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Square Four 
met financiële 
slagkracht
klaar voor
de volgende 
stap

Met MKB Fonds als financieel sterke partner kijkt 
vastgoedmanagementorganisatie Square Four ambitieus 

naar de toekomst. Het dienstenpakket uitbreiden en 
het hoge serviceniveau consolideren, dat is het doel. 

‘Grote thema’s als Verduurzaming, Vergrijzing en Zorg 
vragen om specialistische kennis, zeker óók binnen 

vastgoedmanagement’, concluderen partners 
Ton de Graaf, Cees Baas en Eric Bakker.
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Cees Baas 

Wanneer had je de moed om je 

eigen bedrijf te starten?

In 2010 ben ik voor mijzelf 

begonnen als interimmer. 

Dat vond ik best wel even 

spannend, maar mede door de 

support van mijn vriendin heb 

ik deze stap toen genomen. In 

april 2012 zijn we square Four 

begonnen en die stap voelde 

toen en nog steeds heel goed

Wat zijn voor jou de universele 

waarden van ondernemen, 

onafhankelijk van welke crisis 

zich ook voordoet?

Dat je met respect met elkaar 

omgaat en elkaar in zijn waarde 

laat. Dat je het samen doet en 

elkaar ook iets gunt

Welk vak had je voordat je 

ondernemer werd?

Ik was Financial Manager op de 

afdeling Property Management 

van CBRe

Welke droom had je vlak 

voordat je begon?

een bedrijf opbouwen met 

tevreden klanten en blij 

personeel

Hoe ben je veranderd/gegroeid 

de afgelopen jaren?

Door gebeurtenissen om me 

heen ben ik en leef ik meer 

bewust in het ‘nu’ en koester 

ik mijn zegeningen en probeer 

zoveel mogelijk te genieten

aan welke eigenschappen/

vaardigheden heb je bewust 

gewerkt?

Omgaan met confrontaties

Wat heeft indruk gemaakt in 

je leven?

Het overlijden van dierbaren

Welke tegenslag heeft je het 

meeste gevormd?

Het feit dat ik door vele 

blessures mijn voetbalcarrière 

voortijdig moest beëindigen

Hoe word jij beïnvloedt door 

succes?

succes geeft een goed gevoel 

en motiveert

en welk succesmoment heeft 

jou het meeste beïnvloed?

Toen mijn vriendin ‘Ja’ tegen 

mij zei. Dit heeft mijn leven 

enorm verrijkt

Van welke beslissing heb je spijt?

achteraf van geen beslissing. Ik 

probeer van foute beslissingen 

weer wat te leren

Wat typeert jouw stijl van 

leiding geven? 

Ik verplaats mij altijd in de 

ander en laat die ander ook in 

zijn waarde

Welke ondernemers bewonder 

je het meest?

Mijn vriendin Jacquelien die in 

een echte ‘mannenwereld’ de 

staalbranche - een heel mooi 

bedrijf heeft opgebouwd. en 

ik zie hoe hard en met hoeveel 

passie zij hieraan werkt

Hoe kom je tot jezelf? 

Door te sporten in de natuur

Wat betekent duurzaamheid 

voor jou? 

Dat we heel zuinig zijn op de 

natuur en die niet afbreken

Wat doe je als het even 

tegenzit?

Dat relativeer ik zo snel 

mogelijk en count my blessings

Wat was je hoogtepunt tot 

nu toe?

Het 10-jarig jubileum van 

square Four

Wat is jouw ultieme doel als 

ondernemer?

een mooi bedrijf opbouwen dat 

staat voor kwaliteit met blije 

klanten en blij personeel

Wanneer ben je succesvol? 

als je betekenis geeft aan je 

eigen leven maar ook aan dat 

In een historische 
straat in Alkmaar 
voelt Square 

Four zich als een vis in het water. Ver weg van de 
hectiek van de Zuidas en toch op de huid van de 
ontwikkelingen in het werkveld. Het voormalige 
woonhuis aan de Kennemerstraatweg - waar de 
vastgoedmanagementorganisatie kantoor houdt - werd 
in de Tweede Wereldoorlog ‘gevorderd’ door de Duitsers. 
Toeval of niet: 75 jaar later is juist ‘onafhankelijkheid’ het 
grote goed van hoofdbewoner Square Four. 

