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Leven,
genieten,
presteren

Onze visie op vastgoed? We zorgen dat klanten die optimaal willen
leven, genieten en presteren daarvoor de juiste ondersteuning krijgen
via onze dienstverlening op maat. Dat doen we met kennis van zaken
en een persoonlijke touch.
Wat wij daarbij bieden is ontzorging. Onze organisatie en alle collega’s
bij FRIS zijn gericht op het dienen van uw belangen in vastgoed.
Resultaatgericht. Vandaar: Echte mensen, echte resultaten.
We adviseren u onderbouwd over welke wegen het meest wijs zijn
om te bewandelen - en dus de meest rendabele zijn - daar waar het
gaat om uw belangrijke vastgoedbeslissingen. Onze kennis, kunde en
expertise komen voort uit drie generaties toewijding in het vak, en
- wellicht het meest belangrijk - door het continu monitoren van de
markt én leren van de klant en eindgebruiker.
We ontwikkelen onszelf hierdoor continu en wendbaar mee met tijd,
markt, klant en eindgebruiker. FRIS is dan ook niet zomaar expert in
acquisitie en dispositie van onroerend goed of de partner voor uw
financieel, administratief, maatschappelijk, commercieel en technisch
beheer met ontzorgende processen. We weten uit ervaring, dialoog
en onderzoek wat u en de eindgebruiker écht waarderen aan services,

Visie op vastgoed

vandaag en morgen.
Ons totaalpakket aan waardevolle en actuele oplossingen, zetten we
bovendien wendbaar en op maat in. Dat is een unieke onderscheidende
kwaliteit waardoor relaties duurzaam voor ons kiezen; nationaal en

“We vinden het fijn om mensen te ontzorgen met een perfecte
oplossing, waarin ze zich helemaal thuis voelen.”

internationaal. Waardoor steeds nauwere samenwerkingen ontstaan
met ontwikkelaars, beleggers, corporaties, gemeenten en partners
voor het vraaggestuurd - bottom up - en initiërend ontwikkelen.
Zowel bij woningen als bedrijfsmatig vastgoed. Daarbij komen we in
dialoog altijd tot verrassende oplossingen. Inspirerend.
Ik heet ook u van harte welkom bij FRIS.

Hans Peter Fris
Managing Director FRIS
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Het familiebedrijf FRIS is sinds 1923 uitgegroeid tot één van de grotere zelfstandige beheerders voor vastgoed
in Nederland. We zijn de ontzorgende partner en het aanspreekpunt voor nationale en internationale
partijen bij het beheren, bemiddelen en (her)ontwikkelen van hun objecten, inclusief het faciliteren van het
optimaal mogelijke rendement. Als full service vastgoed dienstverlener zijn wij actief vanaf initiatief tot en met
implementatie en uitvoering van vastgoedprojecten. Door onze brede organisatie en dienstverlening overzien
wij de hele vastgoedcyclus.

FRIS is een begrip voor tienduizenden particulieren en bedrijven

communicatie en een klantgerichte interne structuur de solide

dankzij onze totale dienstverlening als makelaar, beheerder en

basis vormen voor het werkplezier, de klanttevredenheid, maar

verzekeringstussenpersoon. Excellent opereren, respectvolle

ook voor het succes en de ontwikkeling van FRIS.

klantenservice en marketinginnovaties vormen de succesfactoren
van de werkwijze, groei en cultuur bij FRIS. We garanderen dat

FRIS kiest voor actieve groei. We willen meer klanten ontzorgen,

elke klant een optimale service en ontzorging beleeft.

de solide top-5-positie in de Nederlandse vastgoedbeheermarkt
nader uitbouwen, (h)erkend worden als een toonaangevende

Onze missie

FRIS zorgt dat mensen en organisaties die optimaal willen leven,

deskundige partij en als full service dienstverlener dé proactieve

genieten en presteren daarvoor de juiste ruimte vinden en

betrouwbare lokale partner zijn voor nationale en internationale

ondersteuning krijgen. FRIS gelooft bij de bemiddeling in, en

relaties. FRIS wil daarbij positieve, maatschappelijk verantwoorde

het beheer van woon- en werkruimten in persoonlijke service,

en duurzame bijdragen leveren aan de omgeving en de branche.

maatwerk en ontzorgende processen. Daarom bieden we als Real

We willen van en met onze relaties leren en beter worden. Onder

People een totaalpakket aan diensten en oplossingen.

het motto: leven, genieten, presteren.

Voor FRIS is het sneller kunnen leren dan de concurrentie een
onderscheidende kracht. We anticiperen op de wensen van
mensen, organisaties en stakeholders. We dragen co-creërend bij
aan duurzame ontwikkelingen in de markt en de maatschappij.

“Onze klanten waarderen onze persoonlijke service en
verrassend ontzorgende processen.”

