
191 tekst Ingrid Spelt fotografie VG VISIE zomEr wonen #24/2022 #24/2022 VG VISIE zomEr wonen

In september 2021 maakte Doets de 
overstap van een groot bouwbedrijf naar 
Mainstaete Vastgoedservice. Het bedrijf 
beheert vastgoed in de sociale woningbouw, 
zorg-, retail- en vastgoedsector. Met ruim 
twintig jaar aan ervaring in de bouwwereld 
heeft Doets geleerd te kijken naar meer 
dan stenen en techniek, en zet ze de mens 
centraal. Dat ‘zorgzame’ voor de medemens 
zat al in haar genen, lacht ze. Ze is binnen 
de bouw- en vastgoedwereld opgeklommen 
van secretaresse naar uiteindