
Acquisitie en 
Duurzaamheid



20:10 uur Acquisitie

Wat kan de toegevoegde waarde van gerichte 
acquisitie zijn voor de binnenstad?
Als voorbeeld: de Eindhovense aanpak.
Emma Briggs

20:50 uur Duurzaamheid
Hoe verduurzaamt het vastgoed in de Europeese
Green Capital Nijmegen?
Als voorbeeld: de aanpak van Talis
Ronald Leushuis

21:30 uur Borrel



Acquisitie

Wat kan de toegevoegde waarde van gerichte 
acquisitie zijn voor de binnenstad?

Als voorbeeld: de Eindhovense aanpak.

Emma Briggs



ACQUISITIETEAM
Binnenstad Eindhoven

Presentator
Presentatienotities
Gevolg van een gewaagd en spannend idee van de gemeente Eindhoven





Matchmaking (knopen)
Creatieve en innovatieve 
(veelal lokale) initiatieven
Versterken DNA stad
+
Acquisitie (halen)
Internationale grootstedelijke 
concepten 
Volume brengen
+
Rode loper (brengen)
Versnelling proces vergunningen
Partnerschap

ACQUISITIE =

Presentator
Presentatienotities
Wat is het acquisitieteam, wat doet het, missie. Uitleg verschil acquisitie en matchmaking (niet branche gebonden, voorheen splitsing horeca en retail)



Het Concept

Centrum visie

Acquisitieteam

City marketing

BIZ

Toekomstbestendige, uitdagende centrum visie
Harde en zachte componenten.

Acquisitieteam
Acquisiteur / Matchmaker (expert uit de branche)
Procesbegeleider - versneller – verbinder
Specialist Vergunningen – vanuit EC perspectief
Data beschikbaar- analist of mogelijkheid tot inkoop

City Marketing organisatie en BIZ zijn 
onlosmakelijk verbonden met 
centrumontwikkeling.

Presentator
Presentatienotities
Centrumvisie samenstellen met alle stakeholders – Breed gedragen visie en strategie moet draagvlak creëren en richtinggevend zijn voor marketing en acquisitie.



Acquisitie
Versnelling door samenwerking

Wens gewenste prospect:
“Ik wil een weloverwogen besluit nemen over de vestigingsplaats Eindhoven 

en de meest geschikte plek in de binnenstad”

Gemeente
Ziet mijn concept als toegevoegde waarde; 
helpt mij met data, informatie over lokale
ontwikkelingen, toegang tot netwerken, 
beantwoord mijn vragen over 
vestigingsklimaat.

Dit geeft mij inzichten die helpen bij mijn
besluitvorming en helpt mij de kansen en 
bedreigingen te zien.

Vastgoedeigenaar/ makelaar
Makelaars brengen mij in contact 
met de eigenaren en zijn
toegevoegde waarde bij de 
zoektocht/ onderhandeling.

Wanneer ik helder heb naar wat
voor soort locatie ik wil, kan ik
de relevante marktpartijen
benaderen.

Gemeente
Ondersteunt bij het 
vergunningentraject en 
helpt met werving
personeel.



Niet de ‘makkelijke’ weg kiezen!

• Voorlopen, niet volgen;
• Unieke, niet voordehand liggende (internationale) 

concepten verleiden om naar Eindhoven te komen; 
• Sturing op gebiedsprofilering;
• Afvloeiing beperken; 
• Doublures voorkomen;
• Leegstand tegengaan (o.a. door tijdelijk gebruikt te 

stimuleren).

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

“WE WERKEN NIET VOOR, 
MAAR MET DE MARKTPARTIJEN”

Presentator
Presentatienotities
De marktpartijen gaan voor de makkelijke weg. Voorbeeld C&A, V&D.



TERUGBLIK
Greep uit resultaten 2016-2017

63 nieuwe vestigers
594 arbeidsplaatsen
35 plaatsen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
11.300 meter ingevuld



Wall Street is het nieuwe, kloppende hart van 
financieel Eindhoven. Tijd voor verse valeur. 
Als aanstormende metropool is het 
onverstandig zulks te verstoppen in een hoekje 
van Woensel. Nee, dit zwaargewicht hoort 
gewoon midden in de stad thuis, als 
ongeslepen diamant binnen
de bestuursrechtelijke drie-
hoek aan het Stadhuisplein. 
We mogen toch wel laten 
zien wat we waard zijn?
Bron: facebook



Bron: Omroep Brabant



Bron: Creators.com

Presentator
Presentatienotities
Trance nachtclub tijdens DDW17 van Bart Hess op NRE terrein. Het atelier van Bart Hess zit op het NRE terrein.



Envisions x VDMA
It’s time to play the game of give and take; 
share know-how and crafts is essential to make 
sensible products.