FRIS Research en Consultancy staat centraal bij deze strategische

Marc Poelmann

vertrekpunten. Dit kenniscentrum monitort de markt, de

Managing Director FRIS Investment Care

doelgroepen, signaleert trends en strategische ontwikkelingen,
verbindt en inspireert partners. We willen namelijk meer dan
tevreden klanten en relaties. Niet alleen vandaag, maar ook
morgen. We zijn gefocust op het creëren van FRIS-ambassadeurs
uit cliënten en relaties.
Onze nuchtere, ondernemende cultuur is gebaseerd op
een dienstverlenende familietraditie. FRIS is in de wortels
een

familiebedrijf

en

kent

een

solide,

marktgerichte

organisatiestructuur met zeven divisies. De ruim 70 medewerkers
- Real People - weten dat persoonlijke aandacht, heldere
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Mensen maken het verschil
“We bieden een totaalpakket aan oplossingen op maat.”
Leontine van Kampen

Makelaar

Beheer

Onderzoek

Taxaties

Verzekeringen

FRIS
Woningmakelaars
Amsterdam

FRIS Vastgoed
Management

FRIS Research &
Consultancy

FRIS Taxaties

FRIS
Verzekeringen

FRIS
Woningmakelaars
Zaandam

FRIS
Investment Care

FRIS
Bedrijfsmakelaars

Dyade Huisvesting
& Vastgoed

Marktgericht

Voor zakelijke relaties en particulieren

FRIS kent een solide, marktgerichte organisatiestructuur, die zich

We bieden doortastende oplossingen op maat voor zakelijke

kenmerkt door wendbaarheid. De organisatie kent korte lijnen. De

relaties en particulieren. Van de internationale institutionele

diverse business units - met hun specifiek eigen kernactiviteiten

belegger, de ondernemer tot de particulier. Onze klanten

en doelgroepen - staan midden in de markt. Collectief biedt FRIS

waarderen onze diensten, persoonlijke service en verrassend

als organisatie een totaalpakket aan oplossingen.

ontzorgende processen, afgestemd op de wensen, behoeften en
mogelijkheden.
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FRIS is een market challenger en wil haar solide toppositie in de Nederlandse vastgoedbeheermarkt uitbouwen.
We willen dé betrouwbare partner zijn voor meer nationale en internationale relaties. We spelen alert in op de
wensen in de markt. We maken altijd die extra stap in service. Dat zit in onze genen.

FRIS Inv

Dyade

Wendbaar inspelend op ontwikkelingen
Aantal werknemers per business unit (2018)

FRIS volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.

F

Dit doen we met onafhankelijke onderzoeken, internationale
5

samenwerkingen en door te luisteren naar de klant en de

F

eindgebruiker. Door sneller te leren en te handelen dan onze
20

10

concullega’s en voort te bouwen op onze kwaliteiten spelen

F

we doortastend en tijdig in op de wensen van de klant; met
waardevolle proposities.

2

F

3

Zeventig Real People
FRIS Vastgoed Management

FRIS Investment Care

F

5

De ruim 70 medewerkers - Real People - weten dat alert leren,
heldere communicatie, persoonlijke aandacht, klantgerichte

FRIS Bedrijfsmakelaars
Dyade (70% deelneming)
processen en waardevolle services
de solide basis vormen
voor

FRIS Research & Consultancy

FRIS10
Woningmakelaars

FRIS Verzekeringen 12

FRIS Taxaties

F

het werkplezier, klanttevredenheid en dus het succes en de

D

ontwikkeling van FRIS. De Real People van FRIS staan voor Real
Results, voor elke klant. Dat is het bestaansrecht en de basis voor
groei.

Klantgericht sinds 1923

Totale omzet in percentage, opgedeeld per business unit

FRIS Taxaties

5

F

3,11

FRIS Woningmakelaars

F

14,87
20
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“We hebben een flexiblele instelling. ‘Nee’ komt niet vaak voor.”

2
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Vastgoed
Management
Investment
Care

Dyade (70% deelneming)

FRISDyade
Bedrijfsmakelaars
(70% deelneming)
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FRIS Vastgoed
Management
FRIS Investment
Care

Marijn Wolfswinkel

FRIS Research
& Consultancy
FRIS Vastgoed
Management

FRIS Bedrijfsmakelaars
Dyade (70% deelneming)

FRISFRIS
Woningmakelaars
Research & Consultancy

FRIS Vastgoed Management

12
Dyade (70% deelneming)

FRIS
FRISVerzekeringen
Bedrijfsmakelaars

FRIS Bedrijfsmakelaars

10

FRIS Verzekeringen
FRIS Bedrijfsmakelaars

9,65

FRIS Woningmakelaars
Research & Consultancy

FRIS Woningmakelaars

Taxaties
FRIS Verzekeringen

FRIS Taxaties

16,75
FRIS Woningmakelaars

FRISFRIS
Taxaties
Verzekeringen
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FRIS Taxaties

D

FRIS Taxatie

FRIS Taxaties

10

5
10

10

5

20

FRIS Woningmakelaars
FRIS Taxaties

FRIS Woningmakelaars
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FRIS Woningmakelaars
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FRIS Taxaties

FRIS Investment Care
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F
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18,15

Dyade

FRIS Taxaties
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FRIS Investment Care
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FRIS Investment Care

33,55

FRIS Verzekeringen

0,83
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FRIS Researc

FRIS zorgt dat klanten die optimaal willen leven, genieten en presteren, daarvoor de juiste ondersteuning krijgen
via onze dienstverlening op maat. Door middel van kennis van zaken, een persoonlijke touch én gericht op de
toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid centraal staat. FRIS wil namelijk een positieve en verantwoorde
bijdrage leveren aan de wereld. Niet alleen door middel van Stichting FRIS Voor Kinderen, maar ook door middel
van haar dienstverlening en bedrijfsvoering.

MVO beleidsplan
FRIS heeft haar ambities verwoord in het MVO-Beleidsplan. Dit

•

plan bestaat uit acht strategische doelstellingen op het gebied
van duurzaamheid. Deze doelstellingen zijn geformuleerd op
basis van de strategie volgens de vijf P’s (Property, Partners,

Planet. Bijdragen aan duurzaam ondernemen en het creëren
van een groene organisatie.

