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Na veertieN jaar verlaat 
Marcel de Boer per

31 deceMBer troostwijk. 
wat hij vaNaf BegiN 

volgeNd jaar gaat doeN? 
dat laat hij vooral op 
zich afkoMeN. wat hij 

aMBieert? orgaNisereN 
eN leidiNggeveN vaNuit 

eeN waarde gedreveN 
BusiNessModel iN de 

vastgoedwereld.
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NIEUWE KOERS ‘Ik kijk terug op vele mooie jaren 
bij Troostwijk en wil het bedrijf daarvoor bedanken. 
Ik ben begonnen als directeur bedrijfseconomische 
taxaties, was later algemeen directeur van de 
Troostwijk Groep en sinds begin vorig jaar directeur 
van Troostwijk Real Estate. Eind dit jaar scheiden onze 
wegen en ga ik verder In het vastgoed of de (volks)
huisvesting, want het zou jammer zijn als ik niets meer 
zou doen met mijn kennis en ervaring op dat gebied. 
Ik denk dat de vastgoed/huisvestingwereld veel te 
maken gaat krijgen met het thema Environmental, 
Social & Governance (ESG). Het houdt in dat factoren 
als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van 
grondstoffen, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en 
goed ondernemingsbestuur meer en meer worden 
meegewogen in besluitvorming binnen de bebouwde 
omgeving. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar 
organisaties die zich richten op waarde creatie en 
duurzaam ondernemen met de blik op de toekomst.’

KORTE TERMIJN ‘Inherent aan het feit dat private 
equity een steeds groter stempel drukt op de 
samenleving in het algemeen en de vastgoedsector 
in het bijzonder, is dat er te weinig sprake is van 
een lange-termijndoelstelling of -visie. Er moet 
vanzelfsprekend geld worden verdiend. Ik weet 
het: money rules the world. Zonder geld/middelen 
gaat het niet en er is niets mis met een gezonde 
winstdoelstelling. Maar in het vastgoed zie je heel goed 
wat er gebeurt als er te veel een bubbel op korte termijn 
ontstaat en er hebberigheid ontstaat die vrij spel krijgt. 
De woningprijzen rijzen de pan uit, zogenaamd omdat 
er een groot tekort aan woningen is. In onze vastgoed/
huisvesting sector zie je een polarisatie en tweedeling 
ontstaan. Voor alles zie je dat de korte-termijn-scope 
van winstmaximalisatie schuurt met lange-termijn-
doelstellingen. Toekomstgerichte organisaties 
zouden meer maatschappelijke problemen moeten 
oplossen met hun businessmodellen, om zo bij te 

dragen aan een economisch systeem dat sociale en 
ecologische grenzen respecteert. Wat voor problemen? 
De verduurzaming van de gebouwde omgeving 
bijvoorbeeld. En fatsoenlijke en betaalbare huisvesting 
van mensen die zorg nodig hebben omdat ze oud zijn 
of een beperking hebben.’

ZORGHUISVESTING ‘Omdat de term ‘vastgoed’ 
een te commerciële lading heeft, spreek ik zelf 
liever van zorghuisvesting dan van zorgvastgoed. 
Nogmaals: het gaat om fatsoenlijke en betaalbare 
huisvesting van mensen die zorg nodig hebben. Als 
ik in de zorghuisvesting aan de slag ga, is het bij een 
organisatie of bedrijf met het hart op de juiste plaats. 
Niet het vastgoed maar de zorgbehoevende bewoners 
moeten centraal staan. Neem van mij aan: als het 
economische korte termijn winstprincipe zich op dit 
segment van de vastgoedmarkt stort, gaat dat per 
definitie ten koste van de kwaliteiten de waarde van 
de zorg. Kun je je de ophef rond woningcorporaties als 
Vestia en Rochdale nog herinneren? Het is voor mij 
een grote zorg dat er met terugwerkende kracht ook 
schandalen naar boven komen rond de transformatie 
in het zorgvastgoed, want bij de verkoop van het 
vastgoed kan er veel geld in de verkeerde zakken 
terecht komen. Als ik daar in een nieuwe functie een 
stokje voor kan steken, zal ik dat niet nalaten. Als het 
vastgoed van een zorginstelling wordt verkocht, al dan 
niet via een sloop/nieuwbouw- en/of sale-lease-back-
constructie, hoort de winst die dat oplevert ten goede te 
komen van de kwaliteit en voor waarde creatie van de 
zorg. Zo simpel is het.’

