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VOORWAARDE OM KWALITEIT WERKLOCATIES TE VERBETEREN

PRIVATE INVESTERINGEN AANJAGEN
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1. Private investeringen aanjagen: introductie HMO

2. Bedrijventerreinen: privaat bekijken, als markt voor bedrijfshuisvesting

3. Hoe pakken we de opgaven op werklocaties aan? Wat zijn de doeltreffende en doelmatige routes?  

● Voorwaarde voor een leuke bijeenkomst: interactie



WIJ ZIJN HMO



● 2009: opgericht om ‘rotte plekken’ op bedrijventerreinen op te kopen en te saneren

● Kader 2009: opgave 900 ha herstructurering, kapitaal van € 7.5 miljoen, 50% revolverend, beoogde 
looptijd 10 jaar

● Herziening werkmodel: focus op 900 ha, opgave ‘reframen’ vanuit private invalshoek (markt voor 
bedrijfshuisvesting) 

● Daardoor: volledig gericht op het aanjagen van marktinvesteringen

● Missie: hoe zetten we publiek kapitaal in als hefboom naar privaat kapitaal, en hoe zorgen we ervoor 
dat we daarbij optimaal op maatschappelijk effect en resultaat kunnen sturen?  

VAN BEOOGD ‘OPKOOPFONDS’ TOT MAATSCHAPPELIJKE GEBIEDSONTWIKKELAAR

ONTWIKKELING HMO
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● Bedrijventerreinen: opgave herstructurering in 2015 opgeleverd, kapitaal in stand gehouden

● Duurzame energie: ruim 80 SDE-subsidies, volgens RVO marktleider in het realiseren van zon op dak

● Maatschappelijke blik: woningen in Wijhe, een voedselbank in Raalte, studentenhuisvesting en start-
up business in Ariënsplein Enschede, diverse centrumplannen

● Logistiek en e-commerce: Scania en Wehkamp

● Circulair: Gebouw N Hengelo, voormalige rechtbank op Kennispark Enschede, flexibele oplossingen 
voor parkeren

ONDERNEMEN VOOR MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT: ENKELE ‘HIGHLIGHTS’

WERKGEBIEDEN EN RESULTATEN
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● Private investeringen aanjagen: sturen op business case, marktconformiteit en 100% 
revolverendheid. We kopen, slopen, financieren, ontwikkelen en beheren 

● We beschouwen ons als een privaat beleidsinstrument, met inzet op verbetering werklocaties, 
energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie

● Provincie biedt risicobuffer (lagere revolverendheid op portefeuilleniveau)

● Ontwikkelen en ondernemen: vrijwel altijd staan we aan de basis van de business case

● Kennistransfer via lectoraat Ontwikkeling Werklocaties (Saxion). www.werkvraaggericht.nl

WERKWIJZE EN METHODIEK

HMO ONDERNEEMT EN WERKT VRAAGGERICHT
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http://www.werkvraaggericht.nl/


● Vergroot de focus op het aanjagen van private investeringen: de overheid als probleemeigenaar, dat 
is ‘old school’, stuur steviger op maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijk 
ondernemerschap

● Revolverend investeren: dat vereist vóóraf al een idee over de exit. Dus zoek naar de business case, 
en stuur op verantwoordelijkheid, investeringsbereidheid en zakelijke afbakening

● Investeringen in vastgoed en gebied zijn een prachtige ‘carrier’ voor maatschappelijk effect

TOEKOMSTBESTENDIG INVESTEREN

GEBIEDEN STERKER EN VITALER MAKEN
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● HMO: succesvolle werkwijze, 99,1% revolverend, beleidsdoelstellingen bereikt, balanspositie € 88 
miljoen. We zijn een maatschappelijke gebiedsontwikkelaar die proactief wil blijven investeren en die 
steeds kansen ziet

● Onze methodiek heeft zijn waarde bewezen. Onze trackrecord is goed. Het lukt ons om privaat 
kapitaal gemobiliseerd te krijgen om maatschappelijke doelstellingen te bereiken

● Ambitie om door te groeien tot impactfonds: we willen privaat kapitaal structureel verbinden met 
maatschappelijke effecten en doelstellingen, zonder verlies van ondernemers- en slagkracht