•

Profit. Bijdragen aan het behouden van haar financiële
gezondheid.

People, Planet en Profit).
Het volledige beleidsplan kan worden gelezen op:
Wij streven naar een optimale winst, waarbij aandacht voor het

www.frismvo.nl.

milieu en zorg voor mensen en vastgoed centraal staan. Profit

Een duurzame toekomst
“Een betere wereld begint bij jezelf.”

zien wij als vanzelfsprekende randvoorwaarde voor de andere

Stichting FRIS Voor Kinderen

vier P’s. Wij geloven dat wanneer een bedrijf financieel gezond

Een eigen plek is een fundamentele levensbehoefte van de

is, het in staat is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

mens om zich te kunnen ontwikkelen. Met dit eerste statement

Dit doen wij onder andere door middel van Stichting FRIS Voor

van onze visie als uitgangspunt is in 2015 de Stichting FRIS voor

Kinderen. Daarnaast blijft een bedrijf financieel gezond door in

kinderen in het leven geroepen.

te spelen op de toekomst en dus continue op zoek te zijn naar
nieuwe kansen.

FRIS heeft met de oprichting van de stichting FRIS voor
kinderen een donatiefonds en platform in het leven geroepen,

Per P hebben we doelstellingen en concrete acties geformuleerd.

dat bijdraagt aan het creëren, realiseren en ondersteunen van

Onze ambitie is om deze doelstellingen in 2020 bereikt te hebben.

de tienduizenden kinderen die een veilige en inspirerende

Enkele doelstellingen verwachten wij zelfs eerder te bereiken. Wij

omgeving ontberen. Een deel van de winst van FRIS wordt aan

communiceren actief met onze klanten, relaties en collega’s over

de stichting gedoneerd. Hiermee worden initiatieven, projecten

het behalen van deze doelen.

en activiteiten financieel ondersteund om een veilige plek voor
kwetsbare kinderen te waarborgen.

•

Property. Bijdragen aan een duurzame vastgoedwereld
en het waarborgen en uitbreiden van de kwaliteit en

Voor meer informatie ga naar www.frisvoorkinderen.nl.

betrouwbaarheid van haar vastgoeddienstverlening.

•

Partners. Bijdragen aan het creëren van optimale
betrokkenheid, het vooropzetten van haar klanten en het
vergroten van de huurderstevredenheid.

•

People. Bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijke
werkomgeving.
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FRIS is volop in beweging, ondernemend en speelt continu in op de veranderende wereld. Innovatie,
internationalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn de leidende thema’s in onze
maatschappij. En dus ook in de ontwikkeling van FRIS. Wij zijn een solide en professioneel bedrijf van echte
mensen waar zowel de klant als haar medewerker centraal staat. FRIS investeert in haar Real People. Niet alleen
financieel, maar ook in hun kennis, gezondheid en in teambuilding.

Kennis

Gezondheid

Via FRIS kunnen er opleidingen worden gevolgd en worden er

FRIS zet zich in voor gezonde, gemotiveerde en gelukkige

cursussen beschikbaar gesteld. Onder andere via FRIS University,

collega’s. Regelmatig sporten heeft een positieve uitwerking

waarbij een professional (intern/extern) kennis over actualiteiten

op het geheugen. Het vermindert stress en geeft meer energie.

binnen het vastgoed deelt. Voor thema’s zoals duurzaamheid en

Vanuit dit oogpunt zijn wij in 2016 FRIS Sportief gestart. Drie

innovatie stelt FRIS werkgroepen samen. Real People krijgen de

keer per jaar organiseert FRIS sportevenementen. Waaronder de

ruimte om zich in te zetten voor deze werkgroepen.

Damloop by Night in Zaandam.

FRIS Young Professionals

Teambuilding

Uniek aan FRIS zijn de FRIS Young Professionals. Dit is

Een goede samenwerking is de key to success in een bedrijf.

de inspirerende denktank van millennials. Ze brengen

Teambuilding speelt daarin een belangrijke rol. Daarom worden

samenwerking, kennis en innovatie bij FRIS naar een hoger

er regelmatig (sportieve) personeelsuitjes en gezellige borrels

niveau. De young professionals brengen onder andere bezoeken

georganiseerd.

aan toonaangevende vastgoedprojecten en -bedrijven (binnen

Werken bij FRIS

en buitenland), organiseren workshops en schrijven blogs over

Het FRIS DNA

trending topics in de vastgoedbranche.

Real People hebben een ondernemende mentaliteit, zien én
pakken kansen en werken nauw met elkaar samen. Jaarlijks

“FRIS Young Professionals… dat is de nieuwe verfrissende generatie

checkt FRIS het DNA van haar Real People. Er wordt bijgestuurd

mensen bij FRIS die kennis willen vergaren en delen, elkaar willen

en ondersteund waar nodig.

inspireren, motiveren en de ambitie hebben om nieuwe ideeën of

“We investeren in onze Real People.”

groeikansen vorm te geven voor zichzelf en voor FRIS. Die generatie

Onze Real People hebben de volgende DNA-kenmerken:

geven we graag de ruimte, daar luisteren we met genoegen naar en

•
•
•
•
•
•
•
•

de resultaten zijn verbluffend’, aldus Hans Peter Fris.
Internationalisering
Onze Real People krijgen ook de mogelijkheid om internationale
ambities te verwezenlijken. Steeds vaker schakelen internationale
partijen onze kennis en expertise in. Zo werken wij o.a. voor
opdrachtgevers uit Duitsland, Oostenrijk, Verenigde Staten,

Betrokkenheid
Integriteit
Proactief meedenkend
Kennis van zaken
Service boven verwachting
Ontzorging
Professionaliteit
Vooruitstrevendheid

Singapore, Groot-Brittannië en Israël. Daarnaast gaan wij

14
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internationale samenwerkingen aan om onze positie op de

Op zoek naar een leuke en uitdagende baan in het vastgoed?

vastgoedmarkt verder te versterken.

