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‘We hebben sinds de start van het bedrijf, 
in 2006, een sterke groei doorgemaakt’, 
zegt Den Buitelaar. ‘Steeds hebben we er bij 
die groei op gelet onze bedrijfsprocessen 
zodanig te stroomlijnen dat we in 
staat zijn om met hetzelfde gemak een 
eengezinswoning in verkoop te nemen 
als een beleidsstrategie en verkoopplan te 
maken voor een nieuwbouwproject van 
400 woningen. Die voortdurende focus op 

kwaliteit wordt ook gezien en herkend. Zo 
zijn we door Vastgoed Actueel al eens tot 
beste makelaar van Zuid-Holland en het jaar 
erop tot beste makelaar van Noord-Brabant 
verkozen.’

Groot netwerk
Chris Nugteren -  al jaren een goede 

bekende uit het vastgoednetwerk van 
Den Buitelaar - ziet veel kansen voor het 

bedrijf. ‘Natuurlijk gaat het daarbij om het 
makelen van bestaande woningen. Maar 
daarnaast zullen er in Nederland heel veel 
woningen moeten worden bijgebouwd. 
Een ontwikkelaar heeft een stukje grond 
liggen en wil goed kunnen inschatten 
wat de verkoopmogelijkheden zijn van 
de woningen. Onze expertise is dan heel 
welkom. Door de enorme ervaring en - heel 
belangrijk in de makelaardij - het grote 

De Q Groep is niet alleen een van de grootste en snelst groeiende 
makelaarskantoren van Nederland, met inmiddels meerdere vestigingen 
in de regio’s groot-Rijnmond en West-Brabant. De groep heeft ook een 
belangrijke troef in handen als het gaat om grondposities. Q Groep beschikt 
vanuit haar netwerk over meer dan 500 potentiële ontwikkellocaties door 
heel Nederland. We spreken Richard den Buitelaar - oprichter en directeur 
van Q Groep - en vastgoedondernemer Chris Nugteren, die als extra 
‘’acquisitiemotor’’ sinds driekwart jaar aan de groep is verbonden.
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netwerk van de groep kunnen wij bijzonder 
effectief adviseren. Waarbij we natuurlijk 
door de samenwerking met onze relatie een 
belangrijke troef hebben, grondposities.’

Aantrekkelijk voor 
projectontwikkelaars
‘Niet voor niets weten projectontwik-

kelaars de Q Groep te vinden’, zegt Den 
Buitelaar. ‘De meeste makelaars hebben 
geen toegang tot grondposities. Wij wel, 
wij kunnen bemiddelen in circa 400-500 
grondposities. Dat maakt ons natuurlijk 
aantrekkelijk voor projectontwikkelaars. 
We komen, om het wat populair te 
zeggen, niet alleen “halen, maar ook 
brengen’’. We hebben een sterke basis als 
het gaat om het makelen van bestaande 
woningen. Maar als je wilt overleven in de 
makelaardij zul je ook een sterke positie 
in nieuwbouw moeten hebben. Dat geeft 
extra reuring voor het bedrijf, want kopers 
van nieuwbouwwoningen laten ook weer 
woningen achter, waar wij dan wellicht 
kunnen makelen en hypotheken aan 
kunnen koppelen. Het is cruciaal dat je kunt 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Als je 
5 jaar geleden als makelaar een 5-jarenplan 
had gemaakt, had dat niet gewerkt. De 
stikstofproblematiek, PFAS, de coronacrisis. 
De markt verandert razendsnel en daar 
moet je op kunnen inspelen als organisatie.’

zelf de boer op
Nugteren voegt eraan toe dat je natuurlijk 

wel kunt ‘’wachten’’ op een ontwikkelaar 
die misschien over enkele jaren  een mooi 
project heeft. ‘Maar wij gaan liever zelf de 
boer op. We spreken veel ontwikkelaars 
en ook architecten. Ook kleinere projecten 
kunnen interessant zijn. Natuurlijk nemen 
we voor de wat grotere ontwikkelaars ons 
steeds grote netwerk en die grondposities 
mee. Maar omdat we zo actief zijn in het 
speuren naar kansen komen we ook in 
contact met partijen die mooie, kleinere 
casussen hebben. Ook die kleinere casussen 
goed oppakken voor je klanten geeft veel 
voldoening.’

