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‘De naam van mijn bedrijf, Building 
Values, betekent: bouwen aan waarden en 
tegelijkertijd geeft het ook goed weer dat 
een gebouw meerdere waardes heeft’, zegt 
Norbert Bol. ‘Waarschijnlijk kennen veel 
mensen uit de vastgoedwereld mij wel. 
Ik ben er immers inmiddels al zo’n dertig 
jaar actief, vooral in de rol van belegger. Zo 
werkte ik lange tijd bij Grontmij, nu Sweco. 
Door mijn ervaringen in de vastgoedwereld 
is Building Values ontstaan. Ik merkte dat er 
behoefte is aan meer integrale kennis van 
de waardeketen om duurzamer te beleggen. 
Daar kan ik een belangrijke rol in spelen, 
door organisaties te adviseren, met kennis 
en onafhankelijkheid.’  

Geld van morgen en overmorgen  
‘Er zijn natuurlijk meer bureaus die 

terzake kundig, onafhankelijk advies geven 
aan vastgoedpartijen’, weet Bol. ‘Maar dan 
is het doorgaans vooral financieel advies. Ik 

vind het belangrijk dat een advies integraal 
is. Dus niet alleen de financiën, maar ook de 
gevolgen voor duurzaamheid en innovatie 
binnen de waardeketen van je vastgoed- of 
infrastructuurproject. Dat betekent dat je 
een stap dichter op de praktijk moet zetten 
bij een business case. Zodat je niet alleen 
financieel kunt sturen maar tevens sociaal 
en ecologisch. Dan verdien je ook geld, maar 
iets later, om het zo te zeggen. Het probleem 
van de financiële wereld is namelijk: geld 
van morgen is meer waard dan geld van 
overmorgen. Snel geld, geld nu. Terwijl 
tevens iedereen het erover eens is dat wij 
een duurzame samenleving willen. Natuur 
blijft morgen net zoveel waard als nu, goede 
sociale verhoudingen ook. Aan die stap, die 
mindset naar de waarde van overmorgen, 
wil ik graag een bijdrage leveren. Mede 
door partijen te helpen die misschien de 
taal van een ontwikkelaar net iets minder 
goed spreken, zoals een gemeente of school. 
Waardoor ze mogelijkheden kunnen missen 
om samen met de ontwikkelaar juist de 
duurzaamheid en innovatie in te brengen 
bij het project. Ik spreek de ‘’talen’’ wel, 
waardoor ik partijen met heel verschillende 
achtergronden met elkaar kan verbinden in 
een business case. Daarnaast zie ik het als 

mijn taak partijen ervan te overtuigen de 
kaarten op tafel te leggen, in plaats van ze 
voor de borst te houden. Projecten worden 
beter van openheid, transparantie.’     

Community investing 
Wat Bol voor ogen heeft, is hoe 

community investing in de VS wordt 
georganiseerd. ‘Over het algemeen 
vind je in de VS niet de grootste 
duurzaamheidsbeleggers, maar community 
investing is er belangrijk. Dan straal je als 
ontwikkelaar uit dat je in een gebied zit en 
wilt blijven zitten. Dat je aan alle overleggen 
in de community meedoet. En als iemand 
op een vastgoedproject in de community 
overbiedt, is dat ook prima. Want dan heb je 
weer wat meer geld voor andere zaken in de 
community. Loyaliteit en betrokkenheid dus. 
Heel veel beleggers kopen een pandje hier 
en een pandje daar. Terwijl je geïnvesteerde 
geld ook impact kan hebben op een veel 
betrokkener wijze. Door in een gebied zo te 
investeren dat het de sociale structuren en 
het milieu ten goede komt. In mijn adviezen 
wil ik daar graag partijen bewust van maken. 
Zodat er betrokkenheid tot stand komt. Niet 
alleen die financiële meerwaarde, maar 
ook de ecologische en sociale. De tijd is er 
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Bouwen aan waarden
Adviesbureau Building Values bouwt mee aan sociale, ecologische en 
economische waarden in de wereld van vastgoed en infrastructuur. 
Ofwel, een goede governance om duurzame innovaties te realiseren. 
We spreken Norbert Bol, oprichter van dit nog jonge bedrijf.

rijp voor. Community investing begint nu 
in Europa meer op te komen. Met Building 
Values wil ik graag een bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling leveren.’

Aardgasvrije scholen 
Building Values is nog maar net 

begonnen, sinds 1 november vorig jaar, 
maar opdrachtgevers weten Norbert Bol 
al te vinden. ‘Mijn open aanpak wordt 
geapprecieerd. Ook hoor ik regelmatig, jij 
ziet de samenhang, de verbinding tussen 
het financiële en ecologische, help ons 
een goede businesscase te maken. Dat is 
natuurlijk heel prettig, dat mijn aanpak en 
waarden herkend worden. Zo heb ik een 
evaluatie gedaan van de pilot aardgasvrije 
scholen. Momenteel ben ik interim 
manager bij een grote belegger en ben ik 
bezig met een onderzoek naar publiek-
private samenwerking bij maatschappelijk 
vastgoed, zoals scholen en zorgprojecten. 
Recent heb ik met een aantal anderen een 
internationaal platform gelanceerd over life 
science real estate. Dat is sterk gericht op 
innovatie.’

Kindcentrum de Horizon Heerlen norbert BolKindcentrum de Horizon Heerlen
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Altera, op mijn vraag hoe ik met 

de onverwacht grote vraag van 

klanten moest omgaan: “het is 

net als surfen, als de golf komt 

dan ga je er voor!” 
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Positionering is nu het 
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lang niet hoor haha) 
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Een bedrijf dat bestaat uit 

twee onderdelen: advies en 

participaties. Voor bedrijven 

is het soms lastig om advies 

in te kopen met een onzeker 

resultaat. Participatief 

adviseren zie ik als een 

belangrijke toekomst. Samen 

werken in ultieme vorm 

Wat is je exit moment? 

Geen geplande exit nog, vooral 

eerst zorgen voor continuïteit 

en schaalvergroting. Daarin 

ook een passende exit borgen


