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Michiel van Hoof komt uit een familie die 
sinds 1774 ‘in het vastgoed’ zit. Hij is oprichter 

van U.Minds. Samen met associate partner 
Erwin van Leeuwen - met zijn wortels in de 

corporatiewereld - werken ze met andere 
collega’s aan complexe gebiedsontwikkelingen 

voor met name (bouwende) ontwikkelaars, 
corporaties en zorginstellingen. 

’In onze familie zitten we al negen 
generaties in deze sector, sinds 1774. 
Dat wil zeggen, het begon in met 
schrijnwerkers en timmermannen. Later 
werden die aannemers zoals mijn vader, 
opa en zijn vader. Als ik op een bouwplaats 
rondloop, voel ik me thuis. Dat gebeurt wel 
steeds minder omdat ik me meer en meer 
naar de voorkant van het proces begeef. 
Een grootschalige gebiedsontwikkeling, 
zo simpel mogelijk maken vind ik het 
interessants. Het is vaak een complex en 
intrigerend proces. Waarbij vele partijen 
bij elkaar komen, die niet altijd dezelfde 
belangen hebben, maar toch iets met 
elkaar moeten. Onze ervaring en ‘’de 
kunst’’ is om dan met elkaar een gedeeld 
belang te identificeren en zo daadwerkelijk 
het project te creëren.’

Missie is altijd: realisatie ’Ons 
werk wordt echt interessant als we gaan 
praten met de betrokken mensen, met 
de stakeholders’, voegt Van Leeuwen toe. 
‘Het begint altijd met een analyse van 
de stakeholders: waar willen ze heen en 
waarom? Waar liggen hun mogelijkheden 
en grenzen? Op die manier krijgen wij 
inzicht in wat de belangen en wensen 
zijn en waar die gemeenschappelijke 
belangen zich bevinden. Juist omdat we 
voor heel veel partijen gewerkt hebben 
en zowel vanuit de ontwikkelings- als de 
corporatiekant naar belangen van partijen 
kijken, kunnen we die verbinding maken. 
We komen dus niet om ‘’zomaar wat te 
kletsen’’, we hebben altijd een missie: 

realisatie. Daarvoor heb je natuurlijk veel 
kennis nodig. Onze opdrachtgevers zien 
hoe wij werken en waarderen dat. Vaak 
komen ze terug, voor nieuwe opdrachten, 
nieuwe samenwerkingen.’

KoffiefabrieK aMsterdaM Een 
mooi voorbeeld van de werkwijze van 
U.Minds is de tender van de Koffiefabriek 
aan de Joan Muyskenweg, in Amsterdam. 
‘We hebben die tender gewonnen, samen 
met Lister Buildings’, zegt Van Hoof. ‘Er 
wordt een houten gebouw ontwikkeld 
met 70 appartementen en ambachtelijke 
makersruimten. Met het project slaan wij 
2.500 ton CO2 op. Wij denken dat je tenders 
alleen kunt winnen, als je daar voor 1000% 
voor gaat. Als je echt een plek en omgeving 
wilt creëren die meerwaarde heeft voor 
de gebruikers en de opdrachtgever. En dat 
je in staat bent de partijen bij je project te 
betrekken die dat graag met elkaar willen 
maken. Daarbij speelt ook ervaring en 
intuïtie een belangrijke rol. We hebben de 
tender tevens gewonnen omdat ik, vanuit 
expertise en ervaring, volkomen op mijn 
gevoel heb vertrouwd. Bijvoorbeeld, in 
dit gebouw zijn twee grote openingen, 
ontsluitingen, bedacht. We hebben het 
er wel over gehad om ze dicht te maken. 

‘Met elkaar een 
gedeeld belang 

identificeren en 
zo een project 

creëren, dat is de 
kunst en onze lol

Maar mijn gut feeling was uiteindelijk, open. 
Verder hebben we ook een - voor dit type 
gebouw wat ongewoner - verdieping met 
maisonnettes gepland. We hebben het 
doorgezet en dat is positief beoordeeld door 
de gemeente Amsterdam.’

eleMents HaarleM Bij een project 
van Dura Vermeer Bouw Midden West, 
Elements Haarlem, een grootschalige 
gebiedsontwikkeling in Schalkwijk 
Midden met 300 woningen, deed Michiel 
van Hoof de projectdirectie van medio 
2017 tot afgelopen januari. ‘De gemeente 
Haarlem en veel andere partijen zijn 
erbij betrokken. Ik was verantwoordelijk 
voor het integraal ontwikkelen met het 
betrokken team en het bereiken van het 
gewenste resultaat. Het belangrijkste 
onderdeel is de transformatie van het oude 
kantoor, van het bedrijf Fluor. Het project 
is onderdeel van een gebiedsontwikkeling, 
met wonen, werken, en een mobilityhub, 
met onder meer autodelen, fietsdelen en 
een buurtcafé. Niet dat alles altijd meteen 
goed gaat, maar met het team van Dura 
Vermeer hebben we ook hier in een 
succesvolle gebiedsontwikkeling tot stand 
gebracht. Vanuit de inhoud hebben we 
geïdentificeerd wat de opdrachtgever voor 
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ogen staat en voor wie het op deze plek 
prettig wonen zou kunnen zijn. We merken 
nu in de verkoop dat het verhaal klopt.’

