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 ‘Uw (her)hUisvestingsproject
in goede handen’

Gaat uw bedrijf binnenkort verhuizen? Of wilt u uw huidige kantoor opnieuw inrichten? 
En houdt u daarbij niet van verrassingen? Dan bent u bij TDS aan het juiste adres. 

Bij dit boutique kantoor geloven ze in duidelijke communicatie. 
Eric Welboren en Robert Makker vertellen hun klanten graag waar ze aan toe zijn. 

‘Ons motto is: zeg wat je doet en doe wat je zegt!’

TDS is specialist in het renoveren, moderniseren, 
herindelen en inrichten van kantoor- en bedrijfsruimten. 
Het bedrijf voorziet in een totaalpakket: van 
vloerafwerking tot verlichting, van scheidingswanden 
tot systeemplafonds en van styling tot installaties. 
Opdrachtgevers zijn zowel huurders/gebruikers van 
kantoorruimte als verhuurders/property managers. 
Hier geen gesteggel over ‘wie doet wat’, ‘wat is nu 
precies verhuurklaar’ of ‘wie neemt de kosten voor zijn 
rekening’? Dat is namelijk al bij voorbaat helder.  

Die transparante aanpak is het resultaat van een 
achtergrond in de vastgoedwereld, stellen Eric Welboren 
en Robert Makker. ‘Doordat wij in ons werk veel met 
huurders en verhuurders te maken hebben en hebben 
gehad, zijn we goed op de hoogte van wat beide partijen 
wensen en nodig hebben. Het komt in onze branche 
veelvuldig voor dat opdrachtnemers een achtergrond 
hebben in de bouw en de inrichting insteken vanuit de 
techniek. Daardoor komt de opdrachtgever met enige 
regelmaat voor verrassingen te staan. Wij redeneren 
vanuit de opdrachtgever en vertalen zijn wensen naar de 
bouw. Dat is een andere denkrichting. Wij geven direct 
aan het begin van de opdracht duidelijkheid over wat 
er gaat gebeuren, op welke termijn en wat het kost. En 
we blijven daardoor binnen de afgesproken planning en 
budget.’

wat is het belangrijkste voordeel van dUidelijke 
commUnicatie voor de klant?
Robert: ‘Zekerheid over de kosten! Projecten lopen vaak 
uit de kosten. Neem de Noordzuidlijn. Die zou voor 

750 miljoen gebouwd worden, maar inmiddels is het 3,1 
miljard… Wij maken liever een reële inschatting. Dus 
geen offerte vol PM-posten of 25.000 euro begroten als 
we weten dat het waarschijnlijk 35.000 wordt. Als je met 
ons in zee gaat, weet je zeker dat je voor het afgesproken 
bedrag ook helemaal klaar bent.’ 

Eric: ‘Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat we 
een post niet vooraf kúnnen begroten, maar dat zijn 
uitzonderingen. En als het wel voorkomt, geven we de 
klant dit aan en communiceren we vooraf een realistische 
schatting van de kosten. Waar wij ook voor waken is 
het doen van aannames. Bijvoorbeeld over hetgeen 
een opdrachtgever bedoelt ten opzichte van wat een 
leverancier of producent heeft begrepen. De kunst is dit 
exact af te stemmen.’

bij inboUwpakketten is meestal sprake van tijdsdrUk. 
hoe gaan jUllie daarmee om? 
Eric: ‘Bij inbouw hebben we te maken met planningen 
van leveranciers en producenten, terwijl de huurder er 
op een bepaalde dag in moet. Dat is een spanningsveld. 
Ook hierin houden we een duidelijk verhaal. We 
proberen de productietijd zo kort mogelijk te houden en 
stemmen het tijdpad af met alle partijen, zodat iedereen 
weet waar hij aan toe is.’

