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The James Company 
zorgT voor

éChT ConTaCT 
De James’ en Jack’s van The James Company 
vormen het hart van woongebouwen. Managing 

Director Mark Loeffen en Concept Manager
Jessica Hubers geven de credits dan ook graag aan 

de gastvrijheidsgoeroes en vakmensen op locatie, die 
een cruciale rol spelen in dit moderne woonconcept.

De intelligente lockdown vanwege corona doet daar 
niets aan af, vindt Loeffen. Integendeel. ‘Juist in dit soort 
tijden is onderlinge verbondenheid extra belangrijk. 
Het nut van communities wordt nu nog meer zichtbaar. 
We merken dat bewoners blij zijn dat ze nu kunnen 
terugvallen op de buurman of buurvrouw, die ze eerder 
leerden kennen tijdens de, door The James Company 
georganiseerde, bewonersborrels.’ Hubers: ‘De 
coronacrisis laat zien dat er technisch veel meer mogelijk 
is dan veel mensen dachten. Neem de razendsnelle 
toename van digitaal vergaderen en vrijmibo’s achter de 
laptop. Juist door al die digitale tools, groeit de behoefte 
aan menselijk contact. Dat nemen de James’ en Jack’s 
voor hun rekening. Zij zorgen voor écht contact, kennen 
de bewoners bij naam en weten wat er speelt.’

Het digitale aanbod aan diensten voor bewoners 
is legio. Toch worden die toepassingen veelal niet ten 
volle gebruikt, merkt Hubers. ‘De James’ en Jack’s 
zorgen dat die beschikbare diensten beter worden benut, 
bijvoorbeeld deelauto’s, e-bikes, pakketlockers en online 
community tools. Daarnaast leggen ze de verbinding 
met goede dienstverleners in de omgeving, onze ‘local 
heroes’. Dat gaat van schoenmakers, vloerenleggers, 
babysitters tot een stomerij. Allemaal services, die zorgen 
voor blije bewoners.’

Kloppend harT
Onder het motto ‘we create happiness by being the 
heart of the building’, wordt de eindgebruiker van 
woningvastgoed centraal gesteld. ‘We denken ook 
vanuit dat perspectief,’ legt Loeffen uit. ‘Wij stellen ons 
steeds weer de vraag: hoe kunnen we wonen nog leuker, 
makkelijker en verrassender maken? In alle oplossingen 
is een cruciale rol weggelegd voor onze James’ en Jack’s 
als aanspreekpunt. Zij zijn het begin en het einde van 
onze dienstverlening.’

+James Jannie: het gezicht van woontoren 900 Mahler
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Het gedachtegoed achter The James Company is zo’n 
acht jaar geleden overgewaaid uit Amerika. Loeffen: 
‘Iemand die de deur voor je opendoet, je boodschappen 
naar boven brengt, postpakketjes aanneemt… in 2012 
best vernieuwend voor ons land. Nederlanders staan 
bekend om hun aanpakkersmentaliteit en doen het liefst 
alles zelf. Alleen merkten we wel dat het perfect past bij 
de moderne woontorens die worden gebouwd, inclusief 
de luxe en uitstraling van 5-sterrenhotels. Daar past 
zo’n serviceconcept bij. Inmiddels zijn we een aantal 
jaar verder en is het dienstenaanbod van The James 
Company afgestemd op de Nederlandse woningmarkt.’

BehoefTe aan maaTwerK
Omdat elk gebouw anders is, net als de locatie, 
de omgeving en dus ook het type bewoners, heeft 
The James Company onderscheid gemaakt tussen 
verschillende labels. +James is een all-in concept met een 
ruime bezetting op locatie van minimaal zeventig uur per 
week. Loeffen vult aan: ‘James nestelt zich als het ware in 
het gebouw. Hij of zij kent er elke gang, elke deur én alle 
bewoners bij naam. +James bouwt aan een community, 
door niet alleen diensten te verlenen maar ook rituelen 
en tradities te initiëren, zoals een gezamenlijke barbecue, 
een hardloopgroep of een digitale bingoavond. Dat klinkt 
soms best kneuterig, maar dat maakt het een welkome 
aanvulling op het snelle leven dat veel bewoners leiden. 
Het gebouw op je duimpje kennen is overigens ook een 
taak voor +Jack, ook wel bekend als het broertje van 
James. Dit label richt zich op een veel grotere markt 
en wordt gezien als de huismeester 2.0. In de persoon 
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van ‘handige mannen en vrouwen’ die zich met name 
focussen op een schoon, heel en veilig gebouw. Ze zijn 
minder aanwezig, zitten niet achter een balie, maar 
bewegen meer door het gebouw voor onderhoud en een 
praatje.’

Naast de bekende labels, +James en +Jack biedt 
The James Company ook maatwerk aan. ‘Hiermee 
is het voor vastgoedeigenaren mogelijk om een eigen 
label te creëren. Alle kennis en ervaring van The James 
Company, in een custom made jasje, dat past bij de 
wensen en behoeften van de vastgoedeigenaar en de 
toekomstige bewoners.’

InhuIsmeesters
Het serviceaanbod van The James Company breidt 
nog steeds uit. Een logisch gevolg van ervaringen in 
de dagelijkse praktijk, vertelt Hubers. ‘Zo hebben we 
de ‘inhuismeesters’ geïntroduceerd, die de hectische 
verhuisperiode coördineren, op het moment dat de 
eerste appartementen zijn opgeleverd. Zij stroomlijnen 
de verhuizing van de nieuwe bewoners, zodat niet 
iedereen op hetzelfde moment met verhuisdozen bij de 
lift(en) staat te wachten.’ Met gebruik van een door The 
James Company ontwikkelde verhuisplanner (Web en 
App), maar ook met fysieke verhuismiddelen, zorgen ze 
voor een goede start en dus wederom blije bewoners.

De ‘inhuismeester’ is een schoolvoorbeeld van 
diensten die door praktijkervaring zijn ontstaan. The 
James Company bouwde zo in acht jaar tijd al veel 
expertise op. Hubers: ‘We zitten het liefst in een 
vroeg stadium bij de ontwikkelaar aan de tekentafel. 
Ook om optimaal gebruik te maken van de vele 
servicemogelijkheden die er zijn. Doordat we op diverse 
locaties dagelijks actief zijn, weten we welke behoeften 
er leven. Die kennis kan heel waardevol zijn bij de 
inrichting van een centrale entree of beheerdersruimte.’

Het serviceniveau speelt ook steeds een belangrijkere 
rol voor diegenen die een luxe appartement zoeken. 
Diegenen die het al hebben ervaren, willen daarna niet 
meer anders, weet Hubers. ‘Op Funda kun je nu zoeken 
naar een huis met minimaal drie slaapkamers, een tuin en 
zwembad. In de toekomst komt daar hopelijk het vakje 
‘serviceconcept’ bij. Zo kunnen mensen gericht opzoek 
naar woningen mét hoog serviceniveau. The James 
Company biedt die extra vorm van exclusiviteit.’ ■
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