WONEN ‘Om het woningtekort in Nederland op te 
lossen, zouden er een miljoen woningen bij moeten 
komen. Bouwen, bouwen, bouwen dus. Goed voor de 
economie en de werkgelegenheid, absoluut, maar als 
de voorspelde demografische krimp zich dan over 
twintig, dertig jaar aandient, zitten we straks met een 
mogelijke mismatch. Aan diezelfde marktwerking 
hebben we ook vele miljoenen vierkante meter aan 
leegstaande kantoren te danken, die nu verouderd 
zijn of op de verkeerde locaties zijn gebouwd. In mijn 
ogen worden de problemen op de woningmarkt vooral 

‘ als ik iN de zorghuisvestiNg 
aaN de slag ga, is het Bij eeN 
orgaNisatie of Bedrijf Met 
het hart op de juiste plaats’
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Marcel de Boer 

Waar kom je vandaan? 
Ik ben geboren en nog 
steeds woonachtig in 
laren
Wat houd je bezig? 
de maatschappij; de 
mens, de samenleving 
en leefbaarheid van ons 
land
aan welk project werk je? 

Ik werk op dit moment 
aan een zeer belangrijk 
project en dat is aan 
mezelf
Wat wil je bereiken? 
doen waar je goed 
in bent en relevant 
zijn voor mensen en 
organisaties
Wat is je visie voor de 
toekomst?
de toekomst zit vol 

met uitdagingen en 
de covid-19 periode 
samen met de digitale 
transformatie maakt 
dat relativeren, 
creativiteit en overzicht 
en communicatie 
belangrijk worden in de 
samenleving. Vertrouwen 
hebben en uitstralen 
en leiderschap tonen 
in deze vluchtige, 

snelle, beangstigend en 
polariserende periode 
is cruciaal. overzicht 
en geduld hebben in 
de juiste keuzes en het 
durven van het nemen 
van beslissingen is 
essentieel geworden voor 
de samenleving
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
docent
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Nog meer en beter 
luisteren naar de 
medemens
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Mijn kinderen want zij 
houden mij de spiegel 
voor
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Nee, zeker niet je maakt 
vele keuzes waar ik de 
effecten niet altijd van 
kan overzien
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Voor alles mag je me 
wakker maken
Waar ben je bang voor? 
Ik ben niet bang 
aangelegd
Wat/wie maakt jou 
boos? 
onrecht 
Wat/wie maakt je blij? 
Gelukkige mensen om 
me heen
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Ik moet heel erg lachen 
om arjan lubach zijn 
tv programma en zijn 
grappen

Waar kun je wakker van 
liggen? 
Van de snelheid 
van complexe 
ontwikkelingen voor de 
mensheid 
Waar ben je trots op? 
Ik ben trots op mijn 
kinderen
Wie is jouw held? 
Mijn vrouw
Wat is je favoriete 
muziek? 
earth Wind and Fire hun 
hele repertoire
Wat is je favoriete sport? 
Voetbal
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier
Introvert of extravert? 
extravert
optimist of pessimist? 
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Haar zeer grote 
empathie voor mensen
Guilty pleasure? 
Snoepen
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Zomer want dan is het 
lekker warm
Welk vakantieland?
Italië, de pasta, pizza, 
koffie en ijs zijn super in 
dat land
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
Ik ben gelukkig en niet 
bezitterig dus ik ben ok 
met wat ik heb
Waar wil je vanaf? 
Ik wil nergens vanaf 
Wat heb je leren 

‘cyNisMe is Niet 
coNstructief, je lost er 

Niets Mee op eN zeker Niet 
de grote uitdagiNgeN die we 
als saMeNleviNg het hoofd 

