
- 187 -- 186 - vg visie wintergasten wonen #23 - 2021 tekst  Petra Pronk beeld Peter van aalst - vg visie wintergasten wonen #23 - 2021186

Teamverhuur regelt in opdracht van 
projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers 
het hele verhuurproces online op basis 
van gepersonaliseerde automatisering. 
Deze ‘Coolblue-aanpak’ staat garant 
voor een soepel proces en persoonlijke 
aandacht. De kracht van Teamverhuur 
zit hem volgens Saidou Blindenburg in 
de brede samenstelling van het team. 
‘Marketingcommunicatie en verhuur 
worden vaak uitbesteed aan verschillende 
partijen. Dat is niet zo efficiënt. Wij geloven 
in korte lijnen en nauwe samenwerking. 
Dus hebben we alle specialisten onder 
een dak, van designers en webdevelopers 
tot marketeers en verhuurmakelaars. 
Met elkaar hebben we alles in huis wat 
nodig is voor een efficiënt, transparant en 
succesvol verhuurtraject.’ De basis staat 
inmiddels goed op poten. Tijd voor verdere 
verbetering, vindt Blindenburg. 

E-commErcE ‘Het afgelopen jaar 
hebben we vol ingezet op de ontwikkeling 
van e-commerce. We hebben gekeken 
wat de principes zijn achter succesvolle 
webwinkels en e-commerce platforms 
en hoe we die toe kunnen passen op de 
verhuur van woningen. Ons doel: zorgen 
dat mensen dezelfde flow ervaren bij het 
doorlopen van het verhuurtraject als bij 
online shoppen. Service en automatisering 
zijn daarbij superbelangrijke pijlers. 
Dat begint al aan de voorkant, met het 
bieden van een passend aanbod.  Om 
dat mogelijk te maken, zijn we nu bezig 
met het ontwikkelen van een zelf check. 
Hiermee kunnen woningzoekenden snel 
en simpel relevante gegevens invullen, 
zoals hun inkomen, waarna ze het aanbod 
te zien krijgen dat daarbij aansluit. Zo 
sturen we mensen direct de goede kant op 
en zorgen we voor een fijne klantbeleving. 
Daarnaast gaan we de mogelijkheid 
bieden om woningen te vergelijken en 
favorietenlijstjes te maken. Zoals je bij een 
webshop producten in een winkelmandje 
kan doen, kun je bij ons projecten in een 
verhuisdoos stoppen. Een ander belangrijk 
principe is verwachtingsmanagement: 
zeggen wat je gaat doen en laten zien dat 
het ook echt gedaan wordt. Mensen moeten 
voortdurend het gevoel hebben dat we 
voor ze aan het werk zijn. Dat er iemand 
met zorg en aandacht de inschrijving 
behandelt. Dit gevoel kunnen we deels met 
automatisering versterken, bijvoorbeeld 
met geautomatiseerde mailings en 

updates. Tot slot is ook het beoordelen van 
producten en dienstverlening een wezenlijk 
onderdeel van de service. Allemaal dingen 
waar we op in moeten spelen, als we online 
slimmer willen verhuren.’

SErvicEpuntEn ‘Vastgoed is emotie. 
De kern van ons werk is mensen een 
thuis geven. Dat is enorm belangrijk, dus 
willen we het verhuurproces zorgvuldig 
en bewust insteken. Dat vraagt om 
service, zowel online als in de fysieke 
wereld. Een commercieel platform 
zoals Coolblue heef niet voor niets ook 
fysieke servicepunten. Daarmee spelen 
ze in op de behoefte van mensen aan 
persoonlijk contact. We zien de werelden 
van fysiek en online naar elkaar toe 
bewegen en daar willen we in meegaan. 
Vanaf volgend jaar starten we door heel 
Nederland heen met servicepunten waar 
mensen terechtkunnen voor informatie 
of advies. Deze servicepunten komen 
niet in plaats van de online aanpak, maar 
zijn een aanvulling daarop. Het is een 
mooie manier om naast een sterke online 
aanpak ook aanwezig te zijn in de regio 
en het biedt ons een extra instrument om 
woningzoekenden enthousiast te maken 
voor een huurwoning. Het inrichten van 
deze servicepunten wordt een van de 
belangrijkste agendapunten voor volgend 
jaar.’ 

Data ‘Werken aan e-commerce betekent 
ook dat we serieus aan de slag gaan met 
data-analyse. Inzicht in het zoekgedrag 
van mensen en de mogelijkheid om 
daarop te sturen, worden belangrijke 
uitgangspunten. In het dashboard kun 
je als opdrachtgever precies zien welke 
woningen aanspreken, waar de interesse 
ligt, welk object extra aandacht behoeft etc. 
Zo kun je vroegtijdig actie ondernemen 
en bijvoorbeeld bepaalde woningen 
uitlichten. Ook aangeven hoeveel mensen 
een woning hebben bekeken, zoals 
Booking.com doet met hotels, vergroot 
de interesse van woningzoekenden en 
de kans op succesvolle verhuur. Inzicht 
in het zoekgedrag van woningzoekenden 
maakt dat je in de marketingcommunicatie 
niet met hagel aan het schieten bent, 
maar heel gericht kunt zorgen voor 
aanbod dat aansluit op de vraag. Zo 
kunnen we een woning optimaal in de 
markt zetten, gestuurd op feiten in plaats 
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van op onderbuikgevoel. Dankzij onze 
data-gedreven aanpak kunnen we meer 
op strategisch-operationeel niveau in 
gesprek dan alleen op uitvoerend niveau. 
Dat heeft grote toegevoegde waarde voor 
opdrachtgevers.’

