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‘Geen transactiejagers’

in deze rubriek wordt iedere editie een opmerkelijke carrièrestap uitgelicht samen met de betrokken partij. 
Website: www.propertyprofs.nl Wie: Leon van Leersum (r)en Paul Stotesbury (l) Waren: vastgoedadviseurs bij 
Jones Lang LaSalle Worden: partner bij Redept Per: : heden Tekst: Ronald de Blauw

Door zijn werk voor Philips 
als huisvestingsmanager heeft 
Leon van Leersum (1974) le-
ren kijken met de ogen van 
de eindgebruiker. Hij werkte 
er vier jaar en hield zich bezig 
met de vastgoedportefeuille in 
het hele EMEA-gebied (Euro-
pa, Midden-Oosten en Afrika). 
Zijn collega Paul Stotesbury 
(1963) heeft veel ervaring met 
de advisering van onder andere overheidsor-
ganisaties namens de Rijksgebouwendienst. 
Samen hebben ze Redept opgericht, een 
bedrijf dat organisaties ondersteunt bij hun 
vastgoedactiviteiten. Ze adviseren op het snij-
vlak van organisatie en vastgoed op het tacti-
sche en operationele niveau. Wat de mannen 
tevens bindt, is het feit dat ze zich allebei 
‘fellow’ van de Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) mogen noemen.
Van Leersum: ‘We adviseren uitsluitend 
eindgebruikers, waardoor er geen kans is op 
belangverstrengeling. We kijken naar de rol 
van huisvesting, die moet aansluiten bij de 
bedrijfsdoelen.’ Voor Van Leersum en Stotes-
bury draait het niet primair om de transacties. 
Ze zien vastgoed vooral als iets dat het be-
drijfsproces ondersteunt. ‘We zijn geen trans-
actiejagers’, aldus Stotesbury. ‘Hoewel het 
uiteindelijk wel een uitvloeisel kan zijn van 
het adviestraject. Maar voor een organisatie 
kan huurverlenging ook de beste optie zijn.’ 
Van Leersum en Stotesbury delen een ar-
beidsverleden bij Jones Lang LaSalle, waar 
ze als vastgoedadviseurs samenwerkten. Sto-
tesbury was hoofd van de corporatesafdeling. 
Hij is in 2009 zijn zelfstandige adviespraktijk 
gestart. Van Leersum bracht voor zijn vertrek 

naar Philips 2,5 jaar door in 
Tsjechië, waar hij internatio-
nale bedrijven bijstond bij hun 
huisvestingsvraagstukken. Ze 
kregen het idee dat vastgoed-
advisering anders en beter 
kan. Van Leersum: ‘Grote, 
wereldwijd opererende be-
drijven zijn steeds complexer 
georganiseerd. De traditionele 
makelaardij is onvoldoende in 

staat daarop in te spelen. De afgelopen twee 
decennia zijn ze te eenzijdig gericht geweest 
op de belangen van de vastgoedaanbieders. 
Dat merkte ik toen me bij Philips bezighield 
met het outsourcen van vastgoeddiensten 
wereldwijd. Bedrijven maken andere keuzen 
dan louter fi nanciële. Je moet als adviseur ook 
de politieke context snappen en breder kun-
nen kijken dan het vastgoedaspect alleen.’
Van Leersum en Stotesbury werken nu nog 
met z’n tweeën, maar verwachten verder uit 
te breiden. Stotesbury: ‘Vanaf day one zijn we 
in full swing en tussen de bedrijven door wer-
ken we aan de verdere opbouw en uitbouw. 
Toch zijn we voorzichtig. We willen niet over-
haast groeien en bovendien merken wij dat 
er toch een beperkte pool van potentiële col-
lega’s met de juiste mindset is.’ 

VoLGeNDe sTAP
Groei is op zich is geen doel voor Redept. ‘We 
willen de organisatie wel overzichtelijk en on-
dernemend houden’, zegt Van Leersum. ‘We 
kijken tegelijk ook naar het buitenland. We ho-
pen daar samen te kunnen werken met orga-
nisaties die dezelfde bedrijfsfi losofi e hebben 
als wij. Zo kunnen we onze cliënten op een 
eenduidige manier bedienen.’ 

Nieuwe partners 
bij Van Gool elburg

Daniël Meijers (36) en Ron 
van den Berge (31) zijn toege-
treden als partner van Van 
Gool Elburg Vastgoedspecia-
listen. Daniël en Ron zijn 
sinds 2007 respectievelijk 

2008 werkzaam bij Van Gool Elburg en zijn 
sindsdien betrokken bij uiteenlopende vast-
goed transacties, alsmede de begeleiding 
van (inter-) nationale gebruikers, beleggers 
en ontwikkelaars.

4industrial 
real estate partners
Vier vastgoedspecialisten hebben de handen 
ineen geslagen en een nieuw makelaarskan-
toor geopend: 4Industrial real estate part-
ners. De 4 partners van 4Industrial zijn Rob 
Mutsaerts (voorheen Schipholland), Jeroen 
Smit (voorheen AMB Property Europe), 
Marcel Hoekstra en Jasper Kiestra (beiden 
voorheen DTZ Zadelhoff ). Vanuit het kan-
toor op Schiphol richt 4Industrial zich als 
onafhankelijk adviesbureau op industrieel 
vastgoed met een sterke focus op distributie 
faciliteiten.

Nieuwe adjunct directeur 
Heembouw Amersfoort 

Jeroen Offi  cier is bij Heem-
bouw in dienst getreden als 
adjunct directeur Heem-
bouw Amersfoort, een van de 
vijf vestigingen van de aanne-
mersholding. In deze functie 

zal Offi  cier (1976) mede vorm gaan geven 
aan de verdere groei van het marktaandeel 
van Heembouw in de regio Amersfoort. 
Heembouw vestiging Amersfoort heeft nu 
een omzet van ruim € 14 miljoen en 21 me-
dewerkers. Offi  cier was hiervoor werkzaam 
als ontwikkelingsmanager bij projectont-
wikkelaar AM.
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