
Een nieuwbouwproject voor oplevering verhuurd krijgen? Dat 

is het werk van Teamverhuur. Dit onderdeel van BlueBrickMedia 

houdt zich bezig met marketingcommunicatie en online verhuur 

van nieuwbouwprojecten in opdracht van projectontwikkelaars 

en vastgoedbeleggers. De focus op online gaat hier samen met 

persoonlijke aandacht. Dat blijkt een schot in de roos. Met deze 

aanpak speelt Teamverhuur in op het veranderende speelveld in 

de vastgoedwereld, waarin data, service en online techniek een 

hoofdrol spelen. Het verhuurproces is online ingericht op basis 

van gepersonaliseerde automatisering - zeg maar de Coolblue-

aanpak. Via een stappenplan worden woningzoekenden op 

eenvoudige wijze door het traject geleid, van start inschrijving tot 

het tekenen van de huurovereenkomst. Daardoor blijft er extra tijd 

over voor service en contact met mensen die echt geïnteresseerd zijn. 

Potentiële huurders dus. 

Diversiteit
Het werk kan beginnen vanaf het moment dat de opdrachtgever 

een woning of appartementencomplex heeft gekocht. Het 

creatieve concept, de strategie, de branding en de praktische 

middelen zoals een website of een campagne: het team is van 

alle markten thuis. Die diversiteit is volgens Saidou de kracht 

van zijn bedrijf. ‘Beleggers en vastgoedeigenaren gaan voor de 

marketingcommunicatie en verhuur vaak 

in zee met verschillende partijen. Het kost 

veel tijd en energie om al die aparte schakels 

te verbinden. Bij ons hoeft dat niet, want 

hier zitten alle benodigde specialisten zoals 

designers, webdevelopers, marketeers en 

verhuurmakelaars onder een dak. Met elkaar 

bestrijken we de hele keten, van strategie tot en met uitvoering. 

Vanaf het eerste begin stemmen we zaken goed af en leggen we de 

juiste verbindingen tussen alle elementen die nodig zijn voor een 

succesvol verhuur. Dat leidt ertoe dat nieuwbouw verhuurd is voor 

oplevering en zorgt voor efficiency, transparantie en rust in het hele 

traject.’

Je hebt inmiddels een team van 13 mensen. Hoe kijk je aan tegen 

teamwork?

‘Ik heb 13 jaar bij de landmacht gewerkt. Daar heb ik de kracht 

van het team ervaren. Met z’n allen toewerken naar een bepaald 

resultaat, daar draait het om. Mensen maken de organisatie en 

zorgen dat je succesvol kunt zijn. Vergelijk het met een voetbalelftal. 

Alle spelers hebben hetzelfde doel voor ogen: winnen! Dat lukt 

alleen als je optimaal gebruik maakt van alle specialisaties in het 

veld, mensen in hun kracht zet en laat doen waar ze goed in zijn. 

Wij zijn sterk in de menselijke maat.’

Bij vastgoed denk je al snel aan stenen. Maar bij jullie draait het 

vooral om mensen. Waarom die nadruk?

‘Stenen hebben geen waarde zonder de mensen die er wonen. 

Wij hebben te maken met mensen die een grote stap in hun 

leven zetten. Of je nu voor het eerst op jezelf gaat wonen, gaat 

samenwonen of na een scheiding een nieuwe start maakt, je gaat 

een nieuwe fase in en dat gaat gepaard met emotie. Vandaar dat 

wij de menselijke maat zo belangrijk vinden. Natuurlijk hebben 

we te maken met harde randvoorwaarden en uitgangspunten. Je 

moet beoordelen of iemand de huur kan 

betalen. Maar je mag nooit vergeten dat 

het om mensen gaat. Daarom schrijven 

we bij een negatieve credit check iemand 

niet zomaar af, maar nemen we altijd 

contact op om te kijken hoe het zit. Soms 

blijkt zo’n check gebaseerd op verouderde 

informatie en kun je door een simpel telefoontje iemand toch op 

weg helpen. Met een kleine extra inspanning kunnen we veel voor 

mensen betekenen.’

 

Wat voegt dat toe vanuit commercieel oogpunt?

‘De menselijke maat hanteren wordt vaak als soft gezien. Maar 

ik ben ervan overtuigd dat aandacht voor mensen ook vanuit 

commercieel oogpunt van essentieel belang is. Wij zijn voor 

huurders het eerste contact, het visitekaartje van de eigenaar. 

Als dat contact goed verloopt, merkt de eigenaar dat ook in de 

exploitatie. Een positieve start met zorg en aandacht voor de 

eindgebruiker leidt tot vertrouwen bij de huurder en dat betaalt zich 

altijd uit. Als de kraan dan een keer lekt, is dat geen drama, want de 

huurder weet: ‘Als ik bel, wordt het snel en netjes opgelost’.’

Hoe belangrijk is service?

‘Onze focus ligt op online, en service vormt daar een belangrijk 

onderdeel van. Dat blijkt wel uit de brede samenstelling van 

ons team. Naast echte vastgoedmensen hebben we bewust ook 

professionals aangenomen met een andere achtergrond, zoals 

horeca of entertainment, branches waarin hospitality voorop staat. 

