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FilosoFie ‘Mijn filosofie is met de jaren 
veranderd. Nu ik in mijn laatste decennium 
van mijn werkende leven zit, geloof ik 
heel sterk: je kunt het niet alleen. Dat 
vertaalt zich naar een bedrijfscultuur van 
samen delen. Zo zie ik een toekomst in het 
verdelen van bijvoorbeeld aandelen binnen 
mijn bedrijf. Om zo betrokken personeel, 
met een hart voor de zaak, te behouden 
en te belonen. Dat in plaats van een platte 
bonusstructuur. Zoals ik al zei; vroeger 
dacht ik daar anders over. Toen dacht ik 
dat geld het doel was. Nu zie ik geld echt 
als een middel. En weet ik; de rest komt 
vanzelf. Het delen daarin is wat mij betreft 
de manier om een bedrijf solide te laten 
groeien.’

ConCurrentie ‘Concurrentie? Die zie ik 
niet meer. Of nou ja, daar houd ik me niet 
meer zo mee bezig. Het maakt me gewoon 
niet zoveel uit wat anderen doen, zolang wij 
het maar beter doen. En daardoor heb ik 
meer tijd over om te ondernemen.’

GesChiedenis ‘Ik ben mijn bedrijf 
in 1999 begonnen. Vanuit een behoefte 
naar een beheerder voor mijn eigen 
vastgoedportefeuille. Inmiddels beheren 
wij ruim 700 panden, in allerlei soortig 
verhuurd vastgoed. 
Daarnaast hebben we een middelgroot 
portefeuille in beheer van Vve’s en 
profileren wij ons in de makelaardij 
BOG. Naast mijzelf wordt Quadyck 
Real Estate bestierd door mijn oudste 
zoon en aandeelhouder Alphonso (23), 
aandeelhouder Jaron (22) en medewerkers 
Lars (20), Fazil (23 ), Nathan (20), Kelly (32), 
Salvador (23), Sophie (53) en Jolanda (57).’

spin in het web ‘Hoe wij meebouwen 
aan de stad van de toekomst? Simpel. Wij 
zijn dé spin in het web. En adviseren onze 
opdrachtgevers goed over de verschillende 
mogelijkheden, maar ook de uitdagingen, 
in de nabije toekomst. Verduurzaming is 
daar een heel mooi voorbeeld van.’

noord-holland ‘Wij ontzorgen de 
vastgoedondernemer. In Purmerend, 
waar ons kantoor gevestigd is, maar ook 
ver daarbuiten. Zo bedienen we sinds 
een aantal jaar heel groot Noord-Holland. 
En dankzij de steeds verdergaande 
digitalisering, denk aan online vergaderen, 
krijgen we ook steeds meer klanten in de 
rest van Nederland. Van Purmerend naar 
heel Nederland als werkgebied. Daar zijn 
we trots op.’

Crisis ‘Dat online vergaderen en op 
afstand kunnen werken, komt voort uit de 
Covid-19 crisis. Heel eerlijk gezegd, hebben 
wij dus niet zoveel te leiden gehad onder 
de maatregelen. In tegendeel zelfs. Het 
blijkt dat ons bedrijfsonderdeel, beheer, 
niet gevoelig is voor deze crisis. Wel hebben 
we op sommige dossiers meer aandacht 
moeten vestigen en onszelf nieuwe regels 
moeten aanleren. Maar dat verbreed 
slechts onze horizon.’

‘Wij zien de huidige 
trend, het investeren in 

residentieel vastgoed, 
langzaam weer draaien 
naar winkel en kantoor 

gerelateerd vastgoed’

VLNR: Alphonso 

Grau,  Alfonso Grau 

en  Jaron Knook

Ondernemen kun je niet alleen. Voor 
Alfonso Grau, founder van Quadyck 
Real Estate, vertaalt zich dat naar 
een bedrijfscultuur van samen delen. 
Dé manier om een bedrijf solide te 
laten groeien.
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Kantoren ‘Onze klantvragen uiten zich in 
de mooiste projecten. In het kantoorcomplex 
in Purmerend, dat we in samenwerking 
met de eigenaar omzetten naar 18 
appartementen. Een gelijkwaardig gebouw 
in Almere, met 4 commerciële ruimtes en 36 
appartementen. En in de nabije toekomst in 
een drietal grote nieuwbouwprojecten, met 
name winkel/wonen in Purmerend, waarbij 
wij direct betrokken zijn als adviseur/ 
beheerder. En oh ja, natuurlijk ook in ons 
eigen kantoorproject, dat we van casco 
naar multifunctioneel pand omtoverden, 
ontworpen door Class Design Studio 
(Nathalie Sarican)’

streetwise ‘Mijn inspiratie? Die haal 
ik niet uit een persoon of bedrijf, maar 
van ‘de straat’. Zo ben ik in de jaren 
‘streetwise’ geworden: ik zuig zoveel 
mogelijk informatie om me heen op. 
Dat lukt me dankzij mijn nieuwsgierige 
instelling. Verder haal ik inspiratie uit mijn 
gezin. Daar valt en staat alles mee. Aan 
mijn oudste zoon en opvolger Alphonso 

en aandeelhouder Jaron wil ik een mooi 
bedrijf overdragen. En dat kan. Want dit is 
een vak(gebied) dat generaties meegaat.’

