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T o b i a s  V e r h o e V e n
COMMERCIEEL dIRECTEuR SynChROOn

‘We voeren tegenwoordig bij Synchroon andere 
gesprekken dan vroeger. Ons doel is: mooie projecten 
ontwikkelen. Aanvankelijk hadden we het dus vooral 

over esthetiek. Maar gaandeweg beseften we dat 
bouwen en ontwikkelen over veel meer gaat dan alleen 

over schoonheid. Het gaat ook over gebruik en
zingeving. Dat laatste is een vreemd woord in het

vastgoedvocabulaire, maar uiteindelijk is dat wel wat 
we doen: het geven van zin aan een gebouw en

zijn omgeving.’

Het streven naar
estHetiek en

zingeving zit diep
in ons dna



- VG VISIE #15 -

Wat Was het
belangrijkste
moment?
Het ondertekenen van 
het contract inzake de 
ontwikkeling van het KJ 
Plein. Hiermee kunnen we 
samen met onze partner 
Amvest echt iets toevoegen 
aan het stedelijk leven 
in het centrum van Den 
Haag. We zijn echt trots op 
dit project, onder andere 
vanwege onze vooruitstre-
vende kijk op mobiliteit. 
Ruim 400 woningen nabij 
het centraal station en 0 
parkeerplaatsen! Maar wel 
met een ondergrondse 
fietsenstalling met ongeveer 
8500 plekken, die wordt 
gebouwd door ons zuster-
bedrijf Mobilis. 

Terugblik
2017

top 3-projecten:

1.  Het KJ Plein in              
Den Haag, samen met  
Amvest.

2. Wisselspoor in Utrecht.
3.  Karspelhof in                

Amsterdam Zuidoost. 

Wat Was de
belangrijkste les
uit 2017?
Zoek en vind balans, zowel 
privé als zakelijk. Zakelijk 
betekent dit voor mij dat 
een goed project wordt 
gerealiseerd door een 
optimale balans tussen 
professionaliteit, creativiteit, 
kennis en kunde.
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Steden bouwen is geen papieren exercitie, maar iets 
wat je doet voor mensen van vlees en bloed. Dat 
besef zit diep bij Synchroon. Reden waarom deze 
projectontwikkelaar uitblinkt in uitdagende projecten 
op menselijke maat, zoals ook blijkt uit de slogan: 
ontwikkelen met lef en liefde. Dat zijn geen holle 
woorden, maar iets wat breed leeft binnen het bedrijf, 
verzekert Tobias Verhoeven. ‘Het werken aan de stad 
boeit mij enorm. Ik woon zelf in Amsterdam, dus 
ik werk elke dag aan mijn eigen leefomgeving. In de 
stad samen met anderen de goede dingen doen en 
mooie gebouwen maken: dat is wat mij drijft. En die 
drive deel ik met alle collega’s.’ Reflectie vormt een 
wezenlijk onderdeel van het werk. Een mooie manier 
om scherp te blijven en jezelf voortdurend te verbete-
ren, vindt Verhoeven. Er is sprake van voortschrijdend 
inzicht. ‘In eerste instantie hadden we het over esthe-
tiek, de schoonheid van een gebouw. Maar er zitten 
ook andere kanten aan. Ons vak gaat ook heel erg 
over gebruik en over zingeving.’

Zingeving is niet direct een term die je as-
socieert met vastgoed._‘Dat klopt. Het is een 
ongebruikelijk woord in onze branche. Toch denken 
we dat dat het juiste woord is. Met bouwen en ont-
wikkelen geef je zin aan een gebouw en de omgeving. 
Het maken van goede projecten die mensen enthou-
siast omarmen en die blijvend iets toevoegen aan de 
stad, is pure zingeving. Wij vinden het belangrijk om 

