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gebruikers zijn niet  
geïnteresseerd in  

duurzame gebouwen  
‘Gebruikers zijn niet geïnteresseerd in duurzame gebouwen’, was de stelling waarmee Leon van Leersum (partner 

van vastgoedadvies- en managementbureau REDEPT) en Ellis ten Dam (directeur Strategic Business Development bij 

Royal Haskoning) tijdens het Lagerhuisdebat in het strijdperk traden. 

Van Leersum onderschrijft deze stelling. ‘Bedrijven 
zijn op dit moment vanwege de slechte economische 

omstandigheden veel meer bezig om overeind te blijven. 
Duurzaamheid is natuurlijk erg leuk, maar staat op dit 
ogenblik laag in op de prioriteitenlijst. Belangrijker voor die 
bedrijven is om het hoofd boven water te houden. Duur-
zaamheid is op dit moment even niet opportuun. Er staan 
belangrijkere dingen op de agenda. Criteria in de besluit-
vorming van bedrijven zijn momenteel veelal op financiën 
gebaseerd. De vraag om te investeren in duurzaamheid 
wordt vaak overgeslagen, is mijn ervaring. Alle kosten wor-
den onder een vergrootglas gelegd.’

Investeren in duurzame maatregelen
Ellis ten Dam is het niet eens met de stelling. ‘Ik zie wel 

degelijk een interesse bij eindgebruikers voor duurzaam-
heid, waarbij niet alleen nagedacht wordt over kosten, maar 
ook over de vraag: hoe ga ik dit terugverdienen? Wat levert 
het ons op als wij investeren in duurzame maatregelen? Dat 
gaat breder dan alleen energie, water en materiaalgebruik, 
maar strekt zich ook uit tot gezondheid, productiviteit 
en CO2-opbrengst. De kunst is investeringen te doen die 
je terugverdient. We moeten slimmer worden. We verge-
ten veel kwaliteiten en waarden waar mensen voor willen 
betalen.’ 
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Van Leersum: ‘Wat ik zie in de praktijk is dat bedrijven 
de ene helft van het personeel naar huis sturen en dat de 
andere helft meer moet doen om de zaak draaiend te hou-
den en door te groeien. Bij veel bedrijven is even geen tijd 
om aan die goede doelen te besteden. Primair is het uit-
gangspunt: we moeten weer winst maken.’ 

Ten Dam: ‘Bedrijven die een duidelijke visie hebben op 
veranderingen en vernieuwingen komen het snelst uit de 
problemen. Er zijn ook concrete oplossingen. Denk aan het 
binnenklimaat. Wereldwijde onderzoeken tonen aan dat 
een goed binnenklimaat ervoor zorgt dat ziekteverzuim in 
organisaties wordt teruggedrongen. Daarmee genereer je 
concrete opbrengsten op jaarbasis. Het hele verhaal draait 
ook om opbrengsten niet om idealisme. Zolang je geen 
opbrengsten genereert, kun je de haalbaarheid vergeten. Ik 
ben het met Leon eens dat bedrijven op dit moment voor-
zichtig zijn met het uitgeven van geld voor vastgoed. Maar 
er zijn in deze crisistijden partijen, zoals universiteiten, 
ziekenhuizen en bedrijven, die moeten nadenken over de 
vraag hoe zij hun organisaties zo goed mogelijk faciliteren. 
Hoe maken we ons aantrekkelijk voor onze klanten (stu-
denten en patiënten) en werknemers? Zij moeten investe-
ren in hun omgeving, in hun gebouwen, in hun campus. 
Want anders lijdt  hun primair proces eronder. Tegelijker-
tijd zijn de budgetten veel lager dan tien jaar geleden, dus 
hier moet je slim op inspelen.’

Van kwartaal tot kwartaal
Van Leersum: ‘Ik zie die ontwikkeling die Ellis schetst 

niet in de dagelijks praktijk vertaald worden. De huidige 

bestuurders leven vaak van kwartaal tot kwartaal.’
Ten Dam: ‘Ja, als bestuurders op de korte termijn zitten, 

dan wordt het heel erg lastig. Toch is mijn overtuiging, als 
ik de stelling weer mag aanhalen, dat gebruikers, van wie 
een aantal ook op beslissersniveau zit, wel degelijk geïnte-
resseerd zijn in duurzaamheid. Alleen weten we met elkaar 
te slecht hoe we de businesscase rond kunnen krijgen.  De 
oplossing zit hem in samenwerking. Neem nu een school. 
Als die school bij het aanpassen of vernieuwen van haar 
huisvesting de verbinding weet te leggen met de wijk of 
met de gemeente die een CO2-doelstelling heeft en bereid 
is daarin te investeren, dan krijgt zij haar  businesscase snel-
ler rond. Het gaat er dus om de stakeholders met elkaar te 
verbinden.’