‘We zijn ooit gestart vanuit het uitgangspunt dat 
we géén full-service-organisatie willen zijn. We willen 
ten opzichte van onze klanten onafhankelijk kunnen 
opereren. Dat is makkelijker als je vooraf keuzes maakt 
en vooral ook zaken uitsluit die je pertinent niet doet’, 
stelt partner Eric Bakker. ‘Het voorkomt dat je te maken 
krijgt met mogelijke conflict-of-interest-situaties, die 
niet altijd het belang van de opdrachtgever dienen. 
Dat willen wij niet. We zijn pure liefhebbers van het 
vastgoedmanagement-vak.’

Doe maar gewoon
Met de ruime ervaring achter zich besloten de 

professionals van Square Four het op de eigen manier 
te doen. Die manier kenmerkt zich door de interactie 
met opdrachtgevers en met name door een grote 
dosis Noord-Hollandse nuchterheid. Partner Cees 
Baas: ‘Bij ons gaat het om het beste rendement op 
de vastgoedbelegging. Dat is toch wat je zoekt als 
vastgoedeigenaar? Je betaalt ons om de toegevoegde 
waarde. Punt.’

Gebroederlijk zitten de drie partners naast elkaar. 
In een zakelijk verleden waren ze collega’s bij een 
internationaal adviesbureau en hebben aan een half 
woord genoeg. Eric Bakker: ‘We zijn misschien een 
beetje zoals Klaverblad, de verzekeraar: als je maar lang 
genoeg gewoon doet, word je vanzelf bijzonder. Nou 
wil ik ons niet direct typeren zoals de karakters in die 
commercial hoor’, een lach verschijnt op zijn gezicht. 
‘Maar je begrijpt het principe.’

Duidelijkheid in een complexe wereld
In een innoverende wereld schreeuwen 

vernieuwingen iedere dag om de aandacht van 
professionals, dat is waar de partner van Square Four op 
doelt. ‘We kijken heel kritisch naar nut en noodzaak van 
nieuwe ontwikkelingen en juist dat is onze kracht’, vat 
Eric Bakker tien jaar Square Four in één zin samen. 

‘Ik zit  35 jaar in het vak en kan met een gerust hart 
stellen dat het een geweldige mooie branche is, met 
ontzettend veel dynamiek. Desalniettemin is het ook 
best  een traditionele business waar we in werken. Dat 
is bijna een gevaarlijke uitspraak, want het lijkt erop 
dat we niet aan innovatie meedoen. Maar nogmaals, 
we proberen dat soort dingen in perspectief te zien, 
waarbij we ook niet uit het oog verliezen dat het efficiënt 

moet blijven en in een aantal gevallen ook rendement 
oplevert.’ 

Het grotere plaatje
Zo doet de organisatie met een portefeuille van meer 

dan 225 gebouwen in beheer (met een omvang van 
meer dan 2.250.000 m2) dat al sinds de oprichting, tien 
jaar geleden. ‘Natuurlijk hebben we als samenleving 
een turbulente tijd achter de rug. Maar in grote lijnen 
is onze business heel voorspelbaar gebleken. Managen 
van vastgoed is in essentie hetzelfde gebleven. Soms 
proberen mensen te zeggen dat alles anders wordt. 
Wij luisteren dan aandachtig, maar stappen niet 
zomaar in op al die trends. We zijn de afgelopen twee 
jaar blijven doen wat we deden. Met duidelijke taal en 
actiegerichtheid, zo creëer je rust. Dat is denk ik wat wij 
extra in de markt hebben gebracht in ons speelveld’, legt 
Ton de Graaf uit. 