Naresh Ramdjas, VDMA
Wie denkt dat chefs alleen koken, stuit op een 
achterhaald concept. 
Creatieve Food Studio en AnoukxVera nodigen 
je daarom uit voor een expositie in het VDMA 
gebouw waar je perceptie van het traditionele 
diner maximaal wordt opgerekt en ál je 
zintuigen op unieke wijze worden geprikkeld. 
Bron: Dutch Design Foundation

Presentator
Presentatienotities
VDMA 2017: Creative Food Studio and AnoukxVera welcome you to a tactile voyage through imaginative landscapes. Here they challenge your perception of dining and stimulate all your senses in a unique way. Three exclusive eight course lunches including drinks will take place during the Dutch Design Week where you are able to take part in an innovative experience that transcends the boundaries of traditional dining and in which food, fashion, ceramic, sound and interior designers color the story. �



De Eindhovense Five Guys familie heeft 
al 70 leden. Bron:E52



The store is situated on the Nieuwe Emmasingel, a 
promising area for the brand to settle in, with local 
favourite Van Piere bookshop nearby and the Design 
Academy Eindhoven just one short walk away. This is 
Ace & Tate’s biggest space so far, having enough 
space to fit two optician rooms and a large 
multifunctional podium with which customers can 
interact with. Bron: Studio OS ∆ OOS 

Presentator
Presentatienotities
Ace & Tate



DE LEUKSTE ONTBIJT HOTSPOT IN EINDHOVEN
Ontbijt is misschien wel mijn favoriete maaltijd van 
de dag. Je kunt er helemaal mee uitpakken thuis, 
maar het is natuurlijk ook heel erg leuk om lekker 
ergens anders te gaan ontbijten. Zo word je nog een 
beetje extra verwend. Bron: Foodiesguide.nl

Presentator
Presentatienotities
Yoghurt barn



Presentator
Presentatienotities
Tumble  n dry



Eindhoven krijgt de primeur voor 
Nederland. Deze stad herbergt de 
eerste vestiging van Taco Bell in 
Nederland. Bron: Misset Horeca

Presentator
Presentatienotities
Taco bell



Presentator
Presentatienotities
Sostene grene



Hutspot Eindhoven biedt 700m2 met 
gevestigde merken en lokaal design

Presentator
Presentatienotities
hutspot



Presentator
Presentatienotities
Oil and vinegar



MY JEWELLERY EINDHOVEN!! 💖💖 het was een 
lánge weg maar het begint erop te lijken!! 
DROOMBOUTIQUE! 👏👏 10 maart gaan we 
open aan de Kleine Berg & iedereen is 
welkom! 🥂🥂🥂🥂 #boutiquefeestje
#myjewellery Bron: LinkedIn, owner & founder Sharon Hilgers

Presentator
Presentatienotities
My jewellery



TRENDS



1. Flexibele winkels – combinatie van 
aanbod – branchevervaging

• Unieke formats – combi retail, horeca, 
services; bv food, 
health, wellness.

2. Vastgoed

• Vastgoed eigenaren zijn nog steeds niet
bereid om huurprijs herzieningen te nemen.

3. Demografische verschuivingen 

• Toenemende vergrijzing en meer 
eenpersoonshuishoudens en singles.

4. Ambachtelijk/kwaliteit

• Kleinschalige lokale concepten.

• Kiezen voor één product en daar in 
specialiseren.

5. Groei online is explosief (30%)

• Maar 90% van de retailverkopen gebeurt
nog offline (wereldwijd).

• De consument wil kopen waar en wanneer 
hij wil.  Omnichannel is noodzakelijk.

BINNENSTEDELIJKE
TRENDS



BINNENSTEDELIJKE
TRENDS

6. Faillisementen en sluitingen retailsector

• Kijkshop, H&M, Forever 21, Shoeline.

• Internationale ketens zijn huiverig voor
expansie in “mature markets”.

• Locatiekeuze wordt steeds belangrijker. 
Waar wil de consument welk product 
kopen?

7. Duurzaamheid vs. prijsdominantie

• Consumenten hechten meer waarde 
aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (duurzaam).

• Grootste omzet successen in laag 
prijssegment (Action, Kruidvat, Inditex
formules, So Low).

8. Reizende / tijdelijke concepten/ 
uniek zijn

• Tijdelijkheid en reizend is een manier 
om een nieuw concept te lanceren en 
nieuwe generaties te trekken.

• Uniek kunnen zijn in:
* identiteit;
* Hospitality op hoog niveau;
* Ultieme beleving;
* Bezieling voelen, horen, ruiken, 

zien.



OPMARS BINNENSTEDELIJKE HORECA
Een trend? Wat is er eigenlijk aan de hand?