Van Leersum: ‘Je noemt de gemeente als partner in de 
keten, maar die zit ook slecht in haar middelen en heeft 
geen zin om flink te investeren. Zo reëel moet je wel zijn.’

Ten Dam reageert op het gesomber over de gevolgen van 
de economische crisis. ‘We moeten creatiever en innova-
tiever zijn in het bedenken van oplossingen. De realiteit is 
dat de vastgoedaanbieders daar bijna niet voor open staan 
en liever de oude principes toepassen en alleen maar — 
gechargeerd gezegd — in vierkante meters denken omdat 
je daar tot 2008 eenvoudig geld mee kon verdienen. Je 

de opLossing bij duurzame 
gebouwen zit in 
samenwerking
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moet innovatiever zijn in de manier waarop je stakeholders 
bij elkaar brengt en tot concepten komt die waarde voor 
hen creëren.’

Van Leersum ziet in zijn dagelijkse praktijk deze ontwikke-
lingen bij commerciële vastgoedgebruikers niet echt van de 
grond komen. Ten Dam pareert: ‘Leon, bij bedrijven als DSM 
en TNT, maar ook bij MKB-partijen die hoog scoren met hun 
beleid van sustainability zie ik het juist wel gebeuren.’ 

Van Leersum: ‘Maar gaat het hierbij om willen of doen, 
dat is natuurlijk de crux.’ 

Geld in verkeerde dingen
Ten Dam: ‘Ja, Leon, daar heb je een punt. Het is daarom 

aan ons als adviseurs om een visie en een manier van aanpak 
uit te dragen, hoe je die veranderingen uitvoert. Dus dat je 
ze helpt om stappen te maken. Wat je ziet bij de rijksover-
heid: de opkomst van Het Nieuwe Werken en het optimalise-
ren van de vastgoedportefeuille. Waarom moet iedereen een 
eigen gebouw hebben?  Waarom moet in elk gebouw een 
bedrijfsrestaurant zitten? Mijn opvatting is dat we ons geld 
in de verkeerde dingen stoppen.’

Van Leersum: ‘Wij kunnen het daar wel over eens zijn, 
maar die gebruiker en die beslisser denken nog heel traditi-
oneel. Eigen gebouw, eigen voordeur, eigen restaurant. Dat 
is het verschil tussen wat wij als adviseurs denken en voelen 
en datgene wat die gebruiker en bestuurder vinden. Ik kom 
nog mensen tegen die zeggen dat zij zich met hun bedrijf 
aan de rand van de snelweg willen vestigen, want het is zo 
belangrijk om op een goed zichtbare locatie te zitten met 
lichtreclame. Dat is niet meer van deze tijd. Maar het zijn wel 
de mensen die in hun organisaties de beslissingen nemen.’

Ten Dam: ‘Maar ik kom ook bestuurders tegen die MVO 
in hun organisatie willen verankeren, die geloven in de 
filosofie van People, Planet en Profit; bestuurders die een 
andere manier met hun vastgoed omgaan.’

Van Leersum: ‘Ik ben blij dat er een paar van die helden 
bestaan, maar ze zijn wat mij betreft te dun gezaaid.’

Leon van Leersum blijft het, ten slotte, met Ellis ten Dam 
oneens over de bereidwilligheid van gebruikers om te inves-
teren in duurzaam vastgoed ‘De interesse in duurzaamheid 
is er wel, tot het moment dat het geld kost’, concludeert hij. 
‘Wat met de mond wordt beleden, wordt vaak in de praktijk 
niet uitgevoerd. Er klinkt vaak mooie corporate-taal in de 
trant van: ‘Wij zijn zo duurzaam bezig, zo verantwoordelijk 
voor de maatschappij. Kijk je echter hoe dat vertaald wordt  
in de dagelijkse praktijk, dan zie je dat daar maar weinig van 
terecht komt.  De afweging blijft steeds: wat kost het en wat 
zijn de softere pluspunten; en kun je die ook daadwerke-
lijk hard maken. Daar wordt sceptisch tegen aangekeken. Je 
ziet dat de hele ambitie van duurzaamheid echt fors op een 
laag pitje is komen te staan.’

Ten Dam: ‘De uitdaging is onder meer aan ons, als advi-
seurs, om die sceptici te laten zien hoe het wel kan wer-
ken. Mensen hoeven niet allemaal idealisten te worden. Als 
je echter ziet hoeveel rendement naast directe effecten op 
vastgoedexploitatie (energie en aantal vierkante meters), 
duurzaamheid  bedrijfsmatig kan hebben, bijvoorbeeld op 
het gebied van ziekteverzuim en productiviteit, maar ook 
wat betreft imago en PR-waarde, dan kun je wel degelijk 
goede opbrengsten tonen.’