Verouderde VerpleegteHuizen 
‘Zorgvastgoed is een van de specialismen 
van U.Minds’, stelt Van Leeuwen. ‘In 
Bakel werkte U.Minds voor een zorgpartij, 
De Zorgboog, die een transformatie 
op het zorgterrein wilde naar een 
nieuwe toekomst. We zijn gestart met 
bewustwording, wat is het belang van dit 
landgoed in jullie totale portefeuille? Pas 
als je ‘’jezelf kent’’ en weet wat je wil, kan je 
stappen zetten. We zijn ook weer met alle 
andere stakeholders gaan praten, tevens 
met mensen in het dorp. Je wilt altijd 
iedere partij verleiden het eigen verhaal te 
vertellen, binnen de context van de opgave. 
Voor zo’n dorp is dit een gigantische 
ontwikkeling, daarom moet je het hele 
proces van bewustwording en identificatie 
van de wensen van de stakeholders heel 
zorgvuldig doen. Uiteindelijk gaat het een 
combinatie van wonen en zorg worden, 
waarbij we door de gesprekken tevens 
identificeerden dat de opdrachtgever het 
landgoed meer wil ontsluiten voor het 
dorp. Daarom komt er onder andere ook 

Michiel van hoof

Waar kom je vandaan? 
ik ben 9de generatie uit 
een familie van bouwers 
en geboren en getogen 
te Bakel in noord-
Brabant. Sinds 30 jaar 
woon ik in de randstad 
waarvan de laatste 20 
jaar in amsterdam
Wat houdt je bezig? 
het functioneren van 
een plek een buurt, een 
stad. Wat is er voor 
nodig om duurzame 
plekken te maken om 
te wonen, werken en 
winkelen of simpelweg 
te zijn. ik zit vaak 
achterstevoren op mijn 
fiets om te zien waar er 
gebouwd wordt en om 
te zien waar mensen het 
naar hun zin hebben
aan welk project werk 
je? 
het is nooit één project, 
gelukkig. ik krijg energie 
van veel projecten 
tegelijk. De focus 
van onze projecten 
betreft complexe 
gebiedsontwikkelingen. 
Dit doen we in opdracht 
van zowel corporaties, 
zorginstellingen als 
voor ontwikkelaars 
en bouwers. ook 
worden we steeds 
meer gevraagd voor 
organisatieontwikkeling. 
We helpen dan 
opdrachtgevers verder 
te professionaliseren 
in de opgave waar 
zij voor staan. De 
laatste jaren heb ik 
zelf onder andere als 
projectdirecteur gewerkt 
aan haarlem elements 
voor Dura vermeer 
Bouw Midden West. een 
ontwikkeling met 300 
woningen, commerciële 
ruimten en een 
mobility hub. Dit wordt 
project nu gebouwd. 
Recent hebben met 

lister Buildings in 
amsterdam de tender 
voor de Koffiefabriek 
gewonnen. een circulair 
houten gebouw met 
70 appartementen 
en ambachtelijke 
makersruimten. Met dit 
project slaan we 2.500 
ton co

2
 op

Wat wil je bereiken? 
Met het team werken 
we aan de gestage 
groei van U.Minds als 
gebiedsontwikkelaar, tot 
circa 20-25 collega’s. 
We staan bekend 
om onze innovatieve 
oplossingen om 
complexe processen 
simpel te maken. een 
partner die samen met 
jou de volgende stap 
zet. We hebben dan drie 
onderdelen consultancy, 
Development en 
Software 
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Positief! U.Minds 
staat voor inclusiviteit, 
innovatie en leiderschap. 
We werken er iedere 
dag aan om hier 
invulling aan te geven 