MoeteN zieN te BiedeN’
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veroorzaakt door de verstopping. Een groot gebrek aan 
doorstroming dus en een grote mismatch. Bij gebrek 
aan goede en betaalbare zorghuisvesting, blijven veel 
ouderen in hun eengezinswoning wonen, ook nadat de 
kinderen allang het huis uit zijn. Als twee alleenstaande 
ouderen samen gaan wonen, komt er één woning 
beschikbaar. Alleen wordt dat ontmoedigd door de 
huidige AOW-regels. Als je ouderen hun volledige AOW 
laat houden als ze bij elkaar intrekken, zou dat meteen 
een substantiële bijdrage leveren aan de doorstroming, 
daar ben ik van overtuigd.’

VERGRIJZING ‘De vergrijzing wordt bijna altijd als 
een probleem benaderd, terwijl het ook grote kansen 
biedt. Er zou veel meer moeten worden gedaan met 
het ‘human capital’ dat ouderen vertegenwoordigen. 
Het stomste wat je kunt doen is ze wegstoppen en 
laten wegkwijnen in ‘bejaardenpakhuizen’, zoals 
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
gebeurde. Volgens mij is er heel veel behoefte aan 
woonconcepten waarbij ouderen en jongeren gemixt 
wonen en daardoor de kans hebben om veel van elkaar 
te leren en veel voor elkaar te kunnen betekenen. Ik 
pleit niet voor ouderen die tot op hoge leeftijd moeten 
blijven werken om de eindjes aan elkaar te kunnen 
knopen, zoals in de VS. Maar ouderen die in aanvulling 
op hun AOW graag een aantal uren per week willen 
blijven werken, moeten daar de kans toe krijgen. Als 
vrijwilliger of professional blijven ze van onschatbare 
waarde, bijvoorbeeld in de kinderopvang. In het 
verlengde daarvan zou de sociale cohesie van alle 
leeftijdsgroepen een grotere rol van betekenis moeten 
spelen in de samenleving.’

GROTE LIJNEN ‘Ik ben meer van de lange termijn dan 
van de korte termijn. En altijd op zoek naar de grote 
lijnen, vernieuwend en risicogestuurd leiderschap. Zo 
heel moeilijk is dat niet, wat mij betreft, want tachtig 
procent van alle ontwikkelingen verloopt redelijk 
voorspelbaar. Je ziet het echt mijlenver van tevoren 
komen. Dat daar niet op wordt gestuurd, bijvoorbeeld 
door politici, komt omdat er om de vier jaar nieuwe 
verkiezingen zijn. En omdat de bestuursstructuur 
van Nederland gigantisch complex is, met allemaal 
verschillende bestuurslagen die veel te lang bestaan 
en die niemand meer ter discussie durft te stellen. 
Zelfs de trias politica zou voor mij niet heilig hoeven 
te zijn. Maar misschien zit ik daarom ook wel niet in 
de politiek. Vernieuwen en samen op zoek gaan naar 
een nieuw verhaal over een economie waarbij ESG een 
centraal thema is, zou goed zijn voor iedereen. De lange 
termijn waarde creatie die vastgoed/huisvesting in 
onze samenleving zou moeten spelen, heeft hierbij dus 
een cruciale maatschappelijke functie.’

HYBRIDE WERKEN ‘Als Workplace Resource Manager 
bij Sun Microsystems ben ik ruim twintig jaar geleden 
al betrokken geweest bij de ontwikkeling van een 
hybride werkconcept, waarbij er op het kantoor per 
twee medewerkers één werkplek was. Dat het goed 
werkte kwam door de state-of-the-art ICT die het 
‘telewerken’ mogelijk maakte, maar zeker ook omdat 
het output-gestuurde systeem was gebaseerd op 
vertrouwen. Later heb ik op deze manier ook voor 
de 32.000 medewerkers van ING hun huisvesting op 
een andere leest geschoeid. Dat het hybride werken 
post-corona niet door lijkt te beklijven, afgaande 
op de toenemende files, heeft alles te maken met 
gebrek aan vertrouwen. We denken te veel dat we de 
bedrijfsdoelen kunnen halen door maximale controle 
uit te oefenen, terwijl de belangrijkste taak is om alle 
medewerkers optimaal te laten functioneren.’