Daardoor is service bij ons geen ‘kunstje’. Het zit echt in ons 

DNA. We willen de klanttevredenheid en de service naar een hoger 

niveau tillen met nieuwe initiatieven. Zo maken we ons sterk voor 

de groeiende groep mensen die online de weg niet weten te vinden 

en behoefte hebben aan persoonlijk contact. Dus werken we nu 

aan een mobiel kantoor, zodat we naar mensen toekunnen en hen 

kunnen helpen bij het online inschrijven en 

uploaden van informatie.’ 

Hoe zie je de toekomst van Teamverhuur en hoe 

werk je daaraan?

‘Wij willen de beste verhuurder van Nederland 

worden. Om dat te realiseren maken we nu een 

professionaliseringsslag. Zo zijn we bezig met 

het behalen van het ISO-certificaat voor een 

goede omgang met data op optimalisatie van service door te blijven 

sturen op vastgestelde KPI’’s. Daarnaast richten we ons sinds kort 

ook op commercieel vastgoed. In nieuwbouwprojecten zit vaak een 

commerciële plint. De invulling daarvan staat meestal los van het 

verhuurproces van de woningen. Wij denken dat je die twee dingen 

beter in samenhang kan bekijken. Interessante partijen in de plint 

kunnen aantrekkingskracht uitoefenen op bepaalde huurders. En 

omgekeerd kun je de plint gericht invullen als je de huurders scherp 

in beeld hebt. Een goede wisselwerking kan synergie creëren. Daar 

gaan we dit jaar op doorpakken.’ 

Hoe bevalt het nieuwe pand?

‘Uitstekend! We zitten waar het gebeurt: midden in het centrum 

van Eindhoven, dicht bij de mensen en de dynamiek. Dat past bij 

ons. Het pand biedt ruimte aan alles wat wij belangrijk vinden. 

Het is een kleurrijke, inspirerende omgeving die uitnodigt tot 

samenwerking. We hebben een soort ‘zen-ruimte’ om op te laden, 

een trampoline voor extra energie en een kast met boeken voor 

inspiratie. Onze nieuwe omgeving bevordert de creativiteit en 

synergie tussen de collega’s en draagt zo bij aan het succes van het 

team en onze opdrachtgevers.’

Na een moeilijke periode waarin het vorige
reclamebureau op het randje van faillissement stond,
begon Saidou Blindenburg in 2018 samen met zijn
vrouw BlueBrickMedia. Bij zijn oude bureau was
BlueBrickMedia een label voor de vastgoedklanten
geweest, maar nu werd vastgoed de hoofdmoot.
Onlangs betrok hij een nieuw pand, omdat het bedrijf 
dwars door de coronacrisis heen uit zijn jasje groeide.
Dan doe je als ondernemer iets goed. ‘Wij zijn sterk in
de menselijke maat.’

MensenMakeNdestad

Beste restaurant: 

Wat mij betreft vooral de 

gezelligste plek om wat 

te eten:

Down Town aan de 

SmalleHave

De lekkerste koffie: 

Op dit moment bij 

teamverhuur

Favo public space: 

Strijp-S (hier zaten we 

voor de verhuizing)

Favoriete winkel: 

Sissy Boy en Hutspot

Mooiste gebouw: 

Witte Dame

Persoonlijke City secret: 

De ongrijpbare, 

creatieve ‘vibe’die 

Eindhoven rijk is

Eerste herinnering aan 

Eindhoven: 

Vage herinnering aan 

het flatje waar ik in mijn 

eerste levensjaren heb 

gewoond

Passie voor: 

BBQ’en

Grootste inspiratie: 

Wayne Dyer, Michael 

Pilarczyk, Dan Peňa, 

Deepak Chopra, 

Sadhguru, Ali Bouali

Dit raakt mij persoonlijk: 

Kinderen die opgroeien 

onder moeilijke 

omstandigheden (denk 

een erfenis van mijn 

militaire carrière)

Topserie Netflix: 

Norseman

Favoriet vervoersmiddel: 

Benenwagen

Ultieme ontspanning: 

Mediteren

Beste sportprestatie: 

RoPaRun

Post Covid 19: 

Waar kijk je het 

meest naar uit? Het 

ongehinderd samen 

kunnen zijn met andere 

mensen, familie en 

vrienden. De dynamiek 

van de (binnen)stad. 

Het voltallige team met 

regelmaat bij elkaar op 

kantoor

U bent 

halverwege

‘ Wij WillEN
 DE BESTE
 VERHUURDER  
 VAN NEDERlAND
 WORDEN’

‘ ONS TEAM iS VAN 
AllE MARKTEN 
THUiS’

ma di wo do vr

Tekst:

Petra Pronk

Portret:

Marcel Krijger
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Saidou Blindenburg

eigenaar 

Teamverhuur.nl 

Extra 
vragEn

saidou en Melissa 

Blindenburg

de
  vastgoedweek

‘ EEN KlEiNE ExTRA 
iNSPANNiNG KAN 
VEEl BETEKENEN’

‘ JE mag nooit
  vErgEtEn dat hEt 
om mEnsEn gaat’

‘One space’ is een 

project van syntrus 

achmea Real Estate 

& Finance. Voor 

dit project bedacht 

teamverhuur de naam 

en de eerste branstyle 

concepten.

Momenteel wordt 

er gewerkt aan 

de uitwerking 

van de basis 

marketingmiddelen 

en zijn de eerste 

activatiecampagnes 

gestart.

vgvisie.nl

https://vgvisie.nl/