voor onszelf en onze 
projecten. Kernwaarden 
van ons zijn: duurzame 
betrokkenheid, 
ondernemende houding 
en iedereen heeft 
een stem. het vraagt 
vertrouwen tussen 
mensen en organisaties. 
Dit vertrouwen kalft 
nu af door allerlei 
omstandigheden en 
incidenten. We willen 
dit omkeren door onze 
manier van werken
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
chef-Kok, maar 
realiseerde me dat ik 
dan altijd moest werken 
als anderen vrij waren
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
“Wees baas in je eigen 
portemonnee” van mijn 
vader
van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Bert Wolting van akro 
consult. hij gaf me de 
ruimte gaf om fouten te 
maken en zelfstandig te 
zijn. nam me overal mee 
naar toe
Ben jij altijd zeker van 

je zaak? 
nee zeker niet, omdat 
er meerdere wegen naar 
Rome leiden. ik heb 
wel geleerd 100% op 
mijn gevoel te mogen 
vertrouwen
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
vakantie
Waar ben je bang voor? 
nergens voor
Wat/wie maakt jou 
boos? 
ongeïnteresseerde, niet 
betrokken types die 
alleen voor eigen gewin 
gaan 
Wat/wie maakt je blij? 
De belangrijke mensen 
om mij heen
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Mijn vrouw en mijn 
kinderen
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Projecten die niet 
naar mijn zin gaan en 
bijsturing nodig hebben. 
De worsteling is dan om 
te ontdekken wat er echt 
aan de hand is
Waar ben je trots op? 
De wijze waarop 

ik met mijn zus 
het familiebedrijf 
hoofzaken naar een 
nieuwe generatie 
hebben gebracht 
en we in Bakel van 
toegevoegde waarde 
kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van het 
dorp en het centrum
Wie is jouw held? 
Mijn kinderen
Wat is je favoriete 
muziek? 
op dit moment Marta 
Gomez, Spaanstalig
Wat is je favoriete 
sport? 
alpine sports zoals 
hiking, Skiën en 
canyoning 
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Beiden, ik trek me 
terug om perspectief te 
krijgen op uitdagingen 
en kom in de groep om 
met elkaar de oplossing 
te bedenken en de 
gezelligheid te hebben
introvert of extravert?
extravert
optimist of pessimist? 
optimist
Welke eigenschap 

waardeert u in uw 
partner? 
haar grenzeloze 
optimisme, kracht, 
doorzettingsvermogen 
en humor
Guilty pleasure? 
M&M’s 
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Dat ik altijd voor ze zorg 
waar ik ook naar toe 
moet of wat er ook te 
doen is
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
voorjaar
Welk vakantieland? 
Zwitserland en canada
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
niets 
Waar wil je vanaf? 
Tegenstellingen en 
wantrouwen tussen 
mensen 
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
flexibiliteit van mensen
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
een echte lange trip 
maken door canada, 
mijn tweede topland

kleinschalige horeca en is de belangrijke 
rol van de vrijwilligersorganisatie steeds 
onderstreept. Overigens hadden we hier, 
zoals vaak, een opdrachtgever met een 
visie. Die in dit soort complexe projecten 
knopen doorhakt, net zoals wij. Vaak 
verbinden opdrachtgevers die met een 
open, innovatieve blik willen kijken zich 
met ons. Inmiddels is een ontwikkelaar 
geselecteerd via een tender en werkt deze 
nu samen met de Zorgboog aan de verdere 
planvorming en realisatie.’

Kennis en erVaring delen Van 
Hoof vindt het tevens zijn taak de kennis 
en ervaring die binnen U.Minds aanwezig 
zijn te ontsluiten voor vakgenoten. 
‘Ik zit in de Raad van Advies van de 
Master of Urban and Area Development van 
de Hogeschool Utrecht. Tijdens de crises 
in 2008 en 2014 zijn 80.000 mensen 
verdwenen uit de vastgoedsector, ook 
bij corporaties, bij gemeentes. Er zijn nu 
weer jonge mensen die het oppakken, 
maar die hebben vaak nog gebrek aan 
ervaring, senioriteit. Daarom vind ik het 
belangrijk onze kennis te delen. Verder 
zijn we bezig met de ontwikkeling van 
een softwareproduct, waarmee een 
projectontwikkelaar inzicht in de voortgang 
van projecten krijgt en daarop dan goed 
kan sturen. Omdat je met deze tool 

eenvoudig inzicht krijgt in onder meer het 
eerstvolgende besluit dat moet worden 
genomen, vergunningen, risicobeheersing 
en financiën. Wij geloven erg in 
samenwerken, participatie, co-creatie, 
kennis delen. Daarom delen we nu ook met 
deze software-tool onze kennis.’

‘Vertrouwen en 
transparantie  is 
de basis van ons 

handelen

Elements Haarlem, Schalkwijk (behoud en transformatie)

Elements Haarlem, Schalkwijk (nieuwe situatie)

Elements Haarlem, Schalkwijk (oude situatie)

Zorgboogterrein, Bakel

’


