
De jacht naar herstel
Positief blijven denken is in deze magere tijd voorwaar nog geen eenvou-
dige zaak. Het zal na het SVR Symposium, dat op 30 mei jongstleden in het 
Afas-stadion werd gehouden, iets makkelijker zijn geworden.

Want met het thema ‘De jacht naar herstel’ kregen de bezoekers een flink aantal tips en gevallen van positief 
omdenken om de markt, en dan uiteraard met name de markt voor onroerend goed, weer onder controle te 
krijgen. Of dat gaat lukken is natuurlijk weer een ander verhaal, maar de verschillende sprekers op het symposium 
hielden hun publiek in ieder geval voor dat hoewel op veel verschillende fronten wordt gewerkt, de kansen voor 
een belangrijk deel in ieder van ons liggen. De kansen zien en positief blijven denken, dat is eigenlijk de clou. 

Na de introductie door bedrijfsmakelaar Pieter Haverkamp volgde de 
spreekbeurt van de Alkmaarse burgemeester Bruinooge. Gekscherend 
zei hij dat hij vanwege zijn vakantiewoning in Zeeland ook verstand 
had van vastgoed, maar ging daarna meer serieus in op de rol van de 
gemeente en het belang van een goede vastgoedsector. Samenwer-
king is de sleutel. “Op het gebied van werkgelegenheid lijkt het alsof 
Alkmaar en Heerhugowaard elkaar regelmatig in de haren vliegen, 
maar we hebben heel nadrukkelijk ook samen opgetrokken en laten 
een gezamenlijk geluid horen.” >> vervolg zie pagina 2
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Maar Bruinooge keek nog verder: “Hoe kunnen we ons 
als regio en gemeentes van Noord-Holland Noord sterker 
maken? Daar ligt volgens mij een rol voor de lokale over-
heid. En onze mindset moet anders worden, we moeten 
leren meedenken en in oplossingen denken.” Bijvoorbeeld 
op het gebied van infrastructuur of door te kijken naar de 
internationale markt. Schiphol is immers helemaal niet ver 
weg, zeker niet op wereldschaal. Om het meer op Alkmaar 

te houden: 
“We moeten 
kijken hoe 
we leegstand 
kunnen 
tegen-
gaan, door 
herbestem-
ming of een 
multifuncti-

onele bestemming. Ook op het gebied van citymarketing 
nutten we onze mogelijkheden veel te weinig uit. Volgens 
mij bestaat de jacht naar herstel in stabiliseren en vanuit op 
weg naar herstel.”

Herstel of nieuwe orde?
De korte film na de spreekbeurt van burgemeester 
Bruinooge werd geïntroduceerd door dagvoorzitter 
Frits Huffnagel. 
Opmerkelijk was dat de verschillende sprekers (van 
Rabobank, wooncorporatie Woonwaard en de gemeente 
Alkmaar) in de film weliswaar oplossingen voor hun 
specifieke praktijkgevallen tekenden, maar ook in meer 
of mindere mate lieten doorschemeren dat we misschien 
niet moeten nadenken over herstel, maar over een nieuwe 
werkwijze. Herstel impliceert namelijk een terugkeer naar 
oude waarden en normen, waar de tijd juist nu rijp lijkt voor 
een nieuwe orde, met veel meer ruimte voor dialoog en het 
delen van kennis. Feit is dat op die manier de crisis inder-
daad een kans wordt en dan wordt de crisis daadwerkelijk 
een tijd van innovaties.

“Je bewoners zijn het 
belangrijkst”
Spraakwaterval Frits Huffnagel fungeerde tijdens het SVR 
Vastgoedsymposium 201� als dagvoorzitter, maar zelf was 
de succesvolle citymarketeer en voormalig wethouder voor 
onder meer Amsterdam en Den Haag ook niet te beroerd 
om zijn licht over het thema te laten schijnen. Dat deed hij 
uiteraard met verve. 
Huffnagel daagde de zaal uit om samen met hem het 
begrip ‘citymarketing’ in te vullen. Vanuit het publiek 
kwamen allerlei opmerkingen over waar bij citymarketing 
aan gedacht wordt. Interessanter was de vraag voor wie 
citymarketing eigenlijk is bedoeld. “Nee, niet voor iedereen”, 
strafte Huffnagel een antwoord uit de zaal direct af. “Geen 
keuze maken is altijd fout.” Wat de spreekstalmeester echter 
het meest verbaasde was dat de meest voor de hand 
liggende groep niet genoemd werd: de eigen bewoners. 
“Verreweg het allerbelangrijkst”, doceerde Huffnagel, “en pas 
op afstand gevolgd door ondernemers op de tweede plaats 
en bezoekers en toeristen op de derde plaats. Het wordt 
heel vaak vergeten dat de bewoners van een stad zélf de 

belangrijkste 
doelgroep is. 
Verder is het 
belangrijk om 
na te denken 
over wat er is en 
wat je wilt dat er 
komt.”
Toen Huffnagel 
wethouder in 

Amsterdam werd, was de stad aan het zakken op allerlei 
lijstjes. “De bewoners zorgen voor gastvrijheid van de stad. 
Dus: als die mensen niet tevreden zijn, heeft citymarketing 
of promotie geen enkele zin. Dan trek je helemaal niemand 
of niets aan. De bewoners en ondernemers die er nú zitten, 
dat zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van de stad.” 