Een actueel onderwerp is ESG (Environmental, Social 
en Governance). ‘Niet iedere vastgoedeigenaar overziet 
wat het betekent voor zijn vastgoed en hoe het op de 
juiste manier te interpreteren. Wanneer is een gebouw 
ESG-proof? Die eenduidige definitie bestaat nog niet. 
Ja, er zijn internationale standaarden. Maar je kunt niet 
zeggen ‘als we acht van de tien hokjes invullen, dan 
hebben we het geregeld’. Zo werkt het gewoon niet. We 
kijken  graag naar het grotere plaatje, waarbij we heel 
nadrukkelijk de doelstellingen voor ogen houden die 
door de eigenaar van het vastgoed worden gedefinieerd.’

Square Four

van een ander

Welk vraagstuk houd je het 

meeste bezig?

Hoe we de kwaliteit 

binnen square Four verder 

kunnen optimaliseren en 

uitbreiden

Wat wil je als ondernemer 

nalaten aan de volgende 

generatie? 

een mooi bedrijf dat staat voor 

kwaliteit met blije klanten en 

blij personeel

Hoe oud ben je:

56

Waar groeide je op:

In Nieuw-Vennep

In welke stad/dorp ligt je hart:

Nergens specifiek

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja. Nu bij square Four en 

vroeger als profvoetballer 

(al had ik zelf nog een hoger 

niveau willen bereiken)

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja. Maar elke dag kan je beter 

worden

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

In de natuur

Binnen- of buitenmens:

Buiten

Introvert of extravert: 

Introvert

sporter of studiebol:

sporter

socialist of kapitalist:

een combinatie

Risico’s mijden of nemen:

Verantwoorde risico’s nemen

Luisteren of spreken:

Luisteren

Wie is je grote voorbeeld:

Op verschillende vlakken zijn er 

mensen die ik waardeer

Werken of vrij zijn:

een combi

Fietsen of auto:

Fietsen en cabrio

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Buiten de deur

Wat is je levensfilosofie: 

energie volgt gedachten en 

haal het beste uit jezelf

Passie voor:

sport en vastgoed

Grootste inspiratie:

Op verschillende vlakken zijn er 

mensen die me inspireren

Dit raakt mij persoonlijk: 

Onrecht

Topserie Netflix: 

La Casa de Papel

Favoriet vervoersmiddel: 

De fiets en cabrio

Ultieme ontspanning: 

snorkelen en vakantie op 

Bonaire

Beste sportprestatie:

Mijn eredivisie jaren bij HFC 

Haarlem. Vooral mijn duels met 

Van Basten en Romario

Guilty pleasure:

Teveel om op te noemen

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Gezondheid en Liefde

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

een betere wereld. er is nog 

teveel onrecht

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Golfen like Tiger Woods 

‘ We zijn 
misschien 
een beetje 
zoals 
Klaverblad, de 
verzekeraar’

Cees Baas

eRIC BakkeR

Wanneer had je de moed om je 

eigen bedrijf te starten?

In 2009, eerst als interim-

manager, per 1 april 2012 zijn 

we begonnen met square Four

Wat zijn voor jou de universele 

waarden van ondernemen, 

onafhankelijk van welke crisis 

zich ook voordoet?

De belangrijkste waarde voor 

mij is iedereen met respect 

behandelen

Welk vak had je voordat je 

ondernemer werd?

Managing Director (een van de 

drie) bij CBRe

Welke droom had je vlak 

voordat je begon?

Bij square Four om 

een kwalitatief goede 

vastgoedmanagement 

organisatie op te bouwen, 

waarin het plezierig is om te 

werken
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Hoe ben je veranderd/gegroeid 

de afgelopen jaren?

Het denken en handelen als 

ondernemer ten opzichte van 

een loondienst betrekking 

heeft me veel nieuwe inzichten 

gegeven

aan welke eigenschappen/

vaardigheden heb je bewust 

gewerkt?

Het delegeren van zaken en 

daarbij vertrouwen op anderen

Wat heeft indruk gemaakt in 

je leven?

De bankoverval waarbij er een 

pistool op mijn hoofd werd 

gezet

Welke tegenslag heeft je het 

meeste gevormd?

