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Met de drie pijlers van onderhoud, beheer en verhuur 
als vaste basis maakt Totalus nu een ontwikkeling 
naar het zelf ontwikkelen van projecten. Eigenaar 
Matthijs Stoffels ziet de maatschappelijke vraag 
naar betaalbaar wonen en speelt daarop in. Want ook 
tijdelijke huisvesting geeft mensen een dak boven 
het hoofd. Als gewaardeerde uitvalsbasis voor het 
dagelijks bestaan. 

Wat Was voor jou 
de grootste les uit 
2021? 
dat als je zelf gelooft 
dat je concept klopt, 
je dan niet in anderen 
moet geloven als die 
zeggen dat iets (een 
project) niet kan. als 
het er dan staat en 
het draait, nodig je 
ze gewoon uit om het 
te laten zien en het 
tegendeel te bewijzen. 
vanaf de tribune is een 
makkelijke plek om de 
obstakels op de weg aan 
te wijzen. Maar alleen 
van achter het stuur zie 
je de ideale lijn. 

Zakelijke 
vooruitblik 2022
Wat zijn jouw plannen 
voor 2022?
Hard aan de slag om op 
méér locaties in de regio 
betaalbare woonruimte 
te realiseren
grootste uitdaging? 
die locaties vinden, 
het lijkt soms wel of elk 
pand en elke postzegel 
grond al 5 mogelijke 
bestemmingen heeft. 
soms zit dat elkaar 
in de weg, of is juist 
daardoor de tijdlijn te 
onzeker om een project 
rond te kunnen rekenen. 
doodzonde

Wat staat in elk geval op 
de planning? 
diverse interessante 
aanbestedingen waar 
we héél hard ons best op 
gaan doen
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Weinig, volgens mij doen 
we het goed. op een 
gezonde manier gestaag 
doorgroeien dus

Persoonlijke 
vooruitblik 2022
Wat ga je anders doen 
dan in 2021?
een nog betere balans 
zoeken tussen werk en 
privé en ook gewoon 

PlEziEr ‘Ik ben Totalus begonnen 
vanuit het beheer en onderhoud van 
vastgoed omdat ik daar veel plezier 
uithaal. Vooral leegstandsbeheer 
heeft mijn passie: daarmee houden 
we gebouwen in stand én we bieden 
uiteenlopende functies en vragers 
een tijdelijk onderkomen. Het is 
maatschappelijk waardevol werk en 
het biedt ons een mooie constante 
business. Bovendien vestigen we 
hiermee onze naam in de markt. 
Gemeenten, corporaties maar ook 
ontwikkelaars als BPD weten ons steeds 
beter te vinden. Dat we als kleinste 
organisatie ooit twee jaar terug het 
Keurmerk Leegstandsbeheer hebben 
gehaald, geeft aan hoe professioneel 
we te werk gaan. Het succes dat we 
boeken in de markt geeft aan dat ook 
tijdelijke oplossingen een bijdrage 
kunnen leveren aan de vragen vanuit de 
samenleving.’

NiEuWE rol ‘In de huidige markt 
doen we veel aan het beheer van 
maatschappelijk vastgoed. Scholen die 
van de een op andere dag leegkomen 
bijvoorbeeld en waar de gemeente dan 
mee in het haar zit. Wat kunnen ze met 
deze gebouwen doen en hoe blijft de 
leefbaarheid in de omliggende buurt op 
peil? We weten dat planontwikkeling in 
Nederland lang kan duren. Voordat de 
nieuwe bestemming duidelijk is, ben 

af en toe lekker ‘thuis’ 
kunnen zijn met vrouw 
en dochters
Wat staat absoluut in je 
agenda?
Quality-time
goed voornemen?
eindelijk weer eens een 
paar dagen gaan skiën

Waar ga je meer tijd 
en aandacht aan 
schenken? Waaraan 
minder?
dat valt onder goede 
voornemens ;-) maar 
minder tijd aan social 
media en meer aan leuke 
(fysieke) dingen doen

je zo een paar jaar verder. Daar spelen wij 
met onze formule op in. En het interessante 
is dat we van hieruit doorgroeien naar 
een rol als herontwikkelaar van bestaand 
vastgoed. In Monster begonnen we in 
2018 met het “klassieke” beheer van een 
leegstaande school, in opdracht van de 
gemeente. Niet veel later kregen we het 
verzoek om mee te doen in een prijsvraag 
voor een nieuwe, tijdelijke functie voor 
het gebouw. De gemeente hanteert 
daarvoor de zogenaamde Initiatieventafel, 
om ideeën uit de markt op te halen. Het 
leuke en leerzame is dat je als deelnemer 
ook de plannen van de andere partijen 
ziet. Uiteindelijk kwam ons plan voor de 
ontwikkeling van 14 betaalbare studio’s 
als winnaar uit de wedstrijd - geschikt voor 
tijdelijk gebruik. Ik vond een inspirerend 
traject, ook al kost het veel energie. Maar 
we willen zeker in de toekomst meer van 
dit soort projecten realiseren.’

GoEd WoNEN ‘Het klinkt misschien 
een beetje jaren tachtig maar ik wil me 
echt inzetten voor volkshuisvesting en 
betaalbare woningbouw. Bij de prijsvraag 
in Monster was er ook een ontwikkelaar 
die plannen maakte voor appartementen 
van vier ton plus. Ons concept mikt op 
huren van net boven de 400 tot maximaal 
550 euro per maand, dus nog ruim onder 
de Aftoppingsgrens. En met behulp van 
een inbouwpakket “light” kunnen we ook 
nog eens snel leveren. Het is een concept 

dat op veel meer plekken toepasbaar is, 
bijvoorbeeld ook in het leegkomende 
vastgoed van zorginstellingen. In die markt 
willen we ons de komende tijd nog meer 
profileren. Ook de markt van het kerkelijk 
vastgoed vind ik interessant: hoe kunnen 
we kerkbesturen en -gemeenschappen 
helpen in het vinden van een tijdelijke 
toekomst voor hun gebouw waar ze zo 
verbonden mee zijn.’ 

MoGElijkhEdEN ‘Ik ben er groot 
voorstander van om klassieke manieren 
van renoveren en herbestemmen los te 
laten. Laten we vooral kijken naar wat 
er wél mogelijk is. Zo kijken wij naar 
een gebouw: laten we zoveel mogelijk 
ervan gebruiken, van wat er al is. En dan 
een functioneel en betaalbaar concept 
ontwikkelen zodat we zoveel mogelijk 
woningen kunnen toevoegen. Want de 
vraag uit de samenleving is groot en 
groeiende. In het geval van Monster 
verzorgen we naast de verbouwing 
ook de verhuur van de tijdelijke 
woningen. Voor een gemeente is dat 
aantrekkelijk: alle disciplines zijn bij 
Totalus vertegenwoordigd en er is één 
aanspreekpunt.’

 