Bekijk dan www.werkenbijfris.nl.
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Onze rol als makelaar in de particuliere markt is in de afgelopen jaren totaal veranderd. Klanten verwachten niet
alleen een excellente, maar ook snellere en persoonlijkere service. We bieden onze particuliere relaties daarom
onder andere de mogelijkheid om buiten kantoortijden en in het weekend woningen te bezichtigen. Voor onze
professionele relaties zijn wij steeds vaker de adviserend en uitvoerend partner voor projectmatig verkoop/
verhuur en mede-inspirator voor het vraaggestuurd ontwikkelen.

Door de uitgebreide marktkennis, het veelvuldig klantencontact

•

Aankoop, verkoop, eerste verhuur en taxaties voor particuliere

en de expertise van de overige business units van FRIS, kunnen

en institutionele opdrachtgevers. Buiten de verkoop van

wij kopers, verkopers en beleggers in alle trajecten adviseren en

individuele woningen en nieuwbouwprojecten heeft

voor hen bemiddelen: vanaf de planfase tot aan de verkoop/

FRIS ruime expertise in uitponding. Indien de splitsing

verhuur van de laatste woning.

van uw bezit in appartementsrechten nog moet worden
gerealiseerd, kan FRIS u daarin gedegen adviseren. De

Vestigingen in Amsterdam en Zaandam

uitpondportefeuille omvat zo’n 1.000 woningen. Ook voor

FRIS Woningmakelaars heeft NVM-vestigingen in Amsterdam en

taxaties geldt dat deze voor zowel particulieren als voor

Zaandam. Vanuit beide vestigingen benaderen we particuliere

grote institutionele beleggers en corporaties geschieden.

klanten proactief, waarbij we alle lokale en digitale mogelijkheden

In samenwerking met FRIS Vastgoed Management verzorgt

optimaal benutten. De duizenden actuele zoekers in ons bestand

FRIS Woningmakelaars tevens de verhuur van projectmatige

informeren we consistent over het aanbod en de nieuwsfeiten

huurwoningen.

van FRIS Woningmakelaars en de projecten van opdrachtgevers.

•

Mensen maken het verschil

FRIS Woningmakelaars kenmerkt zich door:

•

Marktonderzoek,

marketing

en

verkoop/verhuur.

institutionele opdrachtgevers
Een

gedegen marktonderzoek gevolgd door een goede

•
•

marketingcampagne leidt tot een optimale verkoop/
verhuur, zo is onze ervaring. De drie-eenheid van
marktonderzoek, marketing en verkoop/verhuur is daarom

“Wij zijn altijd bereikbaar voor de klant, ook in het weekend.’’

Aankoop, verkoop, verhuur en taxaties voor particuliere en
Met vestigingen in zowel Amsterdam als Zaandam
Adviesmogelijkheden vanaf planfase tot aan verkoop/
verhuur van laatste woning

•

Proactief op gebied van aankoop, verkoop, verhuur en
(digitale) marketing

een logisch werkmethode. We hebben ons hierdoor verder
kunnen specialiseren in de projectmatige verkoop/verhuur.

•

Vraaggestuurd ontwikkelen. FRIS gaat nog een stap verder:
met vraaggestuurd ontwikkelen. Particulieren kunnen hun

Frank Gjaltema

wensen indienen en aangeven naar wat voor soort woning
en wat voor omgeving zij op zoek zijn. FRIS bundelt deze
wensen en bij voldoende animo worden samen met een
ontwikkelaar de gewenste woningen gerealiseerd. We
hebben bovendien een solide netwerk waarvan wij u graag
gebruik laten maken.

16
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De Real People van FRIS Bedrijfsmakelaars ontzorgen een rijk palet aan opdrachtgevers. Niet alleen de
ondernemers en eindgebruikers van bedrijfsmatig vastgoed, maar ook beleggers, verzekeringsmaatschappijen,
projectontwikkelaars, bouwbedrijven, banken en accountantskantoren. Op het gebied van beleggingen werken
we nationaal en internationaal. Onderscheidend is onze focus op de Amsterdamse MKB-sector, onze diepgaande
en brede marktkennis en onze duidelijke communicatie.

Focus

Duidelijke communicatie

Uiteraard kunt u bij ons alle diensten verwachten die u nodig

Als onze opdrachtgever bent u gebaat bij heldere en volledige

heeft van een bedrijfsmakelaar. Onderscheidend van de grote,

marktinformatie en een eerlijk advies zodat u de juiste

internationale partijen is onze lokale kennis en flexibiliteit.

vastgoedbeslissingen kunt nemen. Wij staan voor een volledige

Onderscheidend ten opzichte van andere lokale bedrijfsmakelaars

openheid van zaken en zijn altijd bereid met opdrachtgevers

is de breedte van de FRIS organisatie, onze ervaring binnen

en andere stakeholders in overleg te treden. Daarnaast neemt

Amsterdam en onze scherpe focus op de MKB-sector, de creatieve

FRIS de behoeften en wensen van haar zakelijke partners uiterst

doelgroep en de IJ-oevers.

serieus. Dat wil zeggen dat wij u regelmatig zullen vragen wat
u van onze dienstverlening vindt en wat er eventueel nog beter

Diepgaande en brede marktkennis

kan.

Dankzij onze brede vastgoedorganisatie en ons grote netwerk

Het beste resultaat bereiken voor
ondernemers, beleggers en stakeholders

kunnen wij putten uit een enorme bron van kennis en data. Door

Beleggingen

middel van deze kennisvoorsprong kunnen wij met doelgerichte

Beleggingsmakelaardij is een specifieke activiteit van FRIS die

marketing uw vastgoed verkopen of verhuren. Ook voor het

onafhankelijk van de overige activiteiten wordt verricht. Wij

zoeken en vinden van een geschikte locatie voor uw bedrijf

begeleiden de acquisitietrajecten van zowel particuliere als

kunt u gebruik maken van onze expertise, lokale kennis en ons

institutionele beleggers uit binnen- en buitenland. Daarnaast

netwerk.

organiseren en structureren wij verkooptrajecten voor beleggers,
banken, woningcorporaties, ontwikkelaars en maatschappelijke
(zorg)instellingen. We bemiddelen dan ook in woningportefeuilles,
bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed, retail en hotels.

“Afspraken nakomen en net dat stapje extra in service.”
Rick Hoogervorst

18
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Bedrijfsmakelaardij

Beleggers

•

Verhuur/verkoop van bedrijfsmatig vastgoed

•

Verkoop/aankoop beleggingspanden en

•

Aanhuur/aankoop van bedrijfsmatig vastgoed

•

Contractadvies en -onderhandeling

•

Commerciële due diligence

•

Marktinventarisatie

•

Marktanalyse

•

Gebieds- en locatieanalyse

•

Investerings- en haalbaarheidsanalyse

portefeuilles

Echte mensen, echte resultaten
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FRIS Investment Care voert administratief, technisch en commercieel beheer van bedrijfsmatig onroerend
goed en vennootschappen. De beheerportefeuille van FRIS Investment Care omvat circa 2.000.000 m2 aan
kantoorgebouwen, maatschappelijk vastgoed, distributiecentra en winkels, verspreid over heel Nederland. Wij
werken voor particuliere en institutionele beleggers, uit zowel Nederland als het buitenland, die keuze hebben
uit een breed dienstenpakket op strategisch, tactisch en operationeel niveau. FRIS Investment Care is een platte,
in alle geledingen kostenbewuste en klantgerichte organisatie, die een scherpe balans in de prijs-kwaliteit heeft
gevonden.

Actief en innovatief vastgoedbeheer, gericht op duurzaamheid

Persoonlijk contact, snelle respons door een strakke organisatie

Om waardestijging en een bovengemiddeld rendement op uw

en automatisering, en het verzorgen van rapportages in het

commercieel vastgoed haalbaar te maken is actief, innovatief en

door de opdrachtgever gewenste format staan daarin centraal.

dynamisch beheer noodzakelijk. Door het doorlopend monitoren

Per discipline wordt een accountmanager aangesteld, waarmee

van de kernonderdelen, het voeren van preventief en verantwoord

meetbare afspraken worden gemaakt.

technisch onderhoud en het inzetten van haar uitgebreide

Innovatief vastgoedbeheer

netwerk van leveranciers en zoekers, draagt FRIS Investment

Intensief maatwerk

Care optimaal bij aan het maximaliseren van huurinkomsten

FRIS Investment Care gelooft niet in een standaardaanpak.

en het optimaliseren van het rendement. Desgewenst kunnen

Elke opdrachtgever heeft zijn specifieke wensen. We zijn

aanvullende marktanalyses opgesteld worden, waarbij ook

flexibel genoeg om onze diensten en protocollen op uw wens

kansen worden gesignaleerd die tot een goede exit yield of een

af te stemmen. Met een hoogopgeleid team specialisten

goed renderende acquisitie kunnen leiden. Met behulp van het

op diverse vakgebieden werken we voor een gelimiteerde

innovatieve systemen, zoals Yardi Voyager en onze MeetAmy-

groep opdrachtgevers. Transparant, kordaat en gericht op een

app beheren wij veilig en efficiënt uw vastgoed. Dit alles met de

langetermijnrelatie.

kernwaarde van FRIS Investment Care in gedachte: ruimte voor
duurzaam rendement.

Energieprestatie
Vanaf 2018 kan FRIS bedrijf onroerend goed voorzien van

“Uw vastgoed beheren wij efficiënt en veilig.”

Heldere communicatie, meetbare resultaten

Energieprestatieadvies-labels (EPA-labels). Hiermee kunnen wij

Opdrachtgevers en huurders worden 24 uur per dag, 7 dagen in

relaties ontzorgen omtrent nieuwe regelgeving, waarin kantoren

de week persoonlijk en op een heldere manier te woord gestaan.

in 2023 moeten worden voorzien van label c.

Strategisch niveau

Arjan Tentij
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Tactisch niveau

•

Portfoliomanagement

•

Asset Management

•

Uitvoeringsplan

•

Relatiebeheer

•

Advies

•

Advies

Operationeel niveau
•

Commercieel, technisch,
administratief, hospitality beheer

•

Bouw- en projectmanagement

•

Advies

•

Toewijzen EPA-labels

Echte mensen, echte resultaten
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FRIS weet substantiële kostenbesparingen te realiseren voor opdrachtgevers met vastgoedbelangen in het
maatschappelijk veld, zoals zorginstellingen, scholen en gemeentelijke instellingen. Geld dat vervolgens weer
kan worden ingezet voor de focus op de kerntaken van de organisatie.

Meerwaarde en maatwerk
FRIS is gespecialiseerd in het strategisch, tactisch en operationeel
beheer van commercieel vastgoed. Met onze kennis en kunde
bieden we ook beleggers en gebruikers van maatschappelijk
vastgoed een nog beter, kosteneffectiever en completer pakket
aan diensten. We adviseren, ontzorgen functioneel en voegen zo
economische en maatschappelijke waarde toe.
Daartoe adviseren en bieden we beheerdiensten op maat die
ideaal aansluiten bij de kernopgaven van uw organisatie. Dit
kan de uitvoering betreffen van de gehele beheerorganisatie,
na het centraliseren van het vastgoedbedrijf. Of het technische
of

administratieve

beheer

van

(nieuw

gerealiseerde)

servicewoningen, waarvan de expertise niet bij u in huis is.
Bron: Master Thesis MSRE, ir. R.P.G.C. Mattousch
Amsterdam School of Real Estate, Augustus 2010

Kosteneffectiviteit verhogen voor
maatschappelijk vastgoed
“We zorgen dat onze relaties zich kunnen focussen op hun
kerntaken.’’

Het afstemmen van de diverse disciplines van beheer op de
organisatie is maatwerk.

Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk
vastgoed en gedeeltelijk het vastgoed van woningcorporaties

Sterke positie

vormen samen het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk

Met de overname van Dyade Huisvesting & Vastgoed -

vastgoed is (grotendeels) met publiek geld gefinancierd.

gespecialiseerd in advisering en ontzorgen van scholen op het
gebied van gebouwonderhoud in heel Nederland - hebben

Professioneler met vastgoed omgaan

we inmiddels een sterke positie ingenomen op het gebied van

Sinds 2008 is zowel de financiering van nieuwbouw als

maatschappelijk vastgoed.

het onderhoud van het vastgoed in de sector drastisch
gewijzigd. Zowel financieel als organisatorisch professioneler
met vastgoed omgaan is nu het devies. Daarin zijn andere
vormen van financiering mogelijk: beleggers beschouwen

Rudolf Verkou

het maatschappelijk vastgoed als een nieuwe markt. Voor een
maatschappelijke organisatie is het aantrekken van vermogen uit
andere bronnen mogelijk. Dit vereist een professionelere visie op
vastgoed en beheer, waarover wij adviseren en meedenken.

22
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Voor institutionele en particuliere beleggers voert FRIS Vastgoed Management het technisch, commercieel
administratief, en hospitality beheer uit van zo’n 5.500 wooneenheden in de Amsterdamse regio. Dankzij
moderne marketingactiviteiten hebben wij een wachtlijst van kandidaten voor huurwoningen waaruit u
als opdrachtgever direct kan putten. Met social media wordt bovendien gewerkt aan het samenbrengen van
gelijkgestemde woningzoekers. Aan de hand van uw wensen, de product- en marktkennis en de diepe kennis
van de huurwetgeving van FRIS Vastgoed Management, ontwikkelen we, samen met onze opdrachtgevers,
projecten ‘bottom up’. Kortom: FRIS Vastgoed Management ondersteunt u bij de ontwikkeling, de verhuur en het
beheer van de huurwoningen.

Scherpe klantfocus
FRIS Vastgoed Management zet beide klanten centraal. U als

herontwikkelingsprojecten betrokken. Alvorens conclusies te

opdrachtgever door onze protocollen, werkprocessen en

trekken ten aanzien van de haalbaarheid van het plan wordt

rapportages aan te laten sluiten op uw specifieke wensen.

onder meer een analyse gemaakt van de locatie, de doelgroep,

De huurder, door het persoonlijke contact middels het Klant

de (markt)ontwikkelingen en de sterke en zwakke punten van het

Contact Centrum en de inzet van innovatieve systemen, zoals

geboden concept. Dit leidt tot optimalisatievoorstellen.

Rems, EyeMove en onze MeetAmy-app voor snelle en heldere

Onze brede expertise biedt daarbij voordeel. Adviezen voor

communicatie. Uiteraard is onze storingsdienst 24 uur per dag

de woningen worden gecombineerd met adviezen voor de

bereikbaar.

bedrijfsplint. Adviezen bij de keuze voor huur of koop worden
door zowel makelaars als vastgoedbeheerders bekeken. Voor u

Beide klanten staan centraal bij woningbeheer:
opdrachtgever en huurder

Pro-actieve marketing bij (nieuwbouw)verhuurprojecten

resulteert dat in heldere adviezen en optimale begeleiding bij uw

Bij (nieuwbouw)verhuurtrajecten - in voorfase en tijdens verhuur

vastgoedbeslissingen.

- werken we volgens de drie-eenheid ‘marktonderzoek-marketingverhuur’. Zo weten we de juiste doelgroep, met de juiste

Digitalisering en klantgerichtheid

prijsstelling en de juiste benadering voor een optimale afzet en

Er is binnen FRIS een focus op digitalisering en automatisering. We

bezetting snel te bereiken.

maken processen sneller en efficiënter door het gebruik van BIMtechnieken. Hierdoor kunnen we meer tijd besteden aan onze

“Wij dragen graag bij aan het creëren van woongeluk.”

Kennis van de klant en van meerdere disciplines

klanten en aan innovaties. Deze techniek zorgt voor meer snelheid

We worden steeds vaker in het voortraject van nieuwbouw- en

en betere service in onze dienstverlening.

