
Let's do business in 
hartje Rotterdam

Bouwinvest werd een klein jaar geleden eigenaar van World Trade Center Rotterdam. Het gebouw 
past volledig in de beleggingsstrategie van de vermogensbeheerder die zich met het Office Fund van 
Bouwinvest vooral richt op gebouwen panden die op multifunctionele locaties liggen en vanwege hun 
veelzijdigheid qua faciliteiten een meerwaarde bieden voor huurders. De opdracht voor het integrale 
vastgoedmanagement van het kantoor- en congresdeel gaf Bouwinvest aan DTZ Zadelhoff. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het commerciële, technische en administratieve management. Jan-Willem Kos, 
Senior Assetmanager bij Bouwinvest en Tom de Vries, Accountgroepmanager bij DTZ Zadelhoff, leg-
gen uit hoe het WTC Rotterdam een nog aantrekkelijkere plek wordt om business te doen.

Eerder vormde Bouwinvest het complex 
Prinsenhof al om tot WTC The Hague. 
Was de overname van het Rotterdamse 
gebouw daarom een logische stap? Kos: 
“De diversiteit, het internationale karak-
ter en de mogelijkheden die het gebouw 
biedt spraken ons met name aan. World 
Trade Center Rotterdam is het kloppend 
hart van het internationale bedrijfsleven 
in de regio Rotterdam. De faciliteiten zijn 
ongekend. Kantoorruimte, congreszalen, 
flexibele werkplekken, vergaderzalen, ho-
reca, winkels, parkeergelegenheid, secre-
tariële ondersteuning; alles is aanwezig.” 
Toen Bouwinvest op zoek ging naar een 
externe partij voor het Property Manage-
ment, viel de keuze op DTZ Zadelhoff. 
“Wij ontzorgen Bouwinvest in de dage-
lijkse, operationele uitvoering. Vanwege 
de omvang van het gebouw is besloten 
om met ons team op de locatie zelf aan-
wezig te zijn. Zo zitten we dicht bij de 
huurders en dat praat en werkt in vele ge-

vallen toch een stuk gemakkelijker. Wij 
houden ons onder meer bezig met de ver-
huur van leegstaande kantoren, het ver-
lengen van contracten van zittende huur-
ders, het onderhoud van de techniek in 

het gebouw en daarnaast verzorgen wij de 
services. WTC Rotterdam kenmerkt zich 
door een hoog serviceniveau. Dat merk je 
al bij binnenkomst. Dat niveau proberen 
wij op alle onderdelen van onze dienst-
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verlening door te voeren,” legt De Vries 
uit. 

Hoog ambitieniveau
Het woord ‘optimaliseren’ valt met enige 
regelmaat wanneer het gaat over de plan-
nen met het gebouw. “WTC Rotterdam 
moet een nog fijnere omgeving worden 
voor huurders en bezoekers. Het afgelo-
pen jaar is met name in beslag genomen 
door het in de vingers krijgen van het ge-
bouw en de techniek, het kennismaken 
met alle betrokkenen en het opzetten van 
de organisatie. Intern gebeurde er dus 
veel, maar extern (zichtbaar) minder. Dat 
is in zo’n traject ook logisch. Maar in 
2016 gaan we echt doorpakken. Het am-
bitieniveau ligt hoog. Bij de keuzes die 
wij maken, staat altijd de vraag centraal 
of het de levendigheid stimuleert. Dat is 
ons doel. Wij willen er voor zorgen dat 
huurders elkaar gemakkelijker kunnen 
ontmoeten binnen de muren van het ge-

bouw. Dat gebeurt door ruimtes slim in te 
delen en meer openheid te creëren. Na-
tuurlijk zal niet iedere huurder behoefte 
hebben aan meer contact met medehuur-
ders en dat hoeft ook helemaal niet. Maar 
voor degenen die daar wel voor open-
staan, kan het veel opleveren. Misschien 
zit er nu vier deuren verderop wel een be-
drijf wat waardevol voor je kan zijn, 
maar weet je er simpelweg niet vanaf. 
Dat zijn gemiste kansen en dat is zonde,” 
aldus Kos. 

