
STRATEGISCH
ASSET MANAGEMENT

HUISVESTING 
RPS

AAA Network



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.

‘ War for talent, stijgende huur-en energiekosten. 
Werken transformeert van fysiek werken op kantoor 

naar hybride werken. Dat vertaalt zich in zowel fysiek 
als virtueel activiteit gerelateerd werken, waarbij ook 

de thuiswerkplek een blijvende positie krijgt. Het 
kantoor wordt nog meer het ankerpunt en de fysieke 

cultuurdrager van de organisatie. Daar willen 
medewerkers geïnspireerd worden, leren, 

samenwerken, socializen en zich verbonden voelen 
met de organisatie. Duurzaamheid, mobiliteit en 

gezondheid zijn steeds belangrijker bij de locatiekeuze 
en de inrichting van de werkomgeving ‘



SAMEN MET RPS STELDE WE DE VRAAG OP WELKE 
WIJZE MET DE HUISVESTING INGESPEELD KAN 

WORDEN OP DEZE ONTWIKKELINGEN?

De uitdagingen voor eindgebruikers zijn groot. De opgave
vraagt steeds meer om een balanceeract tussen het vergroten
van de betrokkenheid en welzijn van medewerkers
(engagement), de efficiëntere inzet van assets (gebouwen,
services en mobiliteit) gecombineerd met de reductie van
energieverbruik en CO2 emissie.

Samen met RPS is gekozen om in te zetten op het creëren van
een inspirerende werkomgeving waarbij het ‘engagement’ van
de medewerkers wordt verhoogd. Door dit te combineren met
een efficiëntere inzet van assets (reductie van m2,
verduurzaming) blijven kosten beheersbaar.
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AAA Network heeft na een grondige analyse van de status
quo, huisvestingsalternatieven en diverse workshops met RPS
betreffende de nieuw te formuleren huisvestingsvisie, een
‘stay or go’ analyse uitgevoerd. Dit betrof de panden in
Leerdam, Ouderkerk a/d Amstel en Delft.

Vervolgens is er een strategie document opgesteld ter
besluitvorming door de Directie. Op basis hiervan is besloten
tot samenvoeging van de vestigingen Ouderkerk a/d Amstel en
Leerdam in een nieuw aan te huren pand in Utrecht en de
verkoop van het pand in Leerdam. Voor Delft is gekozen voor
gedeeltelijke verhuur en herindeling. AAA Network adviseerde
RPS in de strategie fase als de transactie en de realisatie fase.

Strategie fase Transactie fase Realisatie fase



TRANSACTIE FASE: AANHUUR UTRECHT 1913 m² vvo
VERKOOP LEERDAM 1548 m² vvo | VERHUUR DELFT 476 m² vvo

Ouderkerk a/d Amstel

Utrecht 

Leerdam 
Delft 
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REALISATIE FASE: INRICHTING NIEUWE KANTOOR UTRECHT |
HERINRICHTING KANTOOR DELFT



WAT IS HET RESULTAAT VOLGENS RPS?

‘Een nieuwe locatie in Utrecht voor RPS om te werken 
aan onze groeiambitie met een gebouw dat voldoet 

aan de meest moderne eisen voor flexwerken, 
ontmoeten en duurzaamheid.  Een goed bereikbare en 
dynamische locatie in het midden van het land. Dichtbij 
klanten en samenwerkingspartners. 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



NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

We komen graag vrijblijvend brainstormen wat 
strategisch asset management voor uw huisvesting 

kan betekenen. 

Herman van den Berg MSc MRICS
herman.vandenberg@aaassociates.nl

+31 6 5141 2069

of 

Tom van Putten MSc MRICS
Tom.vanputten@aaassociates.nl

+31 6 5179 2016


