerkingen om een 
hogere ambitie te kunnen 
realiseren
aan welk project werk 
je? 

oxxer, een methode om 
resultaatgerichter in de 
beheersketen te kunnen 
samenwerken
Wat wil je bereiken? 
toonaangevend bedrijf 
voor aantoonbare 
toegevoegde 
waarde voor huis-
vestingsvraagstukken
Wat is je visie voor de 
toekomst?
We zullen nog beter 
moeten nadenken 
over vraagstukken 
op het gebied van 
gebruik en verbruik. 
dit uit het oogpunt 
van behoud van onze 
fysieke wereld, maar 
ook vanuit bijvoorbeeld 
zelfbeschikking en 
veiligheid. Individueel 
gedrag en verbindende 
samenwerkingen 
zijn daarbij leidend 
voor succesvolle 
veranderingen
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Pianist
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
alles is veranderbaar
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Mijn vader

Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
nee, zonder twijfel geen 
vooruitgang
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
optreden van een goede 
funkband
Waar ben je bang voor?
gezondheid naasten
Wat/wie maakt jou 
boos?
gebrek aan passie
Wat/wie maakt je blij?
ontwikkeling kids
Waar moet je heel erg 
om lachen?
seinfeld
Waar kun je wakker van 
liggen?
gezondheid
Waar ben je trots op?
ontwikkeling van 
draaijergroup
Wat is je favoriete 
muziek?
Funk
Wat is je favoriete sport?
Voetbal (ajax)
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?

‘�Vaak�zijn�mensen�
zich�niet�eens�
bewust�van�wat�er�
beter�kan�aan�een�
gebouw’

�‘Het�is�geen�rocket�
science,�maar�het�
helpt�wel�enorm�om�
de�gebruikers�goed�te�
kennen’

voor minder dus, soms tot wel 20%. We 
werken in deze partnerships op resultaat. 
Pas al er iets gerealiseerd wordt, krijgen 
wij daarvoor betaald. Dat zorgt voor heel 
betrokken medewerkers, die écht werk 
maken van kwaliteitsverbetering. We 
noemen dat Service Excellence.’

BewuStzijn ‘Corona heeft het nadenken 
over gebouwen enorm veranderd. Er wordt 
nu anders nagedacht over mobiliteit, 
hybride werken, over het gebruik van 
gebouwen. Er is een nieuw bewustzijn 
dat gezondheid in gebouwen permanent 
aandacht moet krijgen, en dat gaat dingen 
blijvend veranderen. Voor een nieuw 
museum denken we nu bijvoorbeeld 
anders over zaken als doorstroming, dan 
eerder. Dit denken gaat niet meer weg.

Er zal überhaupt steeds minder behoefte 
aan gebouwen komen. Gebouwen zijn duur, 
de bezettingsgraad is over het algemeen 
heel laag. Er ligt dus een enorme opgave in 
het doelmatiger gebruiken van gebouwen, 
in nieuwe samenwerkingen. Daar ligt de 
kostenefficiëntie, maar daar liggen ook 

groepsdier
Introvert of extravert?
Eerder introvert
optimist of pessimist?
rasoptimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
Zorgzaamheid
guilty pleasure?
droge worst
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
stapverhalen
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
lente
Welk vakantieland?
spanje
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
handicap 15
Waar wil je vanaf?
gewicht
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Impulsieve contacten
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Festival organiseren

kansen voor verbinding die eerder niet 
gepakt werden. Draaijer+partners begeleidt 
organisaties ook in dat proces, hoe ze juist 
in het beter gebruik van kostbare ruimte 
onderscheidend kunnen zijn.’

ontzorgen ‘We zien de klassieke 
verdeling in het onderhoud tussen 
eigenaar en gebruiker op het moment 
verschuiven, en ontzorgen is deel van de 
afspraken. Huurders zitten steeds minder 
te wachten op verantwoordelijkheid 
voor de spreekwoordelijke ‘peertjes en 
leertjes’. Eigenaren willen graag ook in 
onderhoud en beheer een uitbreiding van 
de dienstverlening kunnen aanbieden. En 

dat raakt ook aan ons doel om gebouwen 
zo goed mogelijk te laten functioneren voor 
de gebruikers. Daarin werken we dus graag 
samen.

Uiteraard is goede dienstverlening 
afhankelijk van mensen en de manier 
waarop je de samenwerking inricht, 
maar ICT en logistiek zijn ook cruciale 
onderdelen. Wij gebruiken slimme 
technologieën zodat we bij meldingen 
snel kunnen beslissen én snel kunnen 
communiceren. Zo hebben we alle 
technische kwalificaties van een gebouw tot 
een heel diep niveau in een systeem staan, 
en hebben we via een andere technologie 
korte lijntjes met de gebruikers. Door 
meldingen te koppelen aan wat we weten 
over de gebouwen, kunnen we sneller 
inschatten hoe iets opgelost kan worden, 
en alle betrokken daarover adviseren en 
informeren.’

amBitie ‘Wij werken in feite voor de 
klanten van de klant. Maar het begint 
met de ambitie van onze opdrachtgevers. 
Dat kan krimp of groei zijn, en soms wil 
een opdrachtgever gewoon een betere 
werkgever zijn. Onze opdrachten beginnen 
uiteindelijk allemaal met de wens en 
behoefte om iets beter te doen dan 
gisteren. Bij draaijer+partners zijn we graag 
de samenwerkingspartner die organisaties 
helpt om te kijken hoe zij zich kunnen 
verbeteren. Zowel door advies als door het 
implementeren van ambities.’ 

Gastenhuis Dordrecht en Villa Duinstaete

Zorggroep De Laren

Amvest ondertekening