Fijne plek creëren voor 
huurders en bezoekers
De 20e verdieping is een plek waar Bou-
winvest haar plannen voor een nog inspi-
rerendere werkomgeving momenteel uit-
rolt. De ruimte is beschikbaar voor één 
huurder, maar kan ook opgedeeld worden 
voor meerdere partijen. Panoramisch uit-
zicht over de stad, met alle landmarks in 
beeld, is gegarandeerd. Ook het thema 

duurzaamheid speelt bij herinrichting een 
cruciale rol. Op de 23e verdieping moet 
bovendien straks een skybar en restaurant 
verrijzen waar het goed toeven is. De 
Vries: “Niet alleen voor huurders, maar 
ook voor bezoekers moet het WTC Rot-
terdam een fijne plek zijn om te verblij-
ven. Voorbijgangers lopen nu niet zomaar 
de trap op om ons te bezoeken. Die drem-
pel is letterlijk en figuurlijk vrij hoog. 
Door ook van buitenaf meer openheid te 
creëren, willen wij in de nabije toekomst 
voorbijgangers verleiden om eens naar 
binnen te lopen.” Kos vult aan: “Om 
meer reuring in de hal te creëren, trekken 
wij op met Postillon Convention Centre 
WTC Rotterdam, de organisatie die na 
het congrescentrum ook Brasserie Staal 
overnam. Onze visie komt in grote lijnen 
overeen. Dat is prettig samenwerken. Het 
WTC-concept bestaat uit het verbinden 
van mensen. Dat willen we breed uitdra-
gen.”

Afgelopen zomer organiseerden 
WTC Rotterdam en Postillion voor 
de eerste keer een Back To Busi-
ness Drink voor huurders en 
members. In een informele setting 
werd er kennisgemaakt en genet-
werkt, onder het genot van hap-
jes, drankjes en goede muziek. 
Zulke bijeenkomsten zullen perio-
diek plaatsvinden, ook in het nieu-
we jaar. Om te beginnen tijdens 
People’s Business. Woensdag, op 
de eerste dag van de beurs, zal 
vanaf 17.30 uur een ‘Get Together 
Drink’ plaatsvinden op het WTC-
plein. Iedereen die zich verbon-
den voelt of wil kennismaken met 
het WTC is welkom.

Impressies: DTZ 
Zadelhof Property 
Transformers
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UPDATE
   December 2015 - January 2016

INSPIRATIE VOOR 2016
In november gaf Rabobank Rotterdam 
de leden van WTC Rotterdam Business 
Club een inspiratieboost voor het 
nieuwe jaar. Jaarlijks stelt Rabobank 
een Cijfers & Trends rapport op met 
sectorprognoses. De rapportage bevat 
veel informatie voor ondernemers, 
waaronder trends binnen diverse  
branches. Tijdens de sessie in het WTC 
nam Nynke Struik, Sectormanager 
Dienstverlening, de aanwezigen mee 
in de kansen en bedreigingen in het 
komende jaar. Ook kwamen diverse 
flexibele verdienmodellen aan bod.  

Het herstel van de Nederlandse economie 
ligt onverminderd op koers en krijgt een 
steeds bredere basis. Zowel export, private 
investeringen als particuliere consumptie 
nemen toe. Het volume in alle sectoren zal 
groeien. Vooral de zakelijke dienstverlening 
profiteert van de aantrekkende economie 
en de toegenomen bedrijvigheid die daar 
het gevolg van is. Daarnaast zorgen digitali-
sering van bedrijfsprocessen en flexibilise-
ring ervoor dat met name dienstverleners 
in outsourcing en ICT-oplossingen goede 
zaken doen. Ook de bouw profiteert volop, 
nu de consument weer durft te investe-
ren in nieuwe woningen. Toch is alertheid 
geboden. De marktomstandigheden zijn 
uitdagend. Volumegroei leidt nog niet 
overal tot prijsherstel. Daarnaast kunnen 
nieuwe technologieën ‘game-changers’ wor-
den. Ook internationale kwesties kunnen 
opspelen. Meer dan ooit wordt daarom van 
de ondernemers strategisch management 
gevraagd. De ‘flexibiliteit’ van de individuele 
onderneming staat daarin centraal.
www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends

PEOPLE’S BUSINESS 2.0
Het is een traditie, ieder jaar in januari vindt 
People’s Business plaats in het World Trade 
Center Rotterdam. Maar een traditie bete-
kent niet dat er niet vernieuwd kan worden. 
Zodoende is dit jaar de ondernemersbeurs 
omgedoopt tot People’s Business 2.0, het 
grooste netwerkevenement van de regio. 
Nieuw zijn een aantal inhoudelijke ele-
menten, zoals workshops, speeddates en 
pitches. Vertrouwd zijn samenkomen in het 
nieuwe jaar, nieuwe contacten opdoen en 
sfeervol borrelen en netwerken met elkaar 
en met de exposanten. WTC Rotterdam 
Business Club is er ook te vinden als expo-
sant, u bent op 13 & 14 januari van harte 
welkom op het WTC-plein. 
Een bezoek aan People’s Business is gratis 
na voorregistratie via de website. 
www.pbrotterdam.nl 

