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Koninklijke
Woudenberg
geeft bestaand
vastgoed
nieuwe glans
Het is een bedrijf met historie dat zich
inspant voor het erfgoed van Nederland.
En met succes: Koninklijke Woudenberg
bouwt aan een prachtig oeuvre van projecten,
waar de liefde voor ambacht vanaf straalt.
Van paleizen tot en met waterputten en
alles wat daartussen in zit. Directeur
Aafke van der Werf ziet volop kansen voor
haar onderneming om met restauratie,
herbestemming, renovatie en onderhoud
Nederland mooi te maken – en te houden.
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Na drie jaar commercieel directeur werd je algemeen directeur. Wat was de
belangrijkste opgave bij je aantreden in 2018?

oninklijke Woudenberg werkt al sinds
1799 aan de restauratie van cultureel erfgoed. De disciplines
herbestemmen, renoveren en onderhouden kwamen daar in de
loop van de tijd bij. Wie door Nederland reist, maakt grote kans
om een gebouw tegen te komen dat door Koninklijke Woudenberg
onder vakkundige handen is genomen. Een bloemlezing: Paleis
Het Loo in Apeldoorn, Rijksmuseum Amsterdam, Zonnestraal
Hilversum, RDM Rotterdam. Maar ook pareltjes als de Caballero
Fabriek in Den Haag (Binckhorst), het Vuurtoreneiland voor
de kust van Durgerdam in Noord-Holland en het stadhuis in
Maastricht.
Aafke van der Werf geeft sinds twee jaar als algemeen directeur
leiding aan dit bijzondere bedrijf met een noemenswaardige
geschiedenis. Een klus die niet iedereen gegeven is; Van der Werf
is nog elke dag trots op het werk dat ze hier mag doen. Ze praat
vol enthousiasme en passie over de bijdrage die Koninklijke
Woudenberg levert aan de gebouwde omgeving van Nederland en
de respectvolle instandhouding ervan. De toegevoegde waarde van
haar onderneming - van het vroeg meedenken in de analysefase
tot en met de consciëntieuze uitvoering - brengt ze graag breder
onder de aandacht in de vastgoedwereld. ‘Mijn boodschap aan
de markt: als je met een bijzondere opgave kampt die vraagt om
zorgvuldigheid, vakkennis en oplossingsgerichtheid: bel ons!’

‘In nauwe samenwerking met de directie van ons moederbedrijf
Janssen de Jong Groep ben ik aan de slag gegaan om een
cultuuromslag te bewerkstelligen. Ik wilde meer kijken naar de
hele keten en naar samenwerking, partnerships, transparantie
naar buiten toe. Daar zet ik me elke dag voor in. We zijn namelijk
geen aannemer; die betiteling vind ik te passief, te onderdanig.
We zijn een bouwbedrijf met kennis en kunde. Daarop mag je ons
aanspreken.’

Kun je dat laatste illustreren met een voorbeeldproject?

Hoe komt een stedelijk planner en stedenbouwkundige die hiervoor werkte
in de projectontwikkeling en de volkshuisvesting terecht bij een Erkend
Restauratiebedrijf?
‘Heel eerlijk gezegd: ik werd gebeld door een headhunter. Ik
had daarvoor nog niet bewust van Koninklijke Woudenberg
gehoord. Maar dan ga je je erin verdiepen en zie je al die geweldige
projecten. Die ik uiteraard wel kende. Ik bedacht: het zou
fantastisch zijn om daar te werken. En ik moet me ook af en toe
even knijpen dat het echt waar is.
Maar ik ontdekte op dat moment ook dat Koninklijke
Woudenberg in de vastgoedwereld een relatief onbekende naam
is. Vanouds heeft het een groot track record in de restauraties
opgebouwd maar dat is niet echt een vastgoedontwikkelingsopgave.
Toen ik werd benaderd om commercieel manager te worden was
mijn eerste reactie: wat heb ik hier te bieden? Uit de gesprekken
maakte ik op dat men wel heel kundig was op de inhoud maar
minder een beeld had van hoe de klant c.q. de eindgebruiker zich
in het speelveld bewoog. Juist op dat punt had ik wel de nodige
ervaring met een achtergrond in de projectontwikkeling. Dat
werd dus ook mijn rol: hoe kunnen we een meer klantgerichte
benadering erin brengen?’