● Meer te zien op www.hmo.nl, www.leegstandaanpakken.nl; www.investeerinenergie.nl

NU EN STRAKS
HMO ANNO 2022
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http://www.hmo.nl/
http://www.leegstandaanpakken.nl/
http://www.investeerinenergie.nl/


● De noodzaak tot allerlei maatschappelijke transities dringt zich op: klimaat en verduurzaming, 
armoede en inkomensongelijkheid, arbeid en digitalisering

● Meer privaat kapitaal wil én moet ‘goed’ doen: business as a force for good

● Beleggers willen verantwoord investeren en zoeken naar goede bestemmingen. Er is meer ruimte om 
zoet en zuur te vermengen, en beleggers nemen vaker genoegen met een rendement dat 
‘maatschappelijk optimaal’ is

● HMO wil dit type investeerders aantrekken om haar slagkracht te vergroten en privaat kapitaal 
structureel te verbinden aan en met het maatschappelijk belang

MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK DRINGT ZICH OP
MÉÉR PRIVAAT KAPITAAL
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● Vroeger: elke gemeente wilde ‘grond op de plank’ hebben. Aanbodsturing, geen focus op 
waardeontwikkeling. Sturen op ruimtelijke kwaliteit en efficiënt ruimtegebruik was geen thema 

● Ondernemer: bedrijfshuisvesting is middel ten behoeve van continuïteit en rendement. De 
individuele ondernemer kan nooit de verantwoordelijkheid dragen voor het hele terrein. Maar 
natuurlijk heeft de ondernemer wel belang bij goede huisvesting en een goed terrein

● Zoek de verbinding tussen individueel belang ondernemer en behoud en verbetering 
gebiedskwaliteit. Het belang van de ondernemer is het vertrekpunt. Daardoor ontstaat focus op 
goede ‘eindgebruikers’, en wordt een fundament onder de ontwikkeling van waarde gelegd. De 
aanpak is bottom-up, in combinatie met een visie op het gebied. Want een opvatting over de 
strategische betekenis van het gebied is gewenst

BEDRIJVENTERREINEN
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● De overheid kan geen ‘probleemeigenaar’ blijven

● Willen we maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen, dan moet de slag naar private 
investeringen worden gemaakt

● Er is veel geld in de markt. Maar de beschikbaarheid van publiek kapitaal werkt verlammend op de 
inzet van privaat kapitaal. Welke ondernemer trekt als eerste de portemonnee als er geld ‘boven de 
markt’ hangt?

● Zoek het individuele belang op om een zakelijk kader voor investeringen te vinden. Als het 
individueel belang het vertrekpunt is, dan kan het publiek kapitaal ook zakelijk worden ingezet. De 
publieke investering kan dan revolverend worden gedaan. Zo ontstaat een business- en value case

OPVATTINGEN EN UITGANGSPUNTEN
BEDRIJVENTERREINEN STRUCTUREEL VERBETEREN
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● Waar willen we gebiedsverbeteringen realiseren? Wie zijn de belanghebbenden? Wat is hun belang, 
en hoe kunnen we dit uitbouwen tot actie? Hoe en waar kunnen zakelijk en maatschappelijk belang 
verbonden worden? Waar bestaat urgentie?

● Door publiek-privaat samenspel de ‘overheidsrisico’s’ verlagen, waarmee ook de drempel voor 
private investeringen wordt verlaagd

● Samen bouwen aan een business case, op basis van investeringsbereidheid. De business case is 
rendabel, rendement en risico’s worden gedeeld en gedragen, er worden zekerheden gevestigd, er is 
een duidelijk perspectief op een exit. Geen revolverendheid zonder perspectief op exit. 
Marktconformiteit is leidraad

● Voorwaarde: een proactieve en ondernemende grondhouding. Handelen als ondernemer, denken 
vanuit maatschappelijk belang. Dat is de kritische factor

EEN ROUTE DIE WERKT
REVOLVEREND INVESTEREN OP BEDRIJVENTERREINEN
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● Geen kavels meer beschikbaar, geen ruimte voor uitbreiding

● De terreinen moeten toekomstbestendig worden: vergroenen, verduurzamen en verdichten

● Belang van bedrijventerreinen wordt niet herkend, transformatie naar wonen krijgt veel aandacht

● Stikstofproblematiek 

● En wat nog meer? 