SPORT HAS THE POWER TO 
CHANGE YOUR COMPANY 
Speciaal voor het WTC Rotterdam netwerk 
van biedt Energy Lab op 26 januari a.s. een 
gratis seminar aan rondom vitaliteit en een 
gezond werkklimaat. Kristof De Smet zal 
tijdens zijn sessie toelichting geven over 
Energy@Work, het aanbieden van ‘sport  
op de werkvloer’. Gerard Kemkers, een van 
de meest succesvolle schaatscoaches van  
Nederland, presenteert op zijn karakte-
ristieke wijze over talentontwikkeling, het 
omgaan met tegenslagen, teambuilding  
en samenwerking. Deelname is gratis.  
Lees meer over het evenement en over  
het aanmelden op onze website. 
www.wtcrotterdam.com/club

Wereldwijd netwerk 

De WTC Rotterdam Business Club is samen met WTC Rotterdam 

aangesloten bij de World Trade Centers Association, gevestigd in  

New York. Hierdoor zijn contacten met 300 WTC’s in circa 100 landen 

binnen handbereik. Via de WTCA zijn circa 750.000 bedrijven wereld-

wijd met elkaar verbonden. Regelmatig worden activiteiten met andere 

WTC Clubs in Nederland georganiseerd. Maar ook regionaal wordt veel 

samengewerkt, onder andere door gezamenlijke activiteiten met het 

Erasmus Centre for Entrepreneurship en MKB Rotterdam. Kortom:  

de mogelijkheden regionaal, nationaal én internationaal zijn legio.

Word lid!
Voor € 299,- per jaar (ex. BTW) bent  

u al lid. Bij het afsluiten van een  

jaarlidmaatschap zijn de eerste  

drie maanden gratis!

W T C R O T T E R D A M . C O M / C L U B

Beursplein 37, Postbus 30225, 3001 DE Rotterdam
T +31 (0)10  - 405 4100  E businessclub@wtcrotterdam.com

Volg ons op

Leden ontvangen een persoonlijke clubkaart, die ook als 

badge dienst kan doen tijdens de clubbijeenkomsten en 

dient als identificatie bij de buitenlandse WTC’s. Leden  

van de WTC Rotterdam Business Club en huurders van  

het World Trade Center kunnen bij de WTC Adviesdesk 

vrijblijvend aankloppen met hun vragen en problemen  

op een aantal gebieden. Stel uw vraag eenvoudig via de 

website of het secretariaat. Het is ook mogelijk om  

Loyalty of Privileged Member van de WTC Rotterdam 

Business Club te worden, hierdoor geniet u van extra 

exposure en nog meer voordelen. 

Bekijk alle uitgebreide voordelen en de verschillende 

memberships op wtcrotterdam.com/club. 

Privileged members
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NOG GEEN LID VAN 
ONZE BUSINESS CLUB?
Bent u nog geen lid van onze Business 
Club? Dan is het nu toch echt tijd voor  
actie. Want wie nu lid wordt betaalt pas 
voor het lidmaatschap vanaf 1 april 2016! 
Waarom lid worden? 
Onze Club heeft circa 200 leden, er zijn 
maandelijks diverse activiteiten waaronder 
borrels, inspiratiesessies, bedrijfsbezoeken 
en speeddates. Daarnaast heeft u ook 
toegang tot een breed WTC netwerk dat 
u regionale, nationale en internationale 
kansen biedt. Speerpunten van de WTC 
Rotterdam Business Club zijn stimuleren 
van ondernemerschap, Rotterdamse 
actualiteit en onbegrenst zakendoen. Lid 
worden is mogelijk via de website of via het 
clubsecretariaat, tel. 010-405 4100. 
www.wtcrotterdam.com/club

BUSINESS CLUB CALENDAR
 

13 & 14 januari – People’s Business 2.0
Bezoek ons op hét netwerevent van het jaar!

26 januari - Seminar 
Sport has the power to change your company

12 februari - Cultuur in Rotterdam

Bekijk het volledige en actuele programma 
op de website wtcrotterdam.com/club.

 
Wilt u zich aanmelden en/of kennismaken 

met de club? U bent welkom!
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