OVERZICHT ONTWIKKELING BINNENSTEDEN NL
detailhandel vs. niet detailhandel

Presentator
Presentatienotities
Plaatje mail emma



Belangrijk is dat overheden, ondernemers en andere 
stakeholders beseffen dat het perspectief van de 
binnenstad door veel meer factoren en spelers wordt 
bepaald dan ‘slechts’ het winkelbestand en de 
winkeliers. Alle betrokken stakeholders moeten 
intensief samenwerken om uitholling te voorkomen.

Binnensteden worden places to be, 
in plaats van places to buy. 

Presentator
Presentatienotities
Doem scenario, verwijzen naar bericht in ED over Heuvel



Gebrek aan aandacht voor
duurzaamheid is niet alleen
slecht voor het milieu, het
zorgt ook voor aanzienlijk verlies
van economische waarde

Presentator
Presentatienotities
Voorbeeld District E, Amvest. Brugfunctie ruimte en economie, duurzaamheid een van de belangrijkste themas



Acquisitieteam 



Duurzaamheid
Hoe verduurzaamt het vastgoed in de 
Europeese Green Capital?

Als voorbeeld: de aanpak van Talis

Ronald Leushuis



Ronald Leushuis
Bestuurder
Talis

26 maart 2018



Vier Aedes-routes: top down



De uitkomsten

investering Woningen 
NOM

€380 mio 3.075

investering Woningen 
NOM

€50 mio 0

investering Woningen 
NOM

€730 mio 13.900

Minimaal

Balans

NOM





Talis t.o.v. de rest..



Vier Aedes-routes: top down



Nut van Aedesmodel

• Start van discussie CO2 reductie <-> geld naar 2050

• Benchmarking: leren van andere corporaties, uitgangspunten model 
goed te volgen

• Verdelingsvraagstuk

• Voor welke deel hebben we andere partijen nodig?

• Richting: geen blauwdruk!



Balans in het Aedes model



Scenario’s

• Scenario NOM: alle woningen NOM (scenario 4)

• Scenario minimaal: alle woningen maximale isolatie binnen 
huidige schil (scenario 1)

• Scenario ‘Balans’: gedifferentieerd



De uitkomsten

investering Woningen 
NOM

€380 mio 3.075

investering Woningen 
NOM

€50 mio 0

investering Woningen 
NOM

€730 mio 13.900

Minimaal

Balans

NOM



Uitgangspunten scenario Balans

 Geen onderscheid doorexploiteren-verkooplabel: 
rentmeesterschap en verkoopwoningen nog lang in ons 
bezit. 

 We moeten een stap vooruit maken. De ‘lat’ zal alleen maar 
omhoog gaan, gemiddeld label B is in  2050 niet voldoende.

 Scenario 2 is in principe geen eindstation: duurder dan 
scenario 3, minder reductie CO2



Welke route naar 2050? criteria

 Warmtevisie gemeente

 Plannen collega’s

 Inkomen huurders en woonlasten

 Strategische richting

 Mogelijkheden fysieke staat complex/gebouw

 Financiële continuïteit



Warmtenet en betaalbaarheid

Gasverbruik Vastrecht 
Aanschaf en 

onderhoud (Talis) Totaal per jaar 
Kosten per jaar met Stadsverwarming 643 465 1.108 

Kosten per jaar gas 579 225 200 1.004 



Waar isoleren huidige schil en opwekken, route 3?

 Nijmegen Noord: relatief goed geïsoleerde grondgebonden 
woningen (lage lasten), al aangesloten op warmtenet waardoor 
met PV panelen 

 Dukenburg: wijk waarin de gemeente kansen ziet voor warmtenet 
(HT) en een wijk met veel hoogbouw. 

Contra: bepreken energierekening  van de laagste inkomens van 
Nijmegen blijft beperkt.

 Wijchen Zuid: relatief veel hoogbouw. Warmtevisie ontbreekt nog



Waar NOM, route 4?

 Nijmegen Zuid: warmtenet minder kansrijk, veel grondgebonden 
woningen. Contra: niet de laagste inkomens profiteren 

 Wijchen Noord: veel grondgebonden woningen



Omgeving in beweging

routekeuze
Gemeenten:
-warmtevisie
-prestatieafspraken
-pilot-wijken

Technologie:
-waterstof als opslag 
en/of als warmtebron
-prijs gas/elektriciteit

Rijksoverheid:
-saldering
-subsidie
-bouwaanvragen 
BENG 2019

RGS aannemers 
-scenario’s
-ervaring met 
energetische aanpak

Andere corporaties
-planning en 
warmtevisie
-ervaringen NOM

Bewoners
-adaptiviteit
-wensen



Wensen en adaptiviteit huurders in beeld



21:30 uur Borrel
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