Strategisch niveau

Tactisch niveau

•

Portfoliomanagement

•

Beleidsmatig advies

•

Commercieel beheer

•

Vastgoedbeleggingsbeleid

•

Managementrapportages

•

Technisch beheer

•

Vastgoedbeleggingsplan

•

Haalbaarheidsanalyses en

•

Administratief beheer

•

Uitvoeringsplan

adviezen huur/verkoop

•

Hospitality beheer

•
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Operationeel niveau

Advisering marketing
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Ons kenniscentrum monitort de markt en doelgroepen, signaleert trends en strategische ontwikkelingen, verbindt
en inspireert partners; voor zowel particuliere als zakelijke klanten. FRIS zorgt dat u als opdrachtgever verzekerd
bent van een kennisvoorsprong en objectieve toetsing; via onderbouwde marktanalyses en doortastende
adviezen. Door continue big dataverzameling en contextuele interpretatie kan FRIS vooral in het voortraject van
vastgoed- en gebiedsontwikkeling een gedegen rol spelen.

FRIS adviseert onder meer bij commerciële haalbaarheids- en

FRIS kennis en objectieve data

marktanalyses voor doelgroep- bepaling/marketingadviezen en

Door optimaal de FRIS-expertise (marktervaring en FRIS-database)

bij beleggingen.

en de objectieve data en kennis van andere bronnen (onder
andere via NVM, MVA, CBS en expertnetwerk) te combineren,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovatieve concepten en praktijkgerichte
adviezen op basis van onderzoek
“ We denken mee, hoe dan ook.”

Marktanalyses

bent u verzekerd van data en onderbouwde, praktijkgerichte

Gebiedsanalyses

adviezen. Uiteraard werken we samen met (en voor) onze

Locatieonderzoeken

bedrijfs- en woningmakelaars, de commerciële, technische en

Marketingvraagstukken en doelgroepbepalingen

administratieve beheerders en onze taxateurs.

Waardebepalingen
Commerciële haalbaarheidsanalyses

Nieuwbouw in beeld

Beleggingsadvisering en -berekeningen

We hebben de nieuwbouwmarkt van Amsterdam continu

Advisering op strategisch (vastgoed)beleid

inzichtelijk in beeld voor u. Met FRIS zijn wij permanent up-to-

Nieuwbouwprojecten met prijzen

date. (Vrijwel) alle nieuwbouwprojecten die de afgelopen jaren
zijn opgeleverd en waarvan informatie beschikbaar is gekomen

Vier garanties

(inzake prijzen, oppervlakten, opleverdata en opdrachtgevers),

Onze onderzoeken gericht op woningen én bedrijfsmatig

zijn geanalyseerd en uitgewerkt. Op projectbasis worden ook

vastgoed kenmerken zich door vier garanties:

gebieden buiten Amsterdam in kaart gebracht.

•
•
•
•

onafhankelijk
geen vervolgverplichtingen

Kwartaalupdates en -rapportages

laagdrempelig tarief

Elk kwartaal update FRIS haar relaties met informatie over

realistische adviezen

de

actuele

marktontwikkelingen.

Naast

kwartaalupdates

(via de website te downloaden) biedt FRIS een uitgebreide
U bent na het onderzoek nooit verplicht om de uitgebrachte

kwartaalrapportage.

adviezen door ons uit te laten voeren. FRIS Research & Consultancy

Svenja de Rijk
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biedt deze werkzaamheden aantrekkelijk geprijsd aan vanuit de

Een kwartaalrapportage geeft een gedetailleerd overzicht

wens dat u een duurzame relatie met de andere business units

van de actuele ontwikkelingen op de koop- en vrije sector

van FRIS ontwikkelt. Dat biedt een extra voordeel: we staan altijd

huurwoningmarkt in Amsterdam (met factsheets van de

achter de conclusies; we achten de uitgebrachte adviezen, zoals

stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid en

geadviseerde verkoop- en verhuurbedragen, zodanig reëel, dat

Zuidoost) en de Zaanstreek (met factsheet van Zaandam) met

we deze graag ook in de praktijk uitvoeren.

een overzicht van de meest recente nieuwbouwprojecten.

Echte mensen, echte resultaten
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Bij het aanvragen van een (her)financiering of bij het opstellen van de jaarrekening heeft u een taxatie nodig. De
gecertificeerde taxateurs van FRIS staan garant voor een professionele en deskundige taxatie van uw vastgoed.
Gedegen marktkennis maakt dat wij taxaties snel en efficiënt kunnen uitvoeren conform de regels van het NRVT.
Wij taxeren zowel afzonderlijke panden als gehele portefeuilles.

Onze taxatierapporten voldoen aan de eisen die door

actuele marktcijfers en eigen onderzoeksrapportages kunnen

verzekeringsmaatschappijen, banken, gemeenten en overige

beschikken. Daarmee heeft FRIS een kennisvoorsprong waarvan

instanties worden gesteld. Omdat FRIS als organisatie

u als opdrachtgever kunt profiteren.

bemiddelt, beheert en adviseert op zowel de woningmarkt als
in het bedrijfsmatig vastgoed, weten wij als geen ander wat er

Onze specialiteiten

daadwerkelijk in deze markten speelt en wat hiervan de gevolgen

•
•
•
•
•
•
•

zijn voor de waarde van het vastgoed. Mede daarom kiezen onder
meer institutionele en particuliere beleggers, woningcorporaties,
banken, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren voor
ons.
Specialist Metropoolregio Amsterdam

Commercieel vastgoed
Beleggingswoningen
Markt- ,gebieds- en locatieanalyse
(Onbebouwde) grond
(Woning) portefeuilles
Commerciële due diligence
Investering- en haalbaarheidsanalyses

Wij zijn werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam, waaronder
ook Almere, Haarlem, Zaanstad en Diemen.