‘De manier waarop we in Amsterdam bij het Holocaust
Namenmonument zijn betrokken, vind ik passend bij de manier
waarop we graag in de markt
opereren. Een heel beladen
en prestigieus project dat met
architect Daniel Libeskind
uitstraling heeft in binnen- en
buitenland. En dan onze rol
waarin er vanaf het begin
meedenken over de technische
en financiële haalbaarheid. Hoe
kunnen we dit hoogstaande
ontwerp realiseren? Eerst in
de voorbereiding, daarna in
het daadwerkelijk bouwen.
Juist in die combinatie zit onze
kerncompetentie. Ik weet dat
we in de markt bekend zijn
vanwege onze restauratieexpertise maar het is dat
ambacht en die zorgvuldigheid
die we veel breder kunnen
toepassen.’

‘Onze creativiteit
willen we juist
ook in het voortraject inzetten’

Hoe verhoudt die ambitie zich tot de
verwerving van jullie projecten?

‘We zijn vaak actief in het
tendercircuit omdat er veel
opdrachten worden uitgezet
door het Rijk, gemeenten en stichtingen. Of het nu gaat om de
herbestemming van kerken, kloosters of andere gebouwen, de
eerste vraag die de opdrachtgever toch vaak stelt is: wat kost
dat nu? En dat is jammer. De prijs is immers geen vaststaand
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Zakelijke
vooruitblik
1 Wat zijn jouw plannen voor
2021?
We hebben een
goed gevulde
orderportefeuille. Dat is
een heel plezierige basis.
Immers, we kunnen nu
selectiever zijn in extra
projecten die we willen
uitvoeren, projecten
waar we goed in zijn!
Onze focus ligt in het
werken aan projecten
met een monumentaal
karakter en projecten
die er zogezegd ‘toe
doen’. Onze toegevoegde
waarde zit enerzijds
in het ambacht en de
flexibiliteit tijdens de
uitvoering, maar ook
zeker zo belangrijk, in
het meedenken vooraf
tijdens de planvorming.
Wat is slim, wat kun
vg visie #21 - 2020

je verwachten? Welke
oplossingen kunnen
we bedenken? En in
deze fase ook meer en
meer aandacht voor
circulariteit inbouwen.
Op een goede manier
naar het vastgoed kijken
en dan zoeken naar
kansen voor hergebruik
van de materialen:
duurzaam én een gave
oplossing. Vooral in
herbestemmingen
van de mooiste
monumentale complexen
kunnen en willen wij een
goede partner zijn
2 Grootste uitdaging?
‘Loskomen’ van
een geld-gedreven
aanbestedingsmarkt.
Meer richten op onze
toegevoegde waarde en
zorgen voor een hoge
klanttevredenheid
3 Wat staat in elk geval op

de planning?
We gaan onze rol
invullen bij een van
de percelen van het
Binnenhof. Een heel
bijzonder project, waar
we supertrots op zijn dat
we hierin een rol mogen
vervullen
4 Wat ga je komend jaar
anders aanpakken?
We gaan nog meer
inzetten op het principe
van een continu lerende
organisatie. Wat kan er
sneller, beter en vooral
leuker! Zorgen voor
minder verspilling in
allerlei processen die
in de loop der tijd zijn
ontstaan, zodat we meer
tijd overhouden voor
waar het echt om gaat:
mooie dingen maken!

- wintergasten

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan
in 2020?
Ik hoop in 2021 weer
meer de hort op te
kunnen. Corona heeft
ons het afgelopen
jaar wel flink aan huis
gekluisterd. Ik houd
enorm van sociale
dingen ondernemen
met vrienden, steden
bezoeken, weekendjes
weg, uitgebreid koken
en dineren aan lange
tafels. Als het maar éven
kan, ga ik daarmee weer
beginnen!
2 Wat staat absoluut in je
agenda?
Onze uitgestelde
kampeervakantie naar
Botswana en Namibi.
Ik hoop van harte dat
we dit jaar wel kunnen
gaan!
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3 Goed voornemen?
Eens in de paar jaar
ben ik actief met een
groepje vrienden om een
vrijwilligersproject uit
te voeren in een van de
arme landen in de wereld
ten bate van de kinderen
die daar geboren zijn.
Op eigen initiatief, met
eigen geldinzameling en
onze eigen handen om
het uit te voeren, samen
met mensen van daar.
Ons voornemen is om
in 2021 weer ergens ter
wereld een project te
gaan doen
4 Waaraan ga je meer tijd
en aandacht schenken?
Waaraan minder?
We zitten in een
verbouwing van ons
eigen monument. Dat
is inmiddels een heel
eind gevorderd, dus
daaraan hoop ik minder