Meer mensen huisvesten op hetzelfde 
aantal meters zonder concessies te doen 
aan de leefbaarheid. Die opgave voor de 
steden brengt bij sommige ontwikkelaars 
een ongekende creativiteit naar boven. 
Dat, opgeteld bij een stevig stukje zelf-
reflectie tijdens de crisis, zorgt bij
Synchroon voor nieuwe energie. ‘We
kijken nu anders naar de stad en naar 
ons eigen werk’, stelt Tobias Verhoeven.  _

ons vak gaat ook 
Heel erg

over gebruik
en over

zingeving

Tobias Verhoeven is gefotografeerd op Wisselspoor in Utrecht.
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‘Ik was lange tijd een grote fan van Michael 
Jordan; sterspeler bij de Chicago Bulls in 
de jaren 90 en een van de beste basket-
ballers aller tijden. De makkelijke reden: 
wij zijn even lang. Meer op inhoud: hij 
fascineerde mij door de combinatie van 
schoonheid en talent. Hij had een bijzon-
dere manier van “in de lucht lopen”, en 
zijn dunk was legendarisch. Hij deed on-
mogelijk mooie dingen tijdens het spel. Dat 
unieke talent alleen was al reden genoeg 
voor bewondering. Maar wat mij aansprak 
is dat hij dat talent combineerde met kei-
hard werken en gedisciplineerd trainen.

Dat is ook hoe ik zelf in het vak zit en in 
mijn bedrijf sta. Wij delen dezelfde drive. 
Het is mijn passie om mooie projecten te 
maken. Dat is topsport, want bij Synchroon 
hebben we allemaal grote ambities. We 
willen altijd de beste zijn. Persoonlijk ben 

ik niet gauw tevreden en dat kan ook niet, 
want de competitie is zwaar. Werken in zo’n 
omgeving vind ik leuk en uitdagend, maar 
het komt me niet zomaar aanwaaien. Het 
is een kwestie van keihard werken en veel 
“trainen”. 

Dat is de basis voor succes, maar het is 
ook een valkuil. Als je voortdurend het bes-
te uit jezelf wilt halen, moet je daar andere 
dingen voor laten. Ik “laat” voor mijn gevoel 
teveel op het vlak van vrienden en gezin. 
De mooiste en beste projecten maken en 
tegelijkertijd  een gezonde balans hebben 
tussen werk en privé, dat is de zoektocht 
waar ik in zit. 

Eigenlijk kun je balans ook zien als een 
onderdeel van succes. We zouden ont-
spanning net zo serieus moeten nemen als 
inspanning. Zonder rust en ontspanning 

inspiraTie
bron
_ Michael Jordan

kun je niet optimaal presteren. Tijd nemen 
voor jezelf en je gezin is nodig om net als 
een topsporter te kunnen blijven scoren en 
geestelijk en lichamelijk in topconditie te 
blijven. Ik heb een tijdje aan yoga gedaan. 
Dat beviel uitstekend. Het gaf rust in m’n 
kop, en zorgde voor de nodige ontspanning 
en relativering. Het zou goed zijn om dat 
weer op te pakken. Het leven is ontzettend 
leuk, en ik wil er alles aan doen om hier zo 
lang mogelijk rond te blijven lopen!’

Tobias Verhoeven
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infrastructuur, het verzorgen van passende mobiliteit 
en saneringen om tot de gewenste ontwikkeling te ko-
men. Overheid en markt trekken daar samen gelukkig 
goed in op. Dat genereert positieve energie. De markt 
speelt goed in op de groei van 1- en 2-persoonshuis-
houdens, maar er is meer aandacht nodig voor de 
huisvesting van andere groepen die ook in de stad wil-
len wonen, zoals gezinnen. Ik heb zelf een gezin met 
drie jonge kinderen, en wij kiezen bewust voor wonen 
in Amsterdam. De huidige huizenprijzen drijven 
gezinnen echter de stad uit. Als we deze bevolkings-
groep voor de stad willen behouden, moeten we op 
zoek naar andere, meer betaalbare woningtypes.’

