
Projectontwikkelaars zouden een 
uitstervend ras zijn volgens Proper-
ty NL. Bart van Sliedregt van het 
Rotterdamse KIKX Development 
denkt van niet. Hij denkt dat de spel-
regels zijn veranderd en het spel is 
geëvolueerd. En trekt de  parallel 
met teamsport.

Zoals bekend is projectontwikkeling 
vandaag de dag niet meer hoofdzake-
lijk gericht op nieuwe projecten, maar 
meer op de herontwikkeling van be-
staande gebouwen. ‘Ik zie daarbij wel 
een trend dat de belegger die heront-
wikkeling liever in eigen beheer doet. 
Ik zie dan ook vooral potentieel voor 
ontwikkelaars zoals wijzelf, die voor 
beleggers in dat voortraject een toe-
gevoegde waarde kunnen hebben. Dit 

‘Projectontwikkeling  
is een teamsport geworden’

door de business case met bijbehoren-
de risico’s goed uit te werken, de huur-
ders te contracteren, relocaties voor 
te bereiden en te realiseren, enz. Naast 
de rol van gedelegeerd ontwikkelaar 
ontwikkelt KIKX ook risicodragend van 
A tot Z en turn-key. Dat kan prima met 
ons kernteam van vijf specialisten op 
het gebied van research, marketing, 
communicatie, techniek en realisatie. 

Het gebrek aan financieringsbronnen 
werkt remmend voor de markt, maar 
zorgt tegelijkertijd ook dat partijen 
creatiever worden. Hun aanpak moe-
ten aanpassen. 
KIKX werkt volgens drie basisregels 
die al in 2005 opgeschreven werden: 1) 
Vanaf het begin willen we weten voor 
welke huurder(s) het project (her)ont-
wikkeld wordt, 2) De lokale overheid 
moet achter ons plan staan en 3) Ruim 
voor we gaan bouwen hebben we de 
belegger aan tafel. Deze nuchtere aan-
pak werpt haar vruchten af. KIKX heeft 
een goede werkvoorraad.
De wereld is veranderd en KIKX voor-
ziet nog meer veranderingen. ‘De mo-
derne ontwikkelaar zal straks naast 
zijn initiërende rol ook meer een risi-
co delende consultant kunnen zijn die 
zijn expertise inbrengt. En waarom ook 
niet? De expertise die wij als ontwikke-
laar in jaren hebben opgebouwd, kan 
heel goed ingezet worden voor beleg-
gers of grote retailers. Daarom wordt 
ook het netwerk om ons heen steeds 
belangrijker. 

Die nieuwe manier van werken vraagt 
een gezamenlijk doel, ambitie en nog 
meer transparantie. Projectontwik-
keling wordt een teamsport, waarbij 
partijen met elkaar samen het beoog-
de eindresultaat willen realiseren. En 
ieder teamlid doet waar hij of zij echt 
goed in is. Vanuit zijn eigen expertise. 
Net als in bijv. een hockeyteam.

Voor KIKX draait het duidelijk om ‘mor-
gen’: ‘Alle veranderingen bieden ook 
veel kansen en in de markt zit gelukkig 
nog volop dynamiek. In dit vak moet je 
vooral met vandaag en morgen bezig 
zijn: wat gisteren was, is geweest. Als 
je als bedrijf je niet kunt richten op de 
toekomst en veranderingen, dan heb je 
simpelweg geen bestaansrecht. Ont-
wikkelaars moeten zichzelf herontwik-
kelen en net als veel goede retailers dat 
al doen, zich nu afvragen wat hun klant 
morgen gaat doen. Retailers krijgen 
 andere ruimtebehoeften: als ontwikke-
laar moet je goed luisteren en proberen 
op de vraag te anticiperen. 

Bart van Sliedregt vindt ook dat ont-
wikkelaars en beleggers anders moe-
ten gaan rekenen: ‘Internet-retail legt 
druk op de stenen-retail en het is  reëel 
om er vanuit te gaan dat de retailer 
straks niet meer hetzelfde voor een 
meter wil betalen als nu. We moeten 
leren rekenen met lagere opbrengsten 
voor nieuwe projecten en mogelijk 
gaat de hele keten minder verdienen. 
En dus moet je je proces optimalise-
ren. Minder risico rechtvaardigt minder 
rendement. Door als team te opereren 
kun je de risico’s beperken en daar-
door toch nog steeds projecten haal-
baar maken. Je moet dus bereid te zijn 
om op te geven wat je gisteren deed. 
KIKX durft haar eigen functioneren kri-
tisch ter discussie te stellen en zich af 
te vragen wat we beter kunnen doen. 
Beter dan gisteren. ’
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