ambitiE ‘Wij hebben de ambitie om de 
beste verhuurmakelaar van Nederland 
te worden en daar werken we hard aan. 
Het resultaat dat we voor opdrachtgevers 
realiseren is een belangrijke graadmeter. 
Maar minstens zo belangrijk is de ervaring 
van potentiële huurders met onze 
dienstverlening. Rating is een cruciaal 
onderdeel van e-commerce. Reden waarom 
we dit principe ook gaan toepassen op onze 
service. 
Dat doen we niet alleen om te laten zien 
hoe goed we zijn, maar vooral ook omdat 
we willen werken aan verdere verbetering. 
Rating is spannend, maar is ook een 
unieke kans om een sprong te maken in 
je dienstverlening. Natuurlijk wil je graag 
hoge scores, maar juist op momenten dat 
mensen aangeven: ‘dit had beter gekund’, 
moet je heel goed luisteren, want die 
punten bieden bij uitstek kansen op groei 
en verbetering. Daar gaan we dan ook echt 
mee aan de slag.’

proEftuin ‘De nieuwste ontwikkeling 
is onze nieuwe website The Case: een 
showcaseproject van Teamverhuur. 
Onder het motto ‘Embrace the Case’ 
creëren we hier momenteel onze eigen 
proeftuin en geven we onze visie op de 
ideale ‘embracethecase.nl’. Hier testen we 
onze nieuwe werkwijze, leren we lessen 
en destilleren we best practices. Alle 
projecten die we de komende tijd gaan 
doen, zullen op deze manier ontwikkeld 
worden. Ook voor de toekomst blijft The 
Case onze speeltuin. De ultieme plek om 
onze dienstverlening uit te testen en het 
verhuurtraject verder te optimaliseren.’ 

Saidou BlindenBurg 

Waar kom je vandaan? 
Met trots een geboren en 
getogen eindhovenaar. 
nederlandse moeder, 
Curaçaose vader 
Wat houdt je bezig? 
ik denk dat ik
ondernemen, ideeën
bedenken en omzetten
naar iets concreets wel
kan zien als een passie.
Wat mij daarnaast echt
bezig kan houden is
ongelijkheid in de wereld
aan welk project werk 
je? 
op dit moment ligt de
focus vooral op de
groei en uitbreiding
van teamverhuur.nl.
Maar daarnaast werken
we aan een supertof
project waarvan ik
overtuigd ben dat het
een disruptieve werking
zal hebben. en sinds 
kort zijn we betrokken 
bij het project new 
Korsou
Wat wil je bereiken? 
onze ambitie is om 
het beste marketing & 
(online) verhuurbureau 

van nederland te zijn. 
uiteindelijk wil ik met 
het ondernemen de 
condities creëren om 
wijken op Curaçao op te 
kunnen knappen
Wat is je visie voor de 
toekomst?
een wereld waarin we 
veel meer met elkaar in 
verbinding staan
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Militair en ondernemer
Welke wijze les neem jij 
ter harte?

om te groeien 
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
ik leer zoveel van zoveel 
verschillende mensen. 
daar wil ik zo niet één 
persoon aan koppelen
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
ik ben niet altijd zeker 
van mijn zaak. Maar als 
ik iets doe dan doe ik het 
wel met overtuiging
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
liever niet

Waar ben je bang voor?
er is niet direct iets waar 
ik op voorhand bang 
voor ben. Maar als ik 
er over nadenk dan is 
het waarschijnlijk de 
angst dat een van mijn 
kinderen iets overkomt
Wat/wie maakt jou 
boos?
onrechtvaardigheid
Wat maakt  je blij?
BBQ’en met een biertje
Waar moet je heel erg 
om lachen?
Stand-ups van Kevin Hart 

Waar kun je wakker van 
liggen?
nieuwe ideeën
Waar ben je trots op?
ons gezin. onze 
kinderen. en wat we tot 
nu toe samen hebben 
opgebouwd
Wat is je favoriete 
muziek?
de muziek die ik luister
zit voor mij in momenten. 
dat gaat echt alle kanten 
op van pop, r&b, salsa tot
klassiek en Hollandse
meezingers

Wat is je favoriete sport?
ik houd van ‘obstacle 
runs’ en dan de runs 
van Strong Viking in het 
bijzonder
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
ik ben graag onder
de mensen. Maar ik heb
het ook echt nodig om 
regelmatig alleen te zijn
introvert of extravert?
introvert
optimist of pessimist?
optimist
Welke eigenschap 

waardeert u in uw 
partner?
Haar eerlijkheid en 
zorgzaamheid
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
oe goede vraag. daar 
ben ik nu ook wel 
nieuwsgierig naar
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer. Maar ik kan ook
genieten van wat de 
lente, herfst
en winter brengen

Welk vakantieland?
Curaçao
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
Het vermogen om meer 
gelijkheid in de wereld te 
brengen
Waar wil je vanaf?
Mezelf druk maken 
over wat anderen van 
mij vinden. dat lukt 
trouwens steeds beter
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Wijken opknappen op 
Curaçao

‘�Rating�is�
een�cruciaal�
onderdeel�van�
e-commerce’


