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‘Wij zijn vastgoed en 
We zijn mode. We zijn 

architectuur en design. 
Wijn en bier. haute 

cuisine en dagschotel. 
Wij zijn rotterdam. 

Wij zijn dlvs.’ aan het 
Woord: mark de leeuW en 

monique van steenbergen 
founders van dlvs.
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fashion en lifestyle ‘Bij de start van DLVS, in 
1997, was onze focus volledig gericht op de branding 
en marketing van fashion- en lifestyle brands. Maar na 
een paar jaar werden we, via via, uitgenodigd om deel 
te nemen aan een pitch voor New Babylon in Den Haag; 
een prestigieus, high end project. Zo werd bijvoorbeeld 
voor het eerst in Nederland gebruikgemaakt van een 
doorman. Dat we geen ervaring in vastgoed hadden, was 
voor de opdrachtgevers ondergeschikt aan de kwaliteit 
van ons creatieve werk, maar er werd natuurlijk 
wel wat verwacht. Om een goed idee te krijgen van 
vastgoedmarketing, die boven de polder uitstijgt, 
reisden Monique en ik voorafgaand aan die pitch naar 
New York af. Daar deden we ons voor als kopers van 
een luxe appartement. Dat was een bijzonder leerzame 
ervaring, met als belangrijkste les: het gaat niet om 
de stenen, het gaat om de beleving van de gebruikers, 
aandacht voor hun verlangens en een haast grenzeloze 
service.’

Creatieve boetiek ‘Kijkend door de bril van 
fashion en lifestyle pasten we die inzichten toe in het 
concept voor New Babylon. Die manier van denken en 
doen bracht ons de winst en zette de deur open naar 
een nieuw specialisme. Dat komt tot uitdrukking in 
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Bajeskwartier 
Amsterdam
Een indrukwekkende 
ontwikkeling van een 
nieuwe wijk op de plek 
waar ooit de beruchte 
Bijlmerbajes stond.

District West Amsterdam  
Stoer en industrieel met 
een kloppend botanisch 
hart. Karaktervolle, 
innovatieve 
kantoorgebouwen 
voor ondernemers met 
duurzame ambities.

Amstel Eiland
De zeldzame kans om 
letterlijk in de Amstel 
te wonen. Op een 
steenworp afstand van 
Amsterdam. 

Air Offices Rotterdam 
De manier waarop we 
in de toekomst gaan 
werken, verandert. 
AIR is het antwoord 
op die veranderingen. 
Downtown Rotterdam.

Glashaven Rotterdam
Glashaven is één van de 

laatste projecten in het 
Maritiem District. De 
ligging ten opzichte van 
de stad, de Maas en de 
havens is subliem.

Lloyd Yard Rotterdam
Zeven gebouwen met 
ieder een eigen karakter. 
Het ontwerp van Lloyd 
Yard vertaalt het 
kadebeeld van vroeger 
naar een woongebouw 
dat zich onderscheidt 
door verschillende 
stijlen en identiteiten.

Smakkelaarspark 
Utrecht
Een spannend stuk 
groen, midden in het 
centrum van Utrecht. 
Het idee achter 
Smakkelaarspark is een 
ambitieus plan, bedacht 
door en voor mensen 
die het stadsleven op 
een gezonde manier 
omarmen.

The Modernist 
Rotterdam
The Modernist is een 
Rotterdams gebouw 

ontworpen door MVRDV. 
Een statement. Een 
mentaliteit. Een icoon 
van zakelijkheid, 
creativiteit en goede 
smaak.

Riva Rotterdam
Riva gaat niet zozeer 
over hoogste toren van 
de Wijnhaven maar 
meer om elegantie 
en klasse die het, 
tezamen met maximale 
transparantie en 
vloeiend vormgegeven 
buitenruimtes, tot een 
zeer bijzondere plek 
gaan maken om te 
wonen. 

Ondernemen
‘Mijn filosofie voor dit 
soort projecten? Kein 
geloel, Fussball spielen! 
Oftewel: blijf trouw aan 
jezelf en kijk uit met 
concessies doen.’

