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Zo gestructureerd als Erik Verboom in zijn 
vak te werk gaat, zo toevallig belandde 
hij in zijn carrière aan de advieskant van 
het vastgoed. ‘Mijn ouders werkten niet 
in de bouw, dus daar had ik geen haakje. 
Op school wilde ik geen metaal of elektro 
doen, maar techniek vond ik wél reuze 
interessant. Ik wil dingen snappen, daar zit 
mijn passie nog altijd’, zegt hij.
‘Toen ik ging werken had ik verwacht dat ik 
bij een aannemer zou uitkomen. Maar het 
liep anders. Ik werk intussen alweer zestien 
jaar bij DVP en heb het adviesvak in al haar 
facetten leren kennen en waarderen. Mijn 
technische achtergrond helpt mij vandaag 
de dag nog altijd om op verschillende 
niveaus te kunnen meekijken en adviseren. 
Ach, mijn carrière is misschien een beetje 
per ongeluk gegaan, maar heeft voor 
mij precies goed uitgepakt. Ik kan voor 
maximale impact zorgen. Dat geeft mij heel 
veel energie.’

Vertrouwen Die impact waarover 
Erik Verboom rept, gaat over de gehele 
vastgoedketen. ‘Dat is het interessante van 

mijn professie én van de expertise die wij 
in huis hebben bij DVP. Ik praat niet alleen 
over het storten van beton. En houd me niet 
alleen bezig met techniek. Maar we maken 
ook strategische plannen, waarin we 
letterlijk projecten slimmer maken. Vaak 
als gedelegeerd opdrachtgever, waarin we 
moeten zorgen voor de juiste realisatie 
binnen budget en planning.’
Wie met DVP spreekt, praat met een groep 
professionals die achter de schermen vaak 
aan de basis staan van grote, prestigieuze 
vastgoedprojecten. Erik Verboom knikt, 
maar spreekt nog liever over de manier 
waarop die iconen gerealiseerd werden.  

‘Ik werk heel graag vanuit vertrouwen’, zegt 
hij midden in het gesprek. ‘Zo werken wij 
allemaal. Wij zijn er juist om bruggen te 
slaan tussen mensen. Dat doen we door te 
luisteren, te observeren en de vraag achter 
de vraag op tafel te krijgen. Want soms weet 
een opdrachtgever maar gedeeltelijk wat hij 
echt wil. Het is dan aan ons om de overige 
keuzes voor te leggen en daar adviezen over 
te geven.’
Hij blaast even uit. ‘We leven in een 
snelle wereld. Dat is prima, ik houd ook 
van snelheid. Maar ik richt dan wel de 
structuur zo in dat een pressurecooker 
optimaal kan functioneren. Geen chaos, 

maar gecoördineerde druk op de ketel. Wij 
zorgen voor een hoger abstractieniveau 
in een snelle aanvangsperiode van 
een project. En ik kan zeggen: dat is 
vaak noodzakelijk! De druk tussen de 
initiatieffase en start bouw is gigantisch 
toegenomen. De tijd die vroeger een 
ontwerpteam kreeg om te interpreteren, 
is er nu vaak uitgedrukt. Dan krijg je plan-
ontwikkelaars in de tenderfase terwijl de 
pre-engineering gelijk meedoen. In die 
bloedspoed zorgen wij voor orde en rust. 
Minder van ‘dat doen zij en komt later wel’, 
maar meer van ‘wat nu kan of moet en 
vooral met elkaar’. Zodat opdrachtgevers 

hun doelstellingen kunnen halen en 
projecten op tijd kunnen renderen.’ 

DuurzaamheiD  Terwijl de klimaattop 
in Glasgow net afgelopen is, pakt Erik 
Verboom het thema duurzaamheid beet. 
Hij denkt groen en duurzaam in zijn 
adviezen aan opdrachtgevers, maar beseft 
dat een veelvoud aan factoren uiteindelijk 
de gemaakte keuzes binnen een project 
bepaalt. Financiën is er daar één van.  
‘Als we duurzaamheid meetbaar kunnen 
maken, dan kunnen we de plannen vaker 
vasthouden en daadwerkelijk realiseren. 