Voor een duidelijke, deskundige en
doelmatige taxatie van uw vastgoed

FRIS taxeert afzonderlijke objecten en gehele portefeuilles.
Voor specialistisch onroerend goed zoals hotels, zorgvastgoed

Snelle service, persoonlijk contact

of ander exploitatiegericht vastgoed werken wij samen met

Wij streven ernaar u binnen 24 uur een voorstel te doen, zodat u

gespecialiseerde taxateurs in ons netwerk.

snel vervolgstappen kunt zetten.
Optimale ontzorging

“Ik ben niet alleen bezig met stenen, maar vooral met
mensen helpen.”

Indien gewenst communiceren wij rechtstreeks met uw
tussenpersoon, zodat het financieringsproces vlot en vlekkeloos
verloopt.
Brede kennis

Susan Perdijk

Wij zijn aangesloten bij diverse instanties zoals de NVM, het NRVT
en TMI. Daarnaast is FRIS een brede organisatie met verschillende
vastgoeddisciplines.
Kennisvoorsprong
FRIS beschikt bovendien over een eigen Research & Consultancy
afdeling. FRIS Research & Consultancy is het platform dat ervoor
zorgt dat zowel opdrachtgevers als medewerkers van FRIS over
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FRIS Verzekeringen is de bakermat van FRIS. De business unit is opgericht in 1923, heeft haar wortels liggen in
Zaandam en is later uitgegroeid tot de organisatie die we nu kennen. Verzekeringen vormen nu een waardevolle
aanvulling op het dienstenpakket. De portefeuille van FRIS Verzekeringen omvat momenteel circa 2000
particuliere en zakelijke klanten.

Breder aanbod dan gebouwgebonden verzekeringsproducten
We bieden niet uitsluitend gebouwgebonden verzekeringsproducten. In het afgelopen decennium hebben we ons verder
toegelegd op de business-to-businessmarkt, Inmiddels bieden
we ook personeelsgebonden verzekeringen aan. De activiteiten
van FRIS Verzekeringen bieden daardoor een welkome aanvulling
op de primaire arbeidsvoorwaarden die het bedrijfsleven biedt
aan haar werknemers. In overleg kunnen wij, gezamenlijk met
onze andere business units, een op maat gesneden pakket aan
secundaire arbeidsvoorwaarden bieden dat uniek genoemd kan
worden.
Lid van Adfiz
FRIS Verzekeringen is aangesloten bij Adfiz, de branchevereniging

Eén totaalpakket aan verzekeringen met
één vast aanspreekpunt
“ Waar ik echt blij van word, is een gecompliceerde zaak voor de
klant op een goede manier oplossen.”

van onafhankelijk financieel adviseurs. De leden van deze
vereniging moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. In dat
kader beschikken wij niet alleen over vereiste vergunningen maar
ook over ruime kennis, kunde en jarenlange praktijkervaring.

•
•

Eén totaalpakket met één vast aanspreekpunt
Veel breder aanbod dan alleen gebouwgebonden
verzekeringsproducten

•

Lid van Adfiz, voldoet aan strenge opleidingseisen

Eén totaalpakket met één vast aanspreekpunt

Hein IJzer

Vastgoedbeslissingen zijn vaak complex en tijdrovend. FRIS
biedt de kans alles bij één organisatie onder te brengen en één
vast aanspreekpunt te hebben. Dit geldt voor particulieren en
commerciële partijen. FRIS kan desgewenst één totaalpakket
samenstellen, waarbij FRIS naast de begeleiding bij de aan- of
verkoop van de woning of commerciële ruimte, het VVE-beheer
en/of het algehele beheer, u ook ontzorgt op het gebied van
verzekeringen. Kortom: één totaalpakket en één aanspreekpunt.
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Hoofdkantoor
Atlas ArenA | Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam
+31(0)20 - 301 77 00
info@fris.nl
www.fris.nl

Makelaar voor Amsterdam

Makelaar voor de Zaanstreek

Buitenveldertselaan 42, 1081 AA Amsterdam

Westzijde 83, 1506 GA Zaandam

+31(0)20 - 301 77 15

+31(0)75 - 655 50 90

amsterdam@fris.nl

zaandam@fris.nl

Verhuur en woningbeheer (hoofdkantoor)

Bedrijfsmakelaardij & Beleggingen (hoofdkantoor)

+31(0)20 - 301 77 30

+31(0)20 - 301 77 20

+31(0)20 - 301 77 35 (nood)

bedrijfsmakelaars@fris.nl

vastgoedmanagement@fris.nl

Commercieel beheer (hoofdkantoor)

Beheer van scholen

+31(0)20 - 691 30 43

Marslaan 1, 4624 CT Bergen om Zoom

investmentcare@fris.nl

+31(0)164-23 75 57
info@dyade.nl
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VvE Beheer (hoofdkantoor)

Onderzoek (hoofdkantoor)

+31(0)20 - 301 77 40

+31(0)20 - 301 77 28

vvebeheer@fris.nl

research@fris.nl

Taxaties (hoofdkantoor)

Verzekeringen (hoofdkantoor)

+31(0)20 - 565 91 50

+31(0)20 - 301 77 44

taxaties@fris.nl

verzekeringen@fris.nl
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