
 

STRATEGISCHE HERHUISVESTING RPS 



Onderzoek in hoeverre de huisvesting van RPS in Leerdam 
en Ouderkerk a/d Amstel geschikt gemaakt kan worden voor 
de toekomst en onderzoek huisvestingsalternatieven op de as 
Amsterdam - Zaltbommel. Vertaal dit in een businesscase 

waarin de ambitie om nieuwe medewerkers aan te trekken en 
een aantrekkelijke werkomgeving te bieden is uitgewerkt en 
de te verwachten kosten en opbrengsten in een realistisch 
toekomstperspectief gezet zijn, zodat op basis hiervan een 

stay or go besluit genomen kan worden.

Wat was de vraag ?



1. Wat zijn de grootste uitdagingen in mijn sector de komende drie jaar?
Gelet op de enorme vraag naar woningen is de woningmarkt gebaat bij het realiseren van 
zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen. Succes zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de 
slagvaardigheid van gemeenten om samen met beleggers, ontwikkelaars en/of corporaties 
de benodigde plannen van de grond te krijgen.

2. Welke ontwikkelingen zijn er in de markt die het verschil gaan maken de komende jaren?
Huishoudens worden kleiner en nemen in aantallen de komende jaren fors toe. Dit stelt 
eisen ten aanzien van het soort woningen en woonconcepten die moeten worden 
gerealiseerd. 
Nieuwe concepten waarbij community building en nieuwe serviceverleningsconcepten het 
wonen extra aantrekkelijk maken.

Hoe hebben we het aangepakt ?

AAA Network heeft een grondige stay or go – analyse opgesteld 
voor de interne besluitvorming.  Huisvestingsalternatieven zijn 
geanalyseerd en is er een business case opgesteld  waarin alle 

relevante aspecten opgenomen zijn, vastgelegd in een 
beslisdocument.         

Op basis hiervan is besloten tot aanhuur van een nieuw pand in 
Utrecht en de verkoop van het pand in Leerdam. AAA Network 

heeft zowel de aanhuur als de verkoop namens RPS begeleid en 
ondersteunt RPS nu bij het ontwerp en realisatie van de 

inrichting van het nieuwe  pand in Utrecht.
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PTOLEMAEUSLAAN 40 PAPENDORP UTRECHT                                 
1913 M2 KANTOOR EN BEDRIJFSRUIMTE MET 62 PARKEERPLAATSEN

Ouderkerk a/d Amstel

Leerdam 

Utrecht 



Wat is het resultaat volgens RPS ?

‘Voor ons nieuwe kantoor waren we op zoek naar een 
goed bereikbare en dynamische locatie centraal in het 
land. Dichtbij onze klanten, samenwerkingspartners, 

studenten en arbeidskrachten. De plek die we in 
Papendorp hebben gevonden, past in de groei die we 

nastreven en bij de markten die we verder willen 
ontwikkelen. Met een energiezuinig kantoor dat 

helemaal voldoet aan onze verwachtingen voor een 
toekomstgerichte werk- en ontmoetingsruimte. 
Daarmee willen we niet alleen onze talenten  

behouden , maar hopen we ook nieuw talent aan te 
trekken’’

Frank Vrolijks  - Managing Director



 

Een mijlpaal: De contractondertekening
Dank aan Asset manager Edmond de Rothschild, Property Manager Savills,                                  

Agent Cushman & Wakefield, Taxateur NAI, Juridisch adviseur Dentons en Maasdam Design and Build.  