DE OPGAVEN EN EEN DOELTREFFENDE EN DOELMATIGE AANPAK
HOE VERDER OP BEDRIJVENTERREINEN?
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● ‘Collectieve aanpak nodig voor versnelling’. ‘Samenwerking is nodig om tot een integrale aanpak en 
tot integrale business cases te komen’. ‘Aanpak vanuit één duurzaamheidsperspectief’ 

● Collectiviteit, integraliteit en organisatiegraad worden tot noodzakelijke voorwaarde gemaakt

● Bij HMO herkennen we drie noodzakelijke voorwaarden: 

1. De investeringsbereidheid van de ondernemer: tempo en slagkracht

2. De faciliterende overheid: kaders stellen, duidelijkheid bieden, procedures op orde 

3. Doe- en daadkracht: de competentie om dit publiek-private spoor in gang te zetten, op vaart te 
krijgen en koppelkansen te vinden en te benutten (value case)

COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL?
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DOEN, DOEN, DOEN



● Focus op collectief en integrale aanpak is recept voor impasse en te laag tempo. Publiek geld loopt 
hier op leeg. Onderzoek, scans, procesbegeleiding 

● Alleen ga je sneller, samen kom je verder: precies! Eerst op tempo en snelheid brengen (op basis van 
individuele aanpak), dan opschalen en structureren (koppelkansen zoeken, toewerken naar 
gebiedsaanpak). Doen en verantwoordelijkheid nemen: voor wie wordt dit topprioriteit? Wie pakt 
het verantwoordelijkheidshiaat aan? Wie voelt urgentie?

● We moeten vergroenen, verduurzamen en verdichten. Er komt niet zomaar uitbreidingsruimte bij. 
‘Verdozing’ ligt op de loer. Dus ruimte optimaal op functionaliteit brengen en houden. Inbreiding als 
leidraad voor kwaliteit bedrijventerreinen 

MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES: ACTIE EN TEMPO
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NAAR EEN ONTWIKKELINGS- EN INVESTERINGSSTRATEGIE



● Zoek de ondernemers die vooruit willen met hun bedrijf, die urgentie kennen en kunnen investeren. 
Werk aan mandaat op private basis 

● Zoek de herontwikkelruimte: waar wordt ruimte economisch laagwaardig gebruikt?  

● Stel de zakelijke en maatschappelijke waarde van het terrein opnieuw vast. Hoe kan het terrein 
worden gepositioneerd in regionaal-economisch perspectief?

● Mobiliseer ‘seed capital’ (publiek en privaat): aanjagen, multiplier zoeken

● Private route: vorming van vastgoedfondsen. Aandeelhouder in plaats van ‘steneneigenaar’. Huurder 
in plaats van eigenaar. Risicospreiding. Geld mobiliseren, méér EV. Hefboom naar VV. Investeren in 
kwaliteitsverbetering: verduurzamen en vergroenen. Waardecreatie. Professioneel beheer. Durf 
bedrijfsverplaatsing te agenderen

ONTWIKKELINGS- EN INVESTERINGSSTRATEGIE 
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OPGAVE VOOR ONDERNEMERSVERENIGING EN GEMEENTE



● Investeringsbereidheid en ondernemerskracht zijn essentieel. Niet blijven hangen in ‘free rider’ 
discussie

● Individueel belang lost het verantwoordelijkheidshiaat op: motivatie en prioriteit staan niet ter 
discussie, urgentie wordt gevoeld

● Goed voorbeeld doet goed volgen: anderen volgen als de voorbeelden goed zijn. Volume en tractie 
nemen dan toe

● Een ondernemende trekker, placemaker of kwartiermaker, die een taskforce kan vormen: 
professioneel, daadkrachtig, met focus. Coalition of the willing

● Inbreiding (vastgoedontwikkeling, beter ruimtegebruik) levert koppelkansen voor verduurzaming en 
vergroening

BOTTOM-UP WERKEN 
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OPGAVE VOOR ONDERNEMERSVERENIGING EN GEMEENTE