Inspiratie
‘Kunst en reizen zijn voor 
mij geestverruimend. In 
het vak is mijn grootste 
bron van inspiratie 
Fabian Baron; een Franse 
designer, regisseur, 
artdirector en eigenlijk 
gewoon kunstenaar die 
de afgelopen veertig 
jaar zichzelf wel veertig 
keer opnieuw uitvond en 
tegelijkertijd ongelooflijk 
consistent bleef in zijn 

filosofie over vorm en 
cultuur en het werk dat 
daaruit voortvloeit.’

Italië 
‘De grootste uitdaging 
op dit moment? Dat 
zijn er twee. Eén: een 
vestiging van DLVS 
openen in Italië. En 
twee: zelf investeren in 
een stuk vastgoed en 
dat ontwikkelen. En wat 
daar nog bovenuit stijgt, 
is die twee combineren.’

Crisis
‘Covid heeft zondermeer 
impact op de manier 
waarop vastgoed 
wordt ontwikkeld en 
geëxploiteerd. Maar 

‘ ongeacht de 
discussie, kiezen 
Wij altijd eerst de 
rol van de kritische 
luisteraar’

‘mijn filosofie? 
kein geloel, 

fussball 
spielen!’

onze rol is in dat proces 
niet veranderd.’

Toekomst
‘Op dit moment zijn we 
vooral aan het werk 
voor klanten die bezig 
zijn het ontwikkelen van 
een duurzame visie op 
de toekomst. Zij werken 
met goede teams, op 
alle gebieden, om het 
verschil te maken in 
woon-en werkklimaat. 
En wij werken er 
hard aan om dat met 
de wereld te delen. 
Daarnaast zijn wij bezig 
met het vervolmaken 
van de speurtocht naar 
een mooie plek in Italië 
voor la dolce vita.’

Projecten  ‘Alle projecten opsommen 
waaraan we hebben gewerkt gaat wat 
ver, daarom beperken we ons tot die 
vastgoedontwikkelingen waar we nu aan 
werken. Dat zijn er zijn best een aantal, 
maar goed projectmanagement maakt dat 
mogelijk.’
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een, vinden wij, prachtige reeks vastgoedopdrachten. 
Het cross-over-denken tussen fashion, lifestyle 
en vastgoed maakt dat DLVS vandaag de dag te 
boek staat als dé creatieve boetiek voor merken en 
opdrachtgevers die in die sectoren stappen willen 
zetten.’

strategie en Creativiteit ‘Wij werken als een 
multidisciplinair creatief team. Om de campagnes te 
kunnen maken die we samen met opdrachtgevers voor 
ogen hebben, is het noodzakelijk dat een authentiek 
en onderscheidend idee zich kan wortelen in een 
intelligente strategie en overtuigend creatief werk. 
Monique en ik starten altijd samen met een grove 
strategie en een mood direction voor branding, design 
en communicatie. Dit toetsen we intern, waarna we 
er waar nodig specialisten bijhalen op het gebied van 
strategie, design en copy.  Op die manier laten we 
slimme strategieën en sterk, onderscheidend design de 
verbeeldingskracht aanwakkeren, esthetische waarde 
toevoegen en mensen met elkaar verbinden.’

toekomst ‘Een plan hebben om de stad van de 
toekomst tegemoet te laten komen aan de wens van 
de maatschappij is één. Dat is het werkterrein van 
overheden, architecten en ontwikkelaars. Die plannen 
kunnen verbeelden, verwoorden en vertalen naar 
intelligente en effectieve concepten is twee. DLVS is van 
afdeling twee. En daar zijn wij, lekker onbescheiden, 
simpelweg heel goed in.’

ideeën ‘Wij leven van ideeën. We laten ze ontstaan, 
brengen ze tot leven en delen ze met de rest van de 
wereld. Daar zit onze grootste kwaliteit. En daarmee 
dragen wij bij aan de wereld van morgen.’

visie ‘Ongeacht de discussie, kiezen wij altijd eerst 
de rol van de kritische luisteraar. Door te luisteren en 
te verdiepen, kunnen wij onze standpunten in een 
discussie bepalen en een bijdrage leveren die relevant 
en verrijkend is.’

merkdenken ‘We zijn er trots op dat wij 
vastgoedcommunicatie écht hebben veranderd. 
Toen wij onze eerste stappen zetten op dit gebied, 
werden projecten nog vanuit stenen benaderd en 
was merkdenken onbekend terrein. Met ervaring en 
expertise in fashion en lifestyle branding, vliegen wij 
projecten totaal anders aan. Wij voegen waarde toe. 
De manier waarop wij dat doen, daagt ontwikkelaars 
uit om anders te denken over de communicatie van 
hun projecten. Daarmee hebben wij het vertrouwen 
gewonnen van onze opdrachtgevers, die keer op keer 
hun weg naar ons weten te vinden.’