Mijn op non-actief stelling bij 

een eerdere werkgever omdat 

ik de nieuwe koers die het 

bedrijf onverwachts nastreefde 

als algemeen Directeur ivm 

eigen geloofwaardigheid niet 

wilde uitvoeren

Hoe word jij beïnvloedt door 

succes?

succes hebben geeft een 

enorme kick om met nog meer 

energie de dingen te doen die 

je doet

en welk succesmoment heeft 

jou het meeste beïnvloed?

De fase waarin we - na een 

tijd knokken - de eerste 

management opdrachten 

kregen. Het was een bevestiging 

dat we op de goede weg waren

Van welke beslissing heb je 

spijt?

Dat ik na het gymnasium niet 

ben gaan studeren

Wat typeert jouw stijl van 

leiding geven?

Met respect met anderen 

omgaan

Welke ondernemers bewonder 

je het meest?

steve Jobs

Hoe kom je tot jezelf?

Door naar een gezonde portie 

heavy metal te luisteren

Wat betekent duurzaamheid 

voor jou?

In heel brede zin proberen iets 

bij te dragen aan een betere 

wereld

Wat doe je als het even 

tegenzit?

Om me heen kijken naar mensen 

die iets veel ergers moeten 

doorstaan dan ik

Wat was je hoogtepunt tot 

nu toe?

Dat we dit jaar ons 10-jarig 

hebben gevierd met square 

Four

Wat is jouw ultieme doel als 

ondernemer?

slagen in wat je van plan bent, 

zakelijk of niet

Wanneer ben je succesvol?

als anderen waarderen wat 

je doet

Welk vraagstuk houd je het 

meeste bezig?

Hoe we de komende jaren onze 

zoals een arts
In januari 2022 verkocht Square Four een 

meerderheid van haar aandelen aan MKB Fonds. In de 
bedrijfsvoering verandert er niets, zo leggen de partners 
uit, maar de kapitaalinjectie geeft Square Four wel de 
slagkracht om de volgende stap te maken. Ton de Graaf: 
‘Dat doen we op ons eigen tempo: gedegen en secuur. 
Dat is ook de reden dat we voor MKB Fonds hebben 
gekozen. Die geven ons de tijd om op kansen in de markt 
in te spelen.”

Het gaat om expertise en specifieke kennis. Daar 
vragen nieuwe situaties echt om, leggen de Square Four-
partners uit. 

Als voorbeeld noemt Ton de Graaf de medische 
zorg, die veel intensiever en ingewikkelder is dan 
decennia geleden, zo vertelt hij. ‘Vroeger had je de arts, 
die was zo’n beetje voor alles verantwoordelijk. Nu heb 
je specialismen in de ziekenhuizen en klinieken. Als 
je dat vertaalt naar zorgvastgoed dan zien de functie 
en verantwoordelijkheden van de technisch manager 
er anders uit dan iemand met dezelfde functie in een 
kantoor. Meer EQ, meer empathie. Dat geldt ook voor het 
logistieke vastgoed, wat de afgelopen jaren een enorme 
vlucht heeft genomen. Rollen veranderen, maar ook de 
uitdagingen. Topics als loading docks, scheuren in de 
vloer of uitdagingen met de sprinklerinstallatie, dat kun 
je niet aan een allrounder over laten.’

Cees Baas vult aan: ‘Om op alle nieuwe ontwikkelingen 
te kunnen inspelen, hebben we onszelf de vraag gesteld 
of we dat van scratch af aan zelf willen opbouwen of 
dat we er versneld op in gaan spelen. In 2022 nemen 
wij de tijd om naar overnames of andere interessante 
samenwerkingsvormen te kijken. Nee, we worden geen 
full-service- organisatie, we blijven werken vanuit onze 
corebusiness in onze missie om door te groeien.’

ogen open houden   
Square Four kijkt heel kritisch wat te doen en wat 

beter links te laten liggen. Eric, Ton en Cees willen 
binnen het vastgoedmanagement in ieder geval meer 
specialismen creëren. Kantoren, logistiek, retail en 
mogelijk zorgvastgoed en hotels. ‘Woningen sluiten 
we niet uit, omdat we daar meer en meer voor worden 
gevraagd’, vertelt Ton de Graaf. 