‘�De�druk�tussen�de�
initiatieffase�en�start�
bouw�is�gigantisch�
toegenomen’

‘De druk op de bouwfase is op dit moment aanzienlijk’, zegt 
DVP-Partner en adjunct-directeur Erik Verboom in een gesprek 
over maatschappelijke en financiële keuzes maken in het 
vastgoed. ‘Soms hebben we als vastgoedmanagement-adviseur 
geen tijd te verliezen. In de vijfde versnelling zoeken we dan 
naar samenhang en vertrouwen. En dat betekent vooral kordaat 
optreden en minder naar elkaar wijzen.’ 

DVP over maatschappelijke en financiële keuzes in snelle wereld 
‘�Meer�rendeMent,�door�het�
Mét�elkaar�op�te�lossen�
en�niet�uit�te�stellen’
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Waar kom je vandaan?  
Geboren en getogen in 
Sliedrecht, inmiddels 
met veel plezier wonend 
in Papendrecht
Wat houdt je bezig?  
Het organiseren en 
regelen vormt een 
rode draad in mijn 
carrière. Eerst bij Kats 
& Waalwijk en nu al 
bijna weer 16 jaar bij 
DVP. Ik vind het een 
uitdaging om betrokken 
te zijn bij het ontwerp 
en realisatietraject 
van kwalitatief goede 
gebouwen. Het geeft 
me energie wanneer 
een pand goed past 
in een omgeving en 
tegelijkertijd een 
positieve impact heeft 
op het welbevinden en 
functioneren van de 
gebruikers
Aan welk project werk je? 
• Cartesius ca. 
1.530 woningen, 
commerciële ruimten 

en twee parkeergarages 
(gebiedsontwikkeling) 
- In opdracht van 
MRP development 
b.v. & Ballast Nedam 
Development 
• Vanuit de stuurgroep 
betrokken bij de 
ontwikkeling en 
realisatie van de 
Campus 2.0 (twee 
kantoorgebouwen, 
auditorium en inrichting 
openbare ruimte) van 
ASML in Veldhoven
• Kantoorgebouw 
RUN1000 ASML in 
Veldhoven 
• De doorontwikkeling 
van de Royal 
FloraHolland De 
Productstraat, 
Marginpar in Aalsmeer 
Wat wilde je vroeger 
later worden?  
Timmerman
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Blijf zoeken naar een 
goede balans tussen 

werk en privé
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Aad Otting in mijn Kats 
& Waalwijk periode en 
Hans Diepenhorst bij 
DVP B.V
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Nee natuurlijk niet
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Als mensen niet eerlijk 
zijn/handelen, zakelijk 
en/of in de privé situatie
Wat/wie maakt je blij? 
Mijn geweldige gezin
Waar ben je trots op?
Dat ik met kleine stapjes 
me steeds heb kunnen 
blijven ontwikkelen
Wie is jouw held? 
Mijn opa
Wat is je favoriete sport?

Dat is mijn doel en DVP probeert daarin 
te faciliteren. Het meetbaar maken van 
keuzes tijdens een project, daar zit de crux. 
Zeker ook als het om duurzaamheid gaat op 
dit moment. Daar ontwikkelen wij in hoog 
tempo een platform voor, waar steeds meer 
parameters een scherp beeld geven van 
wat een beslissing betekent.’
DVP ziet de urgentie van een groenere 
branche. ‘Ja. Dat is duidelijk. Dat is de weg 
die we op moeten met elkaar. Gelukkig 
zie je steeds vaker dat duurzaamheid 
past binnen de reguliere investering van 
projecten en tijdens de exploitatiefase. 
Maar nog niet altijd. Als duurzame of 
circulaire producten nog niet kunnen 
concurreren met de markt, dan ontstaat 
er ergens discussie in de vastgoedketen. 
Iemand moet het gaan betalen. En als 