Waar kom je vandaan? 
Mark: We zijn nog altijd 
blij dat onze roots in 
fashion en lifestyle 
branding liggen
Aan welk project werk je? 
Mark: We schakelen 
tussen strategie, concept 
ontwikkeling en design. 
Tussen vastgoed, 
gebiedsbranding en 
fashion
Wat wil je bereiken?
Monique: Zelf nog 
een keer iets moois 
ontwikkelen
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Monique: Absoluut 
groen en een leefbare 
socialere samenleving
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Monique: Van elkaar 
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Mark: Nee, absoluut 
niet, het kan altijd beter 
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
Monique: Voor 
Pekingeend met flensjes 
van Asian Glories
Wat/wie maakt je blij?
Monique: Een 
goed team, goede 
opdrachtgevers en goed 
lopende projecten
Wie is jouw held?
Monique: Fabian Baron, 
Georgia O’Keeffe, Tracy 
Emin, Andy Warhol, 
David Bowie, Alexander 
McQueen, van Kooten en 
de Bie, Mick Jagger, just 
to name a few…
Wat is je favoriete sport?
Mark: Onze personal 
trainer
Optimist of pessimist?
Monique: Optimist, 
duidelijk, wij alle twee
Welke eigenschap 
waardeert u in uw partner?
Mo: Mark z’n humor
Mark: Ik jouw lunches
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?

Mark: Geen flauw idee!
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Monique: Zomer
Mark: Voorjaar
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
Monique: Een plek in Italië
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Mark: De efficiency van 
digitale calls, het ‘klein 
houden’
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Monique: Met 
Italiaanse ceramisten 
samenwerken

PERSOONLIJKE
TERUGBLIK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
Monique: Moeilijk in 
cijfers uit te drukken, 
een jaar van zulke 
grote contrasten. Die 
vreselijke pandemie met 
alle negatieve gevolgen, 
maar er zijn ook zulke 
goede dingen uit 
voortgekomen
Topserie Netflix:
Monique: Niet Netflix 
maar Cheflix
Sportieve hoogtepunt:
Monique: Dat had de 
city pier city moeten 
zijn maar die is helaas 
afgezegd, volgend jaar 
nieuwe poging
Beste boek:
Monique: De fontein & 
Het nieuwe ademen
Welke film maakte indruk:
Mark: Druk! 
Leukste Diner:
Mark: De thuiskoks van 
Héroine
Inspirerend:
Monique: Altijd kunst
Geluk:
Mark: Een borreltje in de 
Sunset
Restaurant:
Monique: Heroine
Afzien:
Mark: Stroperige projecten
Allergezondste:
Monique: Volgend jaar!

vergroening ‘Het is goed om te zien en mee te 
maken dat duurzaamheid en vergroening niet meer als 
marketingtools dienen, maar als vertrekpunt van een 
ontwikkeling. Het idee van een betere wereld begint 
bij jezelf is helemaal waar, maar het helpt mensen 
enorm als er mogelijkheden worden gecreëerd om 
zelf die bijdrage te leveren. Ook in de ontwikkeling 
van vastgoed. Daarnaast zien we dat community living 
echt doorzet; het soepele samengaan van small scale 
community en big city living is een hele interessante 
ontwikkeling. En daar dragen wij graag ons steentje 
aan bij.’

dromen ‘Dromen? Die hebben wij nog genoeg. 
Iedereen is welkom om het daarover te hebben tijdens 
een goede borrel, een smakelijke lunch of gewoon een 
kop koffie.’

‘plannen 
kunnen 

verbeelden, 
verWoorden 
en vertalen 

naar 
intelligente 

en effectieve 
concepten. 

daar zijn 
Wij, lekker 

onbescheiden, 
simpelWeg 

heel goed in’