tijd te gaan besteden.
De tijd die dan vrijkomt?
Lekker op pad met het
gezin, een huttentocht,
wandelen in de bergen,
suppen, en al die dingen
die ik hierboven al
benoemde

Zakelijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020?
Dat ik nog meer dan
ik van mezelf wist,
behoefte heb aan echt
contact. De weken
van de intelligente
lockdown en ook de
huidige aangescherpte
maatregelen met veel
thuiswerken vind ik erg
ingewikkeld. Fijn dat er
heel veel wél door kon
gaan met behulp van
online mogelijkheden,
maar toch… Voor mij
is wel gebleken dat ik
heel veel informatie uit
het non-verbale stuk
van contact haal. En
vooral ook dat ik energie
krijg van echt contact.

En vanuit die energie
ontstaan weer inspiratie,
interessante ideeën en
ontwikkelingen. In mijn
eentje achter een bureau
lukt me dat niet. Ik
houd echt heel erg van
samenwerken! Dat weet
ik nu extra zeker
Welk cijfer geef je 2020?
Hoewel ik het af en toe
heel saai vind, is het ook
wel mooi om te merken
dat we ineens veel meer
tijd met het gezin door
kunnen brengen. En dat
we elkaar niet het huis
uit vechten! Zakelijk
is het allemaal ook
goed verlopen, we zijn
allemaal nog gezond. Al
met al, toch wel een 8
Belangrijkste moment:

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
voor het Binnenhof
Beste zakenlunch of -diner;
Vlaar, ’s-Graveland
Verste zakenreis:
Maastricht. Wij bouwen
vooral aan Nederlands
erfgoed
Mooiste deal:
De overeenkomst
voor de bouw van het
Nationaal Holocaust
Namenmonument. Een
heel bijzonder project
waar we volledig onze
rol als bouwteampartner
hebben kunnen invullen
Beste beurs:
Provada
Mooiste stad:
Utrecht
Welk effect heeft corona op

je business gehad?
Tot nu toe vooral
veel organiseren
en communiceren.
Inmiddels ook de eerste
zieken en mensen die
uitvallen omdat ze getest
moeten worden. Dat is
spannend. In de eerste
plaats voor de mensen
zelf, maar zeker ook
voor de organisatie. Dat
wordt ook in financiële
zin zeker zichtbaar
Waarvan had je meer willen
doen dit jaar?
Reizen
Top 3-projecten:
Paleis Het Loo,
Nationaal Holocaust
Namenmonument,
Binnenhof
Beste feest:
lustrumreis vanwege
het 25-jarig bestaan van
mijn dispuut Osiris
Grootste irritatie:
Dat er nog steeds
zoveel wantrouwen
heerst in de branche
tussen opdrachtgevers
en aannemers en alle
andere stakeholders
Grootste misser:
De domtoren, die
hadden we echt heel
graag gerestaureerd.
Maar ja, je kunt niet
altijd de beste zijn!
Beste nieuwe retailconcept:
Niet meer helemaal
nieu, maar wel een mooi
bedrijf ,Coolblue – alles
voor een glimlach; doen
ze goed!
Welk app het meest
gebruikt:
Linkedin
Aan wie geërgerd:
Aan alle mensen die
zonder kennis van zaken
toch een mening hebben
over de beheersbaarheid
van Corona
Beste zakenboek
De meeste mensen
deugen (Rutger
Bregman)
Beste koffie:
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Cappuccino in Italie op
een terras
Beste foodconcept:
Sushi… mag je me voor
wakker maken
Devies:
Het leven is één groot
feest, maar je moet zelf
de slingers ophangen!