Eric Bakker vult nuchter aan: ‘Met gezond verstand 
kijken we om ons heen. Het zal in ieder geval in het 
belang van onze opdrachtgevers zijn. Dat zijn ze van ons 
gewend.’

‘ In 2022 nemen wij de 
tijd om naar overnames 
of andere interessante 
samenwerkingsvormen 
te kijken’

TON De GRaaF

Wanneer had je de moed om je 

eigen bedrijf te starten? 

aangezien ik uit een 

ondernemersfamilie kom, 

denk ik dat dat er al vroeg 

in zat. Op mijn twaalfde ben 

ik begonnen met een kleine 

‘bloemen-business’. Op 

zaterdagochtend kocht ik 

bloemen bij kwekers die ik dan 

’s middags deur aan deur aan 

mensen verkocht

Wat zijn voor jou de universele 

waarden van ondernemen, 

onafhankelijk van welke crisis 

zich ook voordoet? 

Dat je met anderen omgaat 

zoals je ook zou willen dat men 

met jou omgaat. Dit geldt onder 

andere in je communicatie 

maar ook in adviezen. Wij 

zeggen niet voor niets dat 

wij met het vastgoed onder 

management omgaan alsof het 

onze eigen belegging is

Welk vak had je voordat je 

ondernemer werd? 

Toen was ik accountmanager 

op de afdeling Property 

Management van een groot 

adviesbureau

Welke droom had je vlak 

voordat je begon? 

een leuke club opbouwen die 

kwalitatief goed werk levert

Hoe ben je veranderd/gegroeid 

de afgelopen jaren? 

Ik heb geleerd het bredere 

perspectief te zien

aan welke eigenschappen/

vaardigheden heb je bewust 

gewerkt?

Diplomatiek en geduldig zijn. Dit 

valt nog steeds niet mee hoor

Wat heeft indruk gemaakt in 

je leven? 

Vele zaken, zoals het 

neerstorten van de MH17 (waar 

2 dorpsgenoten in zaten)

Welke tegenslag heeft je het 

meeste gevormd? 

Het overlijden van de moeder 

van mijn dochter waardoor ik 

zelfstandig verantwoordelijk 

ben voor haar opvoeding

Hoe word jij beïnvloedt door 

succes? 

succes motiveert

Wat typeert jouw stijl van 

leiding geven? 

Ik ben altijd eerlijk en redelijk 

direct. Ik sta tussen, en dus 

niet boven, de mensen

Welke ondernemers bewonder 

je het meest?

Ondernemers die succesvol 

weten terug te komen van 

tegenslagen

Hoe kom je tot jezelf? 

Door te sporten

Wat betekent duurzaamheid 

voor jou? 

Dat we de wereld niet verder 

‘verbruiken’

Wat doe je als het even 

tegenzit?

Ik kan tegenslagen over het 

algemeen weer vrij snel achter 

mij laten. Gelukkig 

Wat was je hoogtepunt tot 

nu toe?

Het 10-jarig jubileum van 

square Four

Wat is jouw ultieme doel als 

ondernemer?

een bedrijf opbouwen/in stand 

houden dat kwaliteit levert, 

waar medewerkers zich prettig 

voelen en waar klanten positief 

over spreken

Wanneer ben je succesvol? 

als zowel klanten als 

medewerkers positief over 

square Four praten

Welk vraagstuk houd je het 

meeste bezig?

Hoe we de dienstverlening van 

square Four verder kunnen 

optimaliseren

Wat wil je als ondernemer nalaten 

aan de volgende generatie? 

een bedrijf dat staat en waar 

mensen met veel plezier 

werken

In het weekeinde werk ik wel/

niet omdat?

In het weekeinde werk ik alleen 

als het nodig is, omdat de boog 

niet altijd gespannen kan staan

Over welke investering heb 

je lang nagedacht/denk je 

lang na?