wat is het belang van een goed inboUwpakket?
Robert: ‘Dat is groot! Zo zijn we nu bezig met een 
kliniek, die specifieke eisen heeft voor het plaatsen van 
bepaalde apparatuur. De richtlijnen vanuit de overheid 
voor de inrichting van zo’n ruimte zijn bijzonder streng, 

TDS
ERic WElBOREn, partner & ROBERT MakkER, projectmanager

dus dat moet je wel goed doen. Een ander hot issue 
is akoestiek. Industriële kantoorruimten hebben vaak 
een galm. Toch moet je daar fatsoenlijk kunnen bellen. 
Dankzij onze achtergrond in het vastgoed kunnen we 
daar goed in adviseren. We zijn - bij wijze van spreken - 
alles al een keertje tegengekomen.’ 

waarom zoU je als verhUUrder eigenlijk niet zelf je 
kantoor (her)inrichten of renoveren?
‘Een professionele aanpak vergroot de kans op verhuur 

aanzienlijk en houdt de kosten binnen de perken. 
Zo kwamen we er ooit in gesprek met een huurder 
achter dat de prijs voor gebouwgebonden installaties 
bij de preferred supplier van de vastgoedeigenaar 
exorbitant hoog was. In zo’n geval bellen wij direct 
met de gebouweigenaar, want door zo’n buitensporige 
kostenpost kan een verhuurtransactie sneuvelen. Wij 
kijken met een ander oog naar een gebouw dan de 
eigenaar. Dat heeft meerwaarde. Het is toch iets van 
‘Schoenmaker, blijf bij je leest!’.’ ■

Passie voor:

Eric: Zingen, de 

luchtvaart en 

watersport

Robert: Video edit, 

koken en Japanse 

koi karpers

Mijn verborgen 

talent:

Eric: Of het nog 

verborgen is waag 

ik te betwijfelen; 

zingen

Robert: creativiteit. 

Een gepassioneerd 

video editor

Wat Wil ik nog 

bijleren:

Eric: Te veel 

om hier op te 

schrijven. ik denk 

dat willen bijleren 

een belangrijk 

onderdeel is om 

plezier in je werk 

te houden en 

daarnaast dat dit 

een ‘on going’ 

activiteit is. Er blijft 

altijd wat bij te leren

Robert: Stilstand is 

achteruitgang.

Missie voor 2020:

Eric: Het jaar in 

gezondheid en – 

ondanks de corona 

situatie - succesvol 

afsluiten

Robert: Onze 

opdrachtgevers 

oplossingen bieden 

door, op basis van 

onze visie, met hen 

mee te denken en 

maximaal gebruik 

te maken van onze 

kennis en ervaring

Dit raakt Mij 

Persoonlijk:

Eric: Meestal raken 

mij zaken met 

jonge kinderen. 

Zo’n situatie met 

dat gepeste jongetje 

uit australië, 

Quaden Bayles, die 

lijdt aan dwerggroei

Robert: Onrecht, 

daar kan ik heel 

slecht tegen

Mijn insPiratiebron:

Eric: Dat zijn er 

meerdere 

Robert: Te veel om 

op te noemen

De ultieMe 

ontsPanning:

Eric: (water)Sporten

Robert: Japanse 

tuinen en Japanse 

koi karpers

leukste steDentriP:

Eric: ik moet 

zeggen dat ik over 

het algemeen 

niet zo gauw naar 

steden zou gaan 

als specifieke 

(vakantie) 

bestemming; doe 

mij de caraïben 

maar. Maar new 

York staat toch 

wel prominent op 

de lijst

Robert: Steden 

in italië, maar 

voorlopig even niet. 

En jaarlijks (in het 

najaar) een week 

naar Japan

beste zakenDiner:

Eric: Een diner 

waar gezelligheid 

en constructiviteit 

omtrent business 

hand in hand gaan 

en naadloos in 

elkaar overgaan

Robert: ik sluit me 

geheel aan bij Eric

beste koffie: 

Eric: Starbucks en 

nespresso

Robert: Ristretto en 

espresso
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