Met de bekende voorbeelden van Groningen (‘Er gaat 
niets boven Groningen’) en Amsterdam (‘Iamsterdam’) 
liet Huffnagel zien hoe belangrijk het is dat bewoners een 
slogan omarmen en volhouden. “En wat dacht je van I 
Love NY? Daar deden andere plaatsen als Zandvoort en 
Noordwijk ook aan mee, hoewel die het sterke beeldmerk 
van NY natuurlijk niet hebben. Tegelijkertijd vraag ik me af 
of Alkmaar wel genoeg meelift.”
Wat te doen? “Ga op zoek naar je kracht, wat onderscheidt 
je stad van de rest? Voor Den Haag was dat nog niet mak-
kelijk, maar door de stad te positioneren als internationale 
stad van vrede en recht werd Den Haag toch goed op de 

kaart gezet.” Huffnagels oproep voor Alkmaar was dan ook 
om eens wat meer naar elkaar te kijken en de bewoners op 
één te zetten. “Want wat je voor de bewoners doet, wensen 
je ondernemers en toeristen ook. En uiteraard juist nu inste-
ken op citymarketing. Nog een idee: geen slogan meer, 
of laat het iets onderscheidends zeggen. Iets als Alkmaar 
Prachtstad zegt helemaal niets over Alkmaar specifiek. Je 
zou ook Assen Prachtstad kunnen zeggen.” 

“Zorg dat op je gejaagd 
wordt” 
Danny Mekić is het schoolvoorbeeld van een enorm 
talent en selfmade man. In 2002 richtte hij het inter-

netbedrijf met zijn 
naam op en hij werd 
zonder VWO-diploma 
toch toegelaten tot 
de Universiteit van 
Amsterdam. 
Hij leidde het congres-
publiek op �0 mei met 
de nodige schwung 

door de wereld van het internet en de mogelijkheden die 
deze wereld biedt voor ondernemers in het algemeen en 
ondernemers in vastgoed in het bijzonder.
Danny presenteert zich tegenwoordig als ondernemer, 
manager consultant en universitair docent. Na zijn inleiding 
hield hij zijn publiek de vraag voor wat social media als 
Facebook en Twitter in de branche kunnen betekenen. 
“Emotion leads to action, reason leads to conclusion”, gaf 
hij aan, plus de opmerking dat social media weliswaar een 
duurinvestering zijn, maar, zoals in het geval van Haren, 
wel ineens veel bekendheid kunnen genereren. Dus: “Het 
gaat om het triggeren 
van voldoende mensen 
of organisaties. En vervol-
gens verzamelen, binden 
en blijven boeien. Hoe 
langer je wacht met inno-
veren, hoe groter de kans 
dat anderen het voor je gaan doen. Meer geld uitgeven is 
niet de oplossing, wel mensen verbinden. Dus: zorg dat op 
je gejaagd wordt, in plaats van dat je zelf de jager bent.” Dat 
kan volgens Danny onder meer door een goede inzet van 
social media en in de stad bijvoorbeeld opvallende gebou-
wen of objecten ‘met een knipoog’ te zetten.
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Op de Boekelermeer staan diverse bedrijfs-
kavels te koop. De kavels zijn beschikbaar 
vanaf 1000m2 en er is veel flexibiliteit bij 
de indeling. Het bedrijventerrein heeft het 

Keurmerk Veilig Ondernemen en is uitstekend bereikbaar. 
 



Gouden Baksteen voor Breddels Architecten
Traditioneel werd het SVR Vastgoedsymposium afgesloten met de ‘cliffhanger’, de bekendmaking van het 
thema voor het symposium van 2014. Een klusje voor Gem Bot, die met het nodige spreekwoordelijke 
tromgeroffel onthulde dat het volgend jaar zal gaan over ‘De Focus op 2020’ voor het HAL-gebied.

Daarna maakte notaris Hans Eskens bekend welke onderne-
ming dit jaar de Gouden Baksteen had gewonnen, voor een 
ondernemer die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Onder 
het motto ‘terug naar het begin, terug naar de tekentafel’ ging 
de prijs dit jaar naar Breddels Architecten uit Heerhugowaard. 
De kaasdragers kwamen derhalve voor Paul Breddels en Fred de 
Rijcke het podium op. Het juryrapport maakte melding van de 
grote creativiteit, kennis en kunde van het architectenbureau. 
Ook het doorzettingsvermogen werd genoemd en geroemd. 
“Breddels en De Rijcke verlenen een brede dienstverlening 
met behoud van onderscheidende en maakbare ontwerpen 
en hebben voortdurend aandacht voor hun bedrijfsvoering. 

Hiermee loodsen zij hun bedrijf door de crisis. Daarbij kijkt het bureau over de landsgrenzen heen en heeft zij zich 
ontwikkeld tot specialist in de niche van tuincentra.” 

In de korte toespraak memoreerde Paul Breddels het symposiumpubliek aan het idee dat een gebouw niet alleen 
functie, maar ook emotie is. “Een mooie beloning voor onze visie én een motivatie om verder te gaan op de ingeslagen 
weg. Bij Breddels luisteren we naar onze opdrachtgevers en komen we met doordachte oplossingen. Samen werken, 
samen oplossingen zoeken voor de wensen van de opdrachtgever en kwaliteit leveren die past in ‘maat en budget’. 
Alleen op die manier kunnen we overleven in de komende jaren, waarin krimp het motto is”, aldus Paul Breddels en 
Fred de Rijcke. En tot besluit: “Al 25 jaar werken en dan nu zo in het zonnetje gezet worden. Dat is toch mooi.”
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De Stichting Vastgoedrap-
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woord
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