omgevingswet en participatie
De Q Groep helpt ook steeds meer 

ontwikkelaars om te voldoen aan de 
nieuwe Omgevingswet, die bedoeld is om 
burgers meer zeggenschap over de eigen 
leefomgeving te geven. Den Buitelaar: ‘Het 
komt er op neer dat belanghebbenden zo 
vroeg mogelijk moeten worden betrokken. 
Omdat wij een onafhankelijke partij zijn, 
worden wij niet snel gezien als de grote boze 
wolf die het uitzicht wil bederven. Ons doel 
is om bewoners juist tot ambassadeurs van 
het project te maken. Door ze in een vroeg 
stadium te informeren en te bevragen. 
Ontwikkelaars vinden het prettig om dit 
uit handen te geven, waardoor wij dan 
een partner in die ontwikkeling worden. 
Inmiddels hebben we dit traject meerdere 
keren opgepakt en dat verloopt tot volle 
tevredenheid.’

Digitaal samenwerken
Corona kwam al ter sprake. Nugteren 

ziet dat er ook positieve kanten zijn 
aan de coronacrisis. ‘Een aspect is 
dat heel Nederland nu openstaat voor 
digitaal samenwerken. Dat leidt in 
die buurtparticipatie tot verrassende 
ontwikkelingen. Waar je voorheen tijdens 
een voorlichtingsavond in een zaaltje 
zat met 80 man, loggen nu opeens veel 
meer mensen in op de livestream van zo’n 
voorlichtingsavond. Dat doen wij natuurlijk 
niet met een knullige TEAMS-vergadering, 
maar we zetten hiervoor een professionele 
Webinar op. Door gebruik te maken van alle 
technische mogelijkheden, een camerateam 
en een professionele moderator verzamelen 
we cruciale informatie. Ontwikkelaars 
omarmen dit. Het is tevens een mooi 
voorbeeld wat het zo leuk maakt om hier te 
werken. Als wij een nieuw initiatief willen 
opstarten dan hoeft dat niet eerst over 
heel veel schijven. Richard is als eigenaar-
ondernemer iemand die snel beslist en 
durft te ondernemen. Q Groep is een grote 
organisatie met voldoende slagkracht 
en bovendien flexibel genoeg om snel te 
kunnen schakelen.’

WaNNeeR had je de moed 

om je eigeN BedRijf te 

staRteN:

Chris: 1999 en per 01-01-2000 

vaste baan opgezegd, mooie 

symbolische datum

Richard: Per 1-1-2006, ik was 

26 jaar

Wat zijN vooR jou de 

uNiveRsele WaaRdeN 

vaN oNdeRNemeN, 

oNafhaNkelijk vaN Welke 

CRisis (fiNaNCieel, viRus, 

stikstof et CeteRa) ziCh 

ook vooRdoet:

Chris: adequaat, transparant, 

altijd gaan voor een duurzame 

relatie of oplossing, de wereld 

is klein je komt elkaar altijd in 

welke hoedanigheid ook, vaak 

weer tegen

Richard: afspraak is afspraak, 

eerlijkheid en kunnen delen

Welk vak zou je gekozeN 

heBBeN als je geeN 

oNdeRNemeR zou zijN:

Chris: iets in de techniek, ik 

heb een werktuigbouwkundige 

achtergrond

Richard: Piloot

Welke dRoom had je vlak 

vooRdat je BegoN:

Chris: ik ben samen met een 

vriend begonnen in de it, we 

hadden grote plannen op het 

gebied van een webwinkel 

alleen was de tijd er toen nog 

niet rijp voor, iedereen had 

wantrouwen in webwinkels en 

ideal-betalingen bestonden 

toen nog niet. toen zijn we 

verder gegaan in het bouwen 

van websites voor o.a. 

makelaars (funda.nl bestond 

toen nog niet)

Richard: de makelaardij  op 

zijn kop zetten, ik wilde de 

slechte naam die makelaars 

hadden (én helaas ook nog 

vaak hebben) ten positieve 

veranderen 

hoe BeN je veRaNdeRd/

gegRoeid de afgeloPeN 

jaReN:

Chris: Rustiger geworden, 

door ervaring en opgebouwde 

zekerheden zit je rustiger in de 

wedstrijd en kan je focussen op 

dingen die er toe doen

Richard: je merkt dat door je 

ervaring je nog steeds meer 

groeit. daarnaast verbaas ik 

me erover dat je als mens heel 

veel kan hebben, ik geef nog 

steeds net zo veel gas als toen 

ik 26 was. dat is ook nodig

aaN Welke eigeNsChaPPeN/

vaaRdighedeN heB je 

BeWust geWeRkt:

Chris: Niets specifieks, je leert 

iedere dag, bewust of onbewust

Richard: spreken in het 

openbaar, engels

Wat heeft iNdRuk gemaakt 

iN je leveN:

Chris: de geboorte van mijn 

drie dochters

Richard: iedere keer als er 

iemand jong overlijdt, dat zet 

je weer even met je voeten op 

de aarde

Welke tegeNslag heeft je 

het meeste gevoRmd:

Chris: toen ik 20 was kreeg ik 

diabetes, prima mee te leven, 

maar het is wel een dingentje, 

je bent 24 uur per dag bezig 

met eten, bloedwaardes, wat 

ga ik doen, hoe lang, heb ik 

iets bij me, hoe voel ik me, 

etc.. Compleet onbezorgd en 

spontaan is er niet bij

Richard: iedere tegenslag 

vormt je. je wordt sterker door 

niet op te geven en je leert dat 

hulp vragen heel nuttig kan zijn

hoe WoRd jij BeïNvloedt 

dooR suCCes:

Chris: Niet of bijna niet. 

Natuurlijk ben je blij als het 

goed gaat, maar ik probeer 

alles te relativeren. door 

heel erg met je succes te 

koop te lopen kan je andere 

ook kwetsen en verkeerde 

indrukken achterlaten, doe 

maar gewoon zeg maar

Richard: succes geeft een je 

een dopamine-shot, in die zin 

werkt het verslavend. daarom 

is tot rust komen ook zo lastig

vaN Welke BeslissiNg heB 

je sPijt:

Chris: ik ben pas in 2005 in het 

vastgoed actief geworden, dat 

had ik veel eerder moeten doen

Richard: dat zijn er heel 

veel, maar ik blijf daar niet in 

hangen. dat is het leven

Wat tyPeeRt jouW stijl 

vaN leidiNg geveN:

Chris: loslaten, niet overal 

bovenop zitten, door 

mensen meer vrijheden en 

verantwoordelijkheden te 

geven presteren ze beter en 

hebben ze een leukere baan, 

wat resulteert in een goede 

werksfeer en uiteindelijk in een 

beter bedrijfsresultaat

Richard: zelfstandigheid en 

vrijheid, maar wel met het 

welzijn van de klant en de 

organisatie als hoofddoel. 

het hangt allemaal met elkaar 

samen

Welke oNdeRNemeR 

BeWoNdeR je het meest: 

Chris: mijn overleden vader

Richard: ik bewonder iedere 

ondernemer, weet uit ervaring 

hoe hard werken het is en 

welke risico’s er genomen 

worden 

Wat is je leveNsfilosofie:

Chris: doen! durven 

ondernemen en ook durven 

ergens mee te stoppen in 

plaats van te trekken aan een 

dood paard

Richard: meestal genietend. 

dat staat ook als headline in 

mijn Whatsapp

hoe kom je tot jezelf:

Chris: lopen met de hond, een 

goede serie kijken op Netflix

Richard: Wijntje, Netflix, 

wandelen en voetballen

Wat BetekeNt 

duuRzaamheid vooR jou:

Chris: kijken naar zaken 

die er echt toe doen en daar 

verandering in aanbrengen, 

toevallig drie zonnepanelen 

aanschaffen om jezelf een goed 

gevoel te geven hoort daar wat 

mij betreft niet bij

Richard: op de lange termijn 

met alles en iedereen in 

ogenschouw nemend

Wat doe je als het eveN 

tegeNzit:

Chris: even afstand nemen

Richard: Nog harder werken

Wat is jouW ultieme doel 

als oNdeRNemeR: 

Chris: ik heb geen ultiem doel, 

geen stip op de horizon, ik heb 

een leven dat ik leef en doe 

vooral dingen die ik leuk vindt, 

werken is daar gelukkig een 

groot onderdeel van

Richard: als ondernemer 

heb je maar één doel, dat 

is de continuïteit van je 

onderneming. dat probeer je 

uiteraard wel te combineren 

met datgene waar je zelf blij 

van wordt

WaNNeeR BeN je 

suCCesvol:

Chris: als je gezond en 

tevreden bent en de dingen kan 

doen die je belangrijk vindt

Richard: als mensen blij van 

je worden, maar je daarbij ook 

jezelf niet vergeet

Wat Wil je als 

oNdeRNemeR NalateN aaN 

de volgeNde geNeRatie:

Chris: daar ben ik niet zo 

mee bezig, maar mochten 

mijn kinderen zelf iets willen 

ondernemen dan zou ik het 

leuk vinden om ze daarbij 

te ondersteunen, in welke 

bedrijfstak dan ook

Richard: een organisatie die 

niet afhankelijk is van mijn 

inbreng

iN het WeekeiNde WeRk ik 

Wel/Niet omdat:

Chris: ja hoor, een dag heeft 

24 uur en een week heeft 

7 dagen. als zelfstandig 

ondernemer heb ik altijd alle 

dagen gewerkt en tevens alle 

dagen privé dingen gedaan. 

een zichtbare scheiding is er 

niet echt, ik heb geen baan, ik 

heb een leven

Richard: als ondernemer ben je 

dag en nacht beschikbaar, een 

illusie om te denken dat je dat 

kan afkaderen

oveR Welke iNvesteRiNg 

heB je laNg NagedaCht/

deNk je laNg Na:

Chris: ik denk niet zo lang na, 

als je weet wat je wilt en kunt 

dan moet je beslissen en er 

vervolgens wat van maken. 

doen

Richard: ik denk nooit lang na, 

als ik namelijk te lang na moet 

denken is het gewoon geen 

goed plan 

digitaal veRgadeReN: 

WaaRom Wel/Niet:

Chris: ja, maar niet altijd en 

zeker niet in de acquisitie. een 

echte relatie opbouwen en bij 

elkaar de sfeer proeven doe je 

toch face to face. digitaal is om 

kort zaken te bespreken, snel 

en efficiënt

Richard: liever niet, ik ben 

een mensen-mens en voel me 

echt niet gelukkig met digitaal 

vergaderen

WaaR heB je oNtzetteNd 

haRd om moeteN laCheN:

Chris: de boeken van hendrik 

groen

Richard: de lol die we op 

kantoor hebben, tegen 

kantoorhumor kan echt 

niets op

Wat Was het Beste feest 

dat je zelf heBt gegeveN:

Chris: toen we 12,5 jaar 

getrouwd waren, tijd geleden 

alweer

Richard: dat moet nog komen

als je moRgeN zou kuNNeN 

WakkeR WoRdeN met eeN 

goede eigeNsChaP of 

taleNt eRBij, Wat zou dat 

zijN:

Chris: een talenknobbel zou 

mooi zijn, ik vindt het zo knap 

als mensen vloeiend twee of 

meer talen spreken, ik spreek 

alleen steenkolen…, de taal 

mag je erbij verzinnen

Richard: echt goed en vrijuit 

spreken in het openbaar

Post Covid-19, WaaR kijk 

je het meest NaaR uit:

Chris: gewoon weer 

ongedwongen alles doen, 

afspreken met elkaar, 

uit eten etc. zonder te 

hoeven nadenken over 

regels, mondkapjes en 

desinfectiemiddel

Richard: voetballen

Wat is je exit momeNt:

Chris: Niet wat mij betreft

Richard: Niet mee bezig

WaaR BeN je gRaag als 

je eveN tijd vooR jezelf 

Nodig heBt:

Chris: ouddorp, de mooiste 

plaatst van Nederland

Richard: zeeland

Wat heeft Covid-19 met 

jouW als oNdeRNemeR 

gedaaN:

Chris: Bewust wording dat alles 

zomaar kan veranderen, je hebt 

niet overal grip op, probeer dat 

dus ook niet

Richard: zo veel mogelijk 

doorgaan binnen de regels, je 

hebt er geen invloed op

‘ Wij kunnen bemiddelen 
in circa 400-500 
grondposities’

‘ Wij willen omwonenden 
juist ambassadeurs van 
het project maken’

Richard den BuitelaarChris Nugteren