Over de aankoop van een huis 

in Haarlem. Het plan is om daar 

naartoe te verhuizen

Wat was je beste zakenlunch?

elke zakenlunch is leuk en 

nuttig

Hoe oud ben je:

47

Waar groeide je op:

In Leimuiden, een dorp op de 

grens van Noord- en Zuid-

Holland

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Nee. Ik kwam niet door de 

selectie voor straaljagerpiloot 

heen…..

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

Nog niet, maar working on it. 

Met name geduld is iets wat ik 

beter moet leren opbrengen

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

In de duinen en op het strand

Binnen- of buitenmens:

Buiten

Introvert of extravert:

Geen van beiden. kan dat?

sporter of studiebol:

allebei een beetje

socialist of kapitalist?

een combinatie

Risico’s mijden of nemen:

Hoe ouder ik word, des te 

minder risico’s ik neem denk ik

Luisteren of spreken:

Luisteren

Wie is je grote voorbeeld:

Ik heb voor verschillende goede 

eigenschappen verschillende 

voorbeelden. Nobody’s perfect

Werken of vrij zijn:

De combinatie

Fietsen of auto:

De auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Wederom beide

Wat is je levensfilosofie:

‘eerst geloven, dan zien’, ik 

geloof wel dat je kansen kunt 

creëren

Passie voor:

Mooi vastgoed

Dit raakt mij persoonlijk: 

kinderleed

Favoriet vervoersmiddel:

De auto: ik ben een 

autoliefhebber en vind 

autorijden ook leuk

Ultieme ontspanning:

Luieren in de zon

Beste sportprestatie: 

Het niveau van kickers 3 moet 

je niet onderschatten

Guilty pleasure:

In het donker met de auto 

positie verantwoord verder 

kunnen uitbouwen

Wat wil je als ondernemer 

nalaten aan de volgende 

generatie?

Bij alles wat je doet: behandel 

een ander zoals je zelf ook 

graag wil worden behandeld

Hoe oud ben je?

57

Waar groeide je op?

Badhoevedorp

In welke stad/dorp ligt je hart?

Geen specifieke stad/dorp.

Ben je geworden wat je wilde 

worden?

Ja, zeker omdat ik naast mij 

werk bij square Four ook 

schrijver ben.

Ben je geworden wie je wilde 

worden?

Nee, ik probeer altijd te blijven 

ontwikkelen

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt…

Geen specifieke plek, 

wel is het belangrijk dat ik me 

op dat moment in mezelf kan 

keren.

Binnen- of buitenmens? 

Buiten

Introvert of extravert? 

Introvert

sporter of studiebol? 

Beide

socialist of kapitalist?

Mengvorm

Risico’s mijden of nemen? 

Mijden

stevig doorrijden op trance 

muziek

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

Lekker met mijn familie en 

vrienden ontspannen met een 

borrel en een hapje onder het 

zonnetje

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Voor mijn gezondheid en die 

van mijn naasten

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

Van een Porsche 911 

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Geduld

Luisteren of spreken? 

Luisteren

Wie is je grote voorbeeld? 

Robert Ludlum als het om 

schrijven gaat.

Werken of vrij zijn? 

Combinatie

Fietsen of auto? 

auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten? 

Buiten de deur

Wat is je levensfilosofie?

Ooit komt nooit dus probeer je 

dromen in te vullen

Passie voor…. 

schrijven 

Grootste inspiratie…. 

Robert Ludlum  

Dit raakt mij persoonlijk… 

onrechtvaardigheid 

Topserie Netflix… 

Casa de Papel 

Favoriet vervoersmiddel…. 

auto 

Ultieme ontspanning… 

naar heavy metal luisteren

Beste sportprestatie…

ik ben in alle sporten die ik 

doe de amateur status nooit 

ontstegen

Guilty pleasure… 

biefstuk met dikke frieten

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou… 

zon, schrijven en wijntje 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar… 

voor mijn (in alle opzichten) 

bevoorrechte positie 

Is er iets waarvan je al heel lang 

droomt… 

dat een van mijn thrillers een 

bestseller wordt en/of verfilmd

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn… 

talent: dat ik opeens heel 

muzikaal ben

Eric Bakker Ton de Graaf