Wat betekent dat, behalve stenen 
stapelen?_‘De trek naar de stad gaat samen met 
een grotere bewustwording van de omgang met onze 
omgeving. Veel mensen zijn een beetje klaar met con-
sumentisme, verspilling en vervuiling, en kiezen steeds 
vaker voor een gezonde, duurzame leefstijl. Liever wat 
minder kopen, maar dan wel beter en goed voor het 
milieu! Liever de fiets dan de auto! Dat vraagt om een 
andere inrichting van de stad. Duurzaamheid krijgt 
een prominente plek bij de inrichting van de steden. 
Dat vind ik een mooie trend, en die nieuwe leefstijl 
willen wij graag in de volle breedte faciliteren.’

hoe vertalen jullie die trends naar vast-
goed?_ ‘Bijvoorbeeld met XS Deluxe, zoals in de 
Houthavens. Dat is klein maar fijn wonen. Compacte 
appartementen met een hoog voorzieningenniveau 
dat zich ook uitstrekt buiten de eigen woning. Bij dit 
type woningen is de stad je huiskamer en heb je de 
beschikking over allerlei gedeelde voorzieningen. Je 
bent in je woning om te slapen, je nodigt je vrienden 
uit in de gemeenschappelijke keuken of op het dakter-
ras, wassen doe je in een gemeenschappelijke ruimte. 
Allemaal goed voor het sociale contact. In de kelder 
staat er een deelauto voor je klaar, en je flexkantoor zit 
om de hoek.’

is de deeleconomie geen hype?_‘Ik ben ervan 
overtuigd dat delen mainstream gaat worden, al was 

goed na te denken over wat een gebouw doet voor het 
milieu, nu en op de lange termijn.’

Wat betekent dat concreet?_‘Zingeving is 
een breed begrip. Als je dat gaat laden, kom je uit bij 
onderwerpen als duurzaamheid, circulair bouwen en 
groene mobiliteit. Maar het is ook: meehelpen aan 
een gezonde leefstijl en voldoende groen in de bin-
nenstad realiseren. Alles wat bijdraagt aan een fijn, 
gezond leven. Wij vinden het belangrijk dat de ge-
bouwen die we ontwikkelen een meerwaarde hebben 
voor de omgeving, niet alleen esthetisch, maar juist 
ook functioneel en inspelend op de maatschappelijke 
behoeftes. Daar waren we al mee bezig, maar daar 
willen we het komende jaar nog meer op focussen.’ 

Zelfs in de crisis bleef ‘mooi’ voor syn-
chroon een hard criterium bij projecten. 
Waar komt die liefde voor schoonheid 
vandaan?_‘Wij komen voort uit een fusie van twee 
bedrijven waar het maken van mooie projecten altijd 
centraal heeft gestaan: Hopman Interheem Groep en 
Johan Matser Projectontwikkeling. Het streven naar 
esthetiek en zingeving zit daardoor diep in ons DNA. 
We willen werken aan onderscheidende projecten 
waar we trots op kunnen zijn en waar we een goed 
gevoel bij hebben. Daarom doen we geen concessies 
aan kwaliteit.

Wat ook meehelpt is dat we onderdeel zijn van 
TBI, bekend van grote projecten als het Rijksmu-
seum en de Markthal in Rotterdam. TBI wordt 
gevormd door een groep ondernemingen die samen 
op duurzame wijze de leefomgeving willen vernieu-
wen, inrichten en onderhouden. Wij delen een sterke 
maatschappelijke drive. Aandacht voor esthetiek is 
daar een vanzelfsprekend onderdeel van.’ 

Wat Zijn de belangrijkste trends voor het 
komende jaar?_‘De trek naar de steden springt 
het meest in het oog. Het opvangen van de groeiende 
bevolking en de daarmee gepaard gaande herstruc-
turering is de grote opgave voor steden. Dat betekent 
woningen bouwen, maar ook het aanleggen van 
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het alleen maar omdat het mensen in staat stelt om 
hun geld op een andere manier uit te geven. Compact 
wonen en een auto delen maakt dat je geld overhoudt 
voor andere leuke dingen, bijvoorbeeld uit eten gaan 
of naar het theater. Daarnaast heeft de deeleconomie 
ook een sociale component die veel mensen aan-
spreekt. Wonen in kleine communities bevordert het 
onderlinge contact. Je kent elkaar en dat maakt de 
stap om op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen 
als dat nodig is, makkelijker. Bovendien zorgt de di-
versiteit in zo’n complex ervoor dat mensen bij elkaar 
wonen die complementair zijn aan elkaar.’ 