trends ‘Natuurlijk is ons vak wél 
onderhevig aan trends en discussies. Niets 
blijft hetzelfde. Zo zien wij de huidige 
trend, het investeren in residentieel 
vastgoed, al langzaam draaien naar 
winkel en kantoor gerelateerd vastgoed. 
Die huidige trend, om alleen in woningen 
te investeren, is mede de ‘schuld’ 
van de banken en het beleid van de 
overheid. Zij willen niet of nauwelijks 
financieren in ander vastgoed. Dankzij 
een renteverhoging komt de vraag naar 
winkel/kantoor vastgoed vanzelf wel 
weer  op gang. De eisen worden op dit 
moment aangescherpt. Denk aan energie 
label ABC, waardoor dit type gebouw 
verduurzaamt. En wanneer de vraag weer 
groeit, is deze tak weer ‘up and running’; 
klaar voor de toekomst. Wij zitten aan de 
voorkant van dit proces. En adviseren onze 
opdrachtgevers daarop in te spelen.’

disCussie ‘De trendmatige discussie van 
dit moment? Die gaat over het steeds meer 
beperken van de vrijheden en het steeds 
meer professionaliseren van beleggers in 
verhuurd vastgoed. Eigenlijk kun je het 
vergelijken met het verplichte energielabel. 
Ook voor het beheren van vastgoed, zal het 
in de toekomst steeds meer de norm worden 
om dit uit te besteden aan een specialist.’

droom ‘Mijn (toekomst)droom? Een solide 
bedrijf overdragen aan mijn opvolgers. 
Een bedrijf waar zij trots op kunnen zijn. 
En verder uit kunnen bouwen. Daarnaast 
heb ik nog genoeg toekomstplannen voor 
mezelf. Zo houd ik me graag bezig met 
mijn eigen vastgoedportefeuille. Wat ik met 
de jaren verder uit wil bouwen. En droom 
ik van reizen over de wereld. Samen met 
mijn partner. Daarnaast is mijn interesse 
in ontwikkelingen gewekt. Maar door 
tijdgebrek, ben ik daar nu nog niet aan 
toegekomen. Daar kan ik pas mee starten 
als ik mijn handen vrij heb. Dus wie weet… 
to be continued.’

Alfonso GrAu

Waar kom je vandaan? 
Ik kom uit Amsterdam, 
opgegroeid in 
Purmerend. Voor dat ik 
in het vastgoed terecht 
kwam was ik kapper 
met drie eigen winkels 
in Amsterdam. na de 
winkels te hebben 
verkocht ben ik mij bezig 
gaan houden met het 
verbouwen en verhuren 
van appartementen in 
Amsterdam. Toen het 
vormen ging aannemen 
dat het geen hobby meer 
was ging ik op zoek 
naar een beheerder 
voor de panden, 
uiteindelijk ben ik dit 
zelf gaan doen d.m.v. 
een beheerkantoor te 
openen
Wat houdt je bezig? 

Het ontzorgen van mijn 
relaties is echt een 
passie, het zo goed 
mogelijk laten verlopen 
en de expertise inzetten 
die mijn opdrachtgevers 
niet hebben of niet 
kunnen inzetten 
vanwege hun dagelijkse 
werkzaamheden
Aan welk project werk 
je? 
Ik ben met meerdere 
projecten bezig, maar 
focus mij momenteel 
vooral op expansie 
van mijn bedrijf, we 
hebben medio 2021 
een behoorlijke vve 
beheerportefeuille 
overgenomen en deze 
willen we helemaal op 
onze manier invoegen 
binnen het bedrijf. 
Daarnaast zijn we bezig 
met het begeleiden en 

ontwikkelen van diverse 
woningen in de regio 
noord-Holland waar ook 
het beheer voor gevoerd 
moet worden
Wat wil je bereiken? 
Ik wil nog 5 tot 10 jaar 
actief meewerken om 
het bedrijf zo stabiel 
mogelijk over te dragen 
aan mijn opvolgers 
Alphonso en Jaron. 
Zij zijn respectievelijk 
6 en 3 jaar geleden bij 
mij komen werken en 
bezitten inmiddels beide 
10% van de aandelen
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
Vastgoedbeheer zal mijn 
inziens altijd “people 
business”  zijn naast het 
verder automatiseren 
van processen die 
reeds zijn ingezet om 
ontzorging zo soepel 
mogelijk te laten 
verlopen
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Automonteur
Welke wijze les neem jij 
ter harte?  
Vertrouw op mijn intuïtie 
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Geen persoon. uit 
levenservaring
Ben jij altijd zeker van je 
zaak?   
95% van de tijd wel
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Broodje shoarma
Waar ben je bang voor? 
langdurige Ziektes
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Mijn vader
Wat/wie maakt je blij?  

‘ Wij zijn dé spin in het 
web. En adviseren onze 
opdrachtgevers goed 
over de verschillende 
mogelijkheden, maar ook 
de uitdagingen, in de nabije 
toekomst’

Mijn gezin
Waar moet je heel erg 
om lachen?  
Droge humor
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Inmiddels niet meer
Waar ben je trots op?  
Mijn gezin, mijn bedrijf
Wie is jouw held?  
superman
Wat is je favoriete 
muziek? 
Deephouse
Wat is je favoriete sport? 
Karate
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Zit er tussen in
Introvert of extravert?  
Zit ik ook tussen in
optimist of pessimist?  
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Altijd mijn rugdekking
Guilty pleasure?  
first dates
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Geen idee
Welk jaargetijde is het 
fijnst?  
Zomer
Welk vakantieland?  
Turkije/Italië
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
Bentley
Waar wil je vanaf?  
negatieve mensen
Wat heb je leren 
waarderen in 
coronatijd? 
Hygiëne/minder mensen
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Genieten van het leven

Alfonso 

Grau en 

Nathalie 

Sarican


