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Vakcentrum heeft het netwerk wederom
uitgebreid en wel op het gebied van
vastgoed. In het kader van Vakcentrum
Expertise kan via het Vakcentrum nu ook
vastgoedkennis worden ingeschakeld.
René Vierkant en Huub Snelders
begonnen in 2018 samen Vierders. “Wat
ons drijft is het naar oplossingen zoeken
met vastgoedeigenaren en winkeliers.
We schrijven niet zozeer rapporten, maar
zoeken naar concrete oplossingen. Daarin
staat de mens en het zoeken van de
verbinding altijd voorop.” Wat kunnen zij
voor Vakcentrumleden betekenen?
René: “Wij kunnen Vakcentrumleden ondersteunen op het gebied van vastgoed. Dat is
best breed. Stel, de gemeente wil iets gaan
ontwikkelen waar jouw winkel zit of je zit zelf
met een vastgoedissue waarvan je denkt: de
gemeente snapt er helemaal niks van. Of je
hebt een winkel die eigenlijk groter zou moeten. En nu? Onze kennis en ervaring zorgen
concreet voor oplossingen in dat traject.”
VOOR WELK TYPE WINKELIER
ZIJN JULLIE INZETBAAR?
Huub: “Wij zijn inzetbaar voor een breed scala
aan ondernemers, ongeacht hoe groot de
winkel is. Wij zijn er voor de speciaalzaakondernemer en voor de supermarkteigenaar. Wij
adviseren op het gebied van huisvestingsbeleid. Bijvoorbeeld om te kijken waar je je
het beste kunt vestigen. Dan kijken we ook
naar zaken als personeel en logistiek, dus
niet alleen naar het vastgoed zelf. Bij grotere
ondernemingen kunnen we aan tafel bij de
directie zitten om over het vastgoedbeleid en
de verhuisproblematiek te praten. We zitten
ook bij de kleine kaasboer op de hoek met een
huurprobleem.”
MET WELKE VRAAGSTUKKEN KUNNEN WINKELIERS BIJ JULLIE TERECHT?
Huub: “Op dit moment is de discussie met
vastgoedverhuurders wel heel actueel. Als je
winkel dicht is, maar je moet wel huur betalen.
Wat dan? Wij weten goed wie wat doet en
kunnen daarin ook de verbinding leggen met
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de eigenaar. Er is namelijk een gemeenschappelijk belang om na de crisis samen door te
gaan.”
“Denk ook aan leegstand. Als je een winkel
hebt en je ziet om je heen heel veel leegstand,
dan kun je je afvragen: wat moet ik nu? Wij
gaan dan het gesprek aan met de gemeente
om te zorgen dat er een structurele oplossing
komt voor het gebied én voor de ondernemer.
Maar ook winkeliers bij wie het financieel niet
goed gaat, die daar niet mee naar buiten durven te komen. Dan kunnen wij handreikingen
geven hoe je die problemen te lijf kan gaan.
Dat gaat eigenlijk verder dan vastgoed, maar
het heeft wel vaak allemaal met elkaar te maken. Dat doen we dan samen met de (bedrijfseconomisch) adviseurs van het Vakcentrum.”
“Voor winkeliers die een financieringsaanvraag
indienen bij een financierder, houden wij taxatierapporten tegen het licht. Dat kan vragen en
vertraging bij een financieringsaanvraag voorkomen. Het is dus heel divers wat we doen.”
René: “Denk bijvoorbeeld ook aan een
winkelier die dacht dat zijn vastgoed zijn
pensioenvoorziening was, maar waarbij dat nu
toch anders loopt. Wat nu? Wij proberen dan
een oplossing voor de situatie te vinden en dat
is niet altijd de oplossing die iemand zelf had
bedacht. Maar met vastgoed is er altijd wel
een oplossing te bedenken. Wij stellen wel de
mensen centraal, niet de stenen.”

HOE WERKEN JULLIE SAMEN MET
VAKCENTRUM BEDRIJFSADVIES?
René: “Wij zijn onderdeel van het netwerk van
deskundigen dat Vakcentrum heeft gevormd.
Vakcentrum Bedrijfsadvies is voor de leden
steeds het aanspreekpunt. Zij zorgen er steeds
voor dat het lid met de beste deskundige aan de
slag kan en voor vastgoed zijn wij dat. Dat kan
ook als het exacte probleem nog niet helemaal
helder geformuleerd is. Veel ondernemers
weten niet precies hoe processen werken, welke
andere partijen bij een situatie betrokken zijn en
hoe die naar de situatie kijken. Wij zeggen altijd:
je kijkt door je eigen rietje naar de situatie. Wij
proberen dat beeld ruimer te maken, zodat er
ruimte komt voor oplossingen waar iedereen blij
mee is.”
“Wij willen de leden van het Vakcentrum helpen.
Winkeliers kunnen zich melden bij Vakcentrum
en dan gaan we graag aan de slag. Dat kunnen
eenvoudige vragen zijn, maar ook complexe
vraagstukken. Wij worden blij als we iemand
verder kunnen helpen.”

Vragen?
Neem contact op met Vakcentrum
Bedrijfsadvies op via (0348) 41 97 71 of
stuur een email naar reactie@vakcentrum.nl.
Leden van het Vakcentrum ontvangen een
korting op de dienstverlening van Vierders
Vastgoedmanagement.