hoe geven jullie vorm aan de plek van 
bedrijven in de stad?_‘Een belangrijk inzicht is 
dat young professionals niet bedrijven volgen, zoals 
we lange tijd dachten, maar dat bedrijven jonge 
getalenteerde mensen volgen. Grote corporates kiezen 
er steeds meer voor om niet in corporate gebouwen 
te gaan zitten, maar in flexibele onderkomens, omdat 
daar de innovators zitten. We willen een woon- en 
werkomgeving creëren waar  jong talent zich thuis-
voelt en die het contact tussen bedrijven bevordert. 
Diversiteit is daarbij een sleutelwoord. Daarom zetten 
we binnenstedelijk in op mixed use-gebouwen met o.a. 
wonen, horeca en flexibele werkconcepten met veel 
ruimte voor ontmoeting.’

noem eens een project Waar jouW hart 
sneller van gaat kloppen?_‘Wisselspoor in 
Utrecht. Daar zijn we bezig om een stoer stukje stad 
te realiseren op een oud rangeerterrein van de NS. 
Een stedelijk woonmilieu met diverse woningen 
en voorzieningen, opgebouwd uit kleine buurtjes. 
Kleinschaligheid in de grootsheid van de stad is een 
pre. Ik ervaar dat zelf ook. Ik woon nu dorpser dan in 
het dorp waar ik vandaan kom en de relatie met mijn 
buren is hier een stuk hechter dan waar ik vroeger 

woonde. Dat heeft te maken met simpele dingen. 
Zo grenzen de tuintjes aan elkaar en zijn de heggen 
bewust laag gehouden. Dat bevordert het contact, en 
maakt dat ik bijvoorbeeld de grasmaaier deel met mijn 
buurman.

hoe Ziet de toekomst er voor synchroon 
uit?_‘Het gaat goed in onze bedrijfstak, maar daar-
door wordt het wel steeds moelijker om projecten te 
acquireren. Hier zullen we de komende tijd dan ook 
veel tijd en energie in stoppen. Tegelijkertijd moeten 
we de focus houden op het creëren en ontwikkelen 
van goede projecten. Juist in deze opkomende markt 
komt het erop aan om trouw te blijven aan onze kern-
waarden. Daar mogen we niet in verslappen!’

goede voornemens voor het nieuWe 
jaar?_‘Zakelijk gezien wil ik meer tijd en energie 
stoppen in het bedenken en in de markt zetten van 
nieuwe concepten en innovaties. Privé wil ik graag 
bewuster gaan leven. Werk en privé overlappen elkaar 
vaak. Dat zorgt voor betrokkenheid, maar het heeft 
ook tot gevolg dat de balans wel eens zoek is. Hard 
werken en een druk gezinsleven resulteren er vaak 
in dat ik niet altijd even goed voor mezelf zorg. Ik 
wil dan ook graag actiever aan de slag met een meer 
natuurlijke en gezondere leefstijl.’

Wat moet daarvoor gebeuren?_‘Ik loop hard. 
Dat werkt ontspannend en maakt dat er ruimte komt 
voor creativiteit. Ook het weekend niks plannen is 
rustgevend. Gewoon lekker met de kinderen sporten 
of naar het museum. Daarnaast ontspan ik ook 
meer op het werk. Door mijn collega’s meer ruimte 
te geven om zelf te ondernemen, ervaren zij meer 
vrijheid en ontstaat er bij mezelf meer ruimte om 
bijvoorbeeld na te denken over nieuwe concepten en 
innovaties.’

vooruiTblik 
2018

Wat is de uitdaging
voor 2018?
De positieve energie en 
vibe vasthouden en mooie 
nieuwe projecten aan de 
portefeuille toevoegen.

concrete projecten
in 2018?
-  Start bouw Wisselspoor 

Utrecht.
-  Ontwikkelen van de Sax 

in Rotterdam, mixed use-
gebouw op de Wilhelmi-
napier tezamen met BPD.

-  Ontwikkelen van 5Tracks 
in Breda, mixed use-ge-
bouw naast het Centraal 
Station.