Persoonlijke
terugblik 2020
Topserie Netflix:
The Restaurant
Sportieve hoogtepunt:
Naar Loosdrecht
suppen, best een eind en
tegen de wind in!
Positief corona-effect:
Thuiswerken kan in veel
gevallen een heel goed
alternatief zijn
Negatief corona-effect:
Het vieren van
successen wordt
bemoeilijkt, omdat we
niet met grote groepen
samen kunnen komen
Genieten:
Een bergwandeling hoog
in de bergen met mooie
vergezichten
Indrukwekkend:
Dat het interieur van
heel Paleis Het Loo
uit elkaar is gehaald
en nu weer passend
teruggeplaatst wordt
Boek:
De serie van De zeven
zussen van Lucinda
Riley
Opmerkelijk:
Dat er inmiddels zo veel
leiders op de wereld zijn
van wie ik denk: hoe
dan’ Al die mannen die
zomaar dingen doen en
roepen, polariseren…
Dat verbaast me enorm
en baart me ook wel
zorgen. Wie kan er nog
tegenop?
Beste aankoop:
Philips Hue-verlichting
door het hele huis
Vakantie:
Kan van alles zijn, maar
in ieder geval actief

Bioscoopfilm:
Bohemian Rhapsody,
Queen
Diner:
’t Liefst veel kleine
gerechtjes met
verschillende smaken en
texturen
Goede traditie:
Met drie vrienden elkaar
als verjaardagscadeau
geven dat we samen heel
goed uit eten gaan
Leukste stedentrip:
Poeh, altijd leuk! Naast
allerlei ‘voor de hand
liggende opties, viel
Boedapest op; mooie
stad!
Guilty pleasure:
wijn en chocola
Theater:
Carré , de hele ambiance
is fantastisch
Inspirerend:
De Italiaanse keuken
Dankbaar:
Dat ik voor zo’n mooi
bedrijf mag werken
Meest gehecht:
Aan mijn gezin
Welke eigenschap
waardeert u in uw partner:
positiviteit en
oplossingsgerichtheid
Geluk:
Iemand zei me een:
geluk is met de
geïnteresseerden en met
de aanwezigen. Ofwel, je
moet je eigen geluk ook
opzoeken. Binnen, thuis
op de bank afwachten
tot het geluk over je
heen valt, dat gaat niet
gebeuren. Je hebt het
een beetje in eigen hand!
En geluk is niet altijd (of
misschien wel meestal
niet) groots!

gegeven als je gaat werken aan een monument. Liever zitten we
al tijdens planvorming aan tafel en gaan we in gesprek over de
uitgangspunten en de kostenbepalende elementen om vervolgens
samen te onderzoeken wat de beste oplossing is. Dat is ook het
voordeel voor vastgoedontwikkelaars: wij kunnen helpen met de
grote sleutels tot succes in een plan.’

Liggen er mogelijkheden in een meer
gebiedsgerichte aanpak, bijvoorbeeld
met moederbedrijf Janssen de Jong
Groep?
‘In Venlo zijn we samen
met Janssen de Jong
Projectontwikkeling
geselecteerd voor de
herontwikkeling van
een kazerneterrein. Een
gebiedsontwikkeling die een
aanpak op langere termijn
vraagt. Daar denken we nu
volwaardig in mee. Ook
hebben we contact met de
eindgebruikers zelf. Zo zijn we
nu bijvoorbeeld in Limburg
bezig met de herbestemming
van een hoeve waarbij we in
gesprek zijn met een groep
mensen voor een CPOproject (collectief particulier
opdrachtgeverschap, red.).
Daarnaast spreken we in
onze groep ook over de
kansen om zelf projecten
en posities te verwerven. Ik
heb een achtergrond in de
projectontwikkeling en ben
dus bekend met die route.
We blijven uiteraard een
bouwbedrijf maar ik sta er
zeker voor open. Overigens wil
ik geen klaagverhaal houden
over hoe de markt in elkaar
zit: wij gaan die wereld niet in ons eentje veranderen. Het gaat er
vooral om hoe wij ons daartoe verhouden. Ik beschouw bouwen
als een feestje waar je zelf de slingers moet ophangen. Het gaat
om de eigen keuzes die we maken. En om de visie die we zelf
aandragen, ook in tenderverband. We proberen daarin steeds iets
extra’s te leveren. Zodat we de verwachtingen onze opdrachtgevers
overtreffen.’