adviseur kan ik adviseren, maar niet 
de keuzes over financieel rendement 
maken ten opzichte van maatschappelijk 
rendement. Als de hele keten bereid is om 
er geld in te stoppen, dan gaan we snel 
vergroenen.’
‘Maar soms zou je willen dat er een duwtje 
in de goede richting komt’, zegt hij. ‘Je zou 
willen dat er net als bij organisaties als 
Shell meer druk wordt uitgevoerd op de 
eindproducten. Zij moeten al betalen, dat 
zorgt ervoor dat duurzaam-denken in een 
stroomversnelling is geraakt. Dat zou voor 
het vastgoed ook goed zijn, denk ik.’
‘Indirect zie je het trouwens al gebeuren. Er 
is een tijd geweest dat de Duitse beleggers 
eisten dat een nieuw gebouw een BREAAM-
certificaat had. Als dat niet het geval was, 
dan kochten zij het project niet. Dus ineens 
zag je alle projecten op de Zuidas met zo’n 
certificaat. Als de overheid vandaag de dag 
met die gedachte nog wat extra druk zou 
uitoefenen dan gaat de keten vast en zeker 
mee. Daar ben ik van overtuigd.’ 

welzijn Van mensen Er wordt in de 
klimaatakkoorden gemikt op 2030. ‘Maar 
dat is een getal in de toekomst. Daar kun je 
dus vandaag mee beginnen, wetende dat 
soms iemand in de keten de vergroening 
moet betalen, of je kunt daar in 2029 mee 
beginnen en de aankomende acht jaar nog 
wat extra rendement pakken. Begrijp je wat 
ik bedoel? In dat vaarwater zitten we met 
elkaar.’
Dat ligt niet alleen aan de vastgoedketen, 
gelooft Erik Verboom. ‘Als ik kritisch ben 
dan zie ik dat echte circulariteit nog niet 
bij de bouwbesluiten past. Daar heeft 
de vastgoedbranche last van in haar 
duurzaamheidsmissie. Wij adviseren 
duurzaamheid in de projecten van onze 
klanten, dat gaat overigens verder dan 
alleen groen en milieu. Welzijn van mensen 
en de motivatie die zij hebben om te 
kunnen leven, wonen en werken spelen 
daar voor mij ook in hoge mate een rol 
in. Al die afwegingen bespreken wij met 
onze opdrachtgevers. Uiteindelijk wordt 
er een weloverwogen besluit gemaakt. 
Steeds vaker met een financieel én een 
maatschappelijk rendement.’

    

‘�Mijn�carrière�is�misschien�een�beetje�
per�ongeluk�gegaan,�maar�heeft�voor�mij�
precies�goed�uitgepakt’

‘�Gelukkig�zie�je�steeds�
vaker�dat�duurzaamheid�
past�binnen�de�reguliere�
investering�van�projecten�en�
tijdens�de�exploitatiefase’

Om te kijken F1 en 
voetbal / Om zelf te doen 
absoluut skiën
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier vanwege de 
gezelligheid en omdat 
je met elkaar ook meer 
voor elkaar krijgt
Introvert of extravert?
Extrovert (iets meer 
introvert zou soms goed 
zijn ;-) )
Optimist of pessimist? 
Optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
Haar eerlijkheid en het 
feit dat we overal over 
kunnen praten
Guilty pleasure? 
Zwart-wit lolly’s
Welk jaargetijde is het 

fijnst? 
Voorjaar en zomer
Welk vakantieland? 
Ik vind het heerlijk om 
verre reizen te maken 
en dan een land en de 
cultuur te ontdekken. 
Recent hebben we 
Jordanië doorkruist 
Waar wil je vanaf? 
Wellicht toch die corona- 
kilootjes
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
De gezelligheid van het 
samen zijn met familie 
en vrienden
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Samen met mijn broer 
een schaatscursus 
volgen
 

ERIK VERBOOM