CYNISME ‘Ik ben een optimistisch mens, cynisme is 
mij vreemd. Cynisme is niet constructief, je lost er niets 
mee op en zeker niet de grote uitdagingen die we als 
samenleving het hoofd moeten zien te bieden. ‘Carpe 
diem’ is een van mijn motto’s en daarmee bedoel ik 
niet alleen dat je moet genieten van het leven, maar 
ook dat je uit iedere dag het maximale moet halen, 
door de beperkte tijd die we hebben in alle opzichten 
zo goed mogelijk te gebruiken. De kunst voor mij is om 
met minder beheersbaarheid betere prestaties neer te 
zetten, gebaseerd op optimisme en het vertrouwen in 
samenwerking. Delen is tenslotte vermenigvuldigen 
toch?’

LEIDER ‘Pieter Omzigt. Ik denk dat wij veel gemeen 
hebben. Hij is ook een visionair, een kritische, creatieve 
denker die zich niet naar de mond laat praten en die 
zich niet laat leiden door hypes of de waan van de 
dag. Voor mij is Pieter Omzigt daardoor een geboren 
leider. Waardevolle doelen in een onzekere wereld 
kun je realiseren door de durf en lef te tonen om 
radicaal nieuwe wegen in te slaan. Ik denk dat we 
onszelf opnieuw moeten uitvinden, beter naar elkaar 
moeten luisteren en op basis van inhoud een goede 
en open dialoog moeten voeren, zonder de mensen te 
stigmatiseren en te sensibiliseren.’

‘ ik BeN Meer vaN de 
laNge terMijN daN vaN 
de korte terMijN’

waarderen in coronatijd? 
de rust
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Vrijwilligerswerk om 
mensen in nood te 
helpen

ZakelIjke 
teruGBlIk 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
elk jaar is voor mij een 
mooi jaar ongeacht wat 
het heeft geboden. Ik 
geef dit jaar dan ook 
een 10
Mooiste moment: 
elke dag weer gezond 
opstaan
Beste zet: 
de keuze voor mezelf 
gemaakt om een nieuw 
zakelijk avontuur in 
2022 op te pakken
Mooiste deal: 
de keuze gemaakt om 
te stoppen met mijn 
huidige werk
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
er waren helaas 
niet zoveel zakelijk 
bijeenkomsten dit jaar 
dus kan ik deze niet 
noemen
opvallendste nieuws: 
de Pandora Papers
Grootste irritatie: 
de formatie van de 

regering
leukste spontane 
ontmoeting: 
Ik kan niet zomaar een 
leukste bedenken
aan wie geërgerd: 
Ik erger me niet zo om 
mensen, ik laat iedereen 
in zijn waarde
Beste speech: 
de troonrede op 
prinsjesdag
Beste zakenboek: 
de Black Swan van 
Nassim taleb
Het meest geleerd van:
covid-19

PerSooNlIjke 
teruGBlIk 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
een 10
topserie Netflix: 
lupin
Sportieve hoogtepunt: 
Gouden olympische 
medailles Sifan Hassan
Beste boek: 
je bent zoals je denkt
Vakantie: 
Italie/toscane
Welke film maakte 
indruk: 
james Bond
leukste diner: 
Herendiner van mijn 
zoon 
Beste song: 
September van earth 

Wind and Fire
Inspirerend: 
covid-19
afscheid : 
Mijn huidige baan
kippenvel: 
de codid-19 explosie 
met de lockdown
onverslaanbaar: 
de mens
Hartverwarmend: 
Mijn vrouw
Sportmaatje: 

Mijn vrouw
Zorgwekkend: 
de snelheid van de 
maatschappij
Geluk: 
In de kleine dingen van 
de dag
Held van 2021: 
Mijn vrouw
restaurant: 
Mauve, bij mij in het 
dorp laren
afzien: 

drie keer in de week 
naar de sportschool
Grootste ondeugd: 
teveel snoepen
Grootste verlies: 
Mijn baan
Grootste irritatie: 
de polarisatie
allergezondste: 
Sporten 