‘Wij kunnen
vastgoedontwikkelaars
helpen met de
grote sleutels
tot succes in
een plan’

Is er een ontwikkeling in de markt zichtbaar waarbij ook opdrachtgevers uit zichzelf
een andere, bredere uitvraag durven te doen?
‘Gelukkig wel! We hebben hele mooie samenwerkingen waarin
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we van begin af aan betrokken zijn. Een landgoed in Maastricht
omtoveren tot hotel, het Binnenhof waar we een meedenkende rol
vervullen, De Koninklijke Academie van Beeldende kunsten, te
veel om op te noemen! Overigens snap ik ook wel dat het voor de
inkopers in de markt lastig is om op een andere manier te werk te
gaan. Ze kunnen ons moeilijk selecteren omdat we zulke aardige
mensen zijn. En als er iets mis gaat bij een andere manier van
selecteren zie je helaas vaak dat iedereen weer in de oude modus
schiet. Dan wordt een project toch weer helemaal in detail in
bestek uitgewerkt en op prijs uitgevraagd, zó zonde. Dan kun je als
bouwbedrijf niet laten zien wat je toegevoegde waarde had kunnen
zijn. Het is niet goed voor het proces en uiteindelijk ook niet voor
het betreffende object.’

Jullie ambiëren een rol die meer naar voren ligt in de keten. Wat vraagt dat voor
competenties aan de kant van jullie medewerkers?
‘Het meedenken in termen van scenario’s en alternatieven maakt
steeds meer onderdeel uit van ons DNA. We kijken nadrukkelijk
verder dan alleen het bestek dat we krijgen aangereikt. Ik zet onze
mensen daartoe aan en neem ook nieuwe medewerkers aan die
in deze strategie passen. Het vergt inderdaad andere manieren
van denken en opereren, vooral in de weg naar de uitvoering
toe. Als we eenmaal een project goed hebben gedefinieerd,
is het geen probleem om een projectleider en uitvoerder aan
het werk te zetten. Onze creativiteit willen we juist ook in het
voortraject inzetten. Om daarmee voor andere opdrachtgevers
toegevoegde waarde te leveren. We willen hen laten zien welk
comfort we ze kunnen bezorgen. In de zin van: jullie hebben dit
object waar jullie mee zitten, wij kunnen dat onderzoeken op de
maakbaarheid.’

Tot hoever wil je de invloed van het bouwbedrijf oprekken? Wil je bijvoorbeeld ook
meedenken over de programmatische keuzes van de opdrachtgever?
‘De keuze voor bijvoorbeeld het realiseren van appartementen
in een bestaand pand laat ik graag aan de ontwikkelaar. Maar
vervolgens kunnen wij wel goed meedenken in optimalisaties. In de
relatie tussen kosten, kwaliteit en mogelijke opbrengsten. Met als
doel het object zo mooi mogelijk te laten shinen, door ons ambacht.
Wat een ontwikkelaar kan verkopen, is toch ook een stuk beleving
van een pand. Wij hebben de knowhow hoe je dat het beste tot zijn
recht kunt laten komen. Zodat mensen er blij van worden en hun
identiteit eraan kunnen ontlenen.’

Tot slot: op welk project van Koninklijke Woudenberg ben je het meest trots?
‘Op álle projecten waar we ons vakmanschap in hebben gestopt!
Voor de hand liggende projecten als Paleis Het Loo, hoe
onze jongens daar minutieus de stijlkamers herstellen. Of het
Namenmonument en het Binnenhof, hoe we daar meedenken met
de klant. Maar ik denk ook aan de minder zichtbare projecten als
het Bureau van het Rijksmuseum waarin we superlean te werk zijn
gegaan of hoe we in Maastricht een oude waterput weer hebben
hersteld bijvoorbeeld. De trots zit ook in het kleine; ook daar komt
onze oplossingsgerichtheid tot zijn recht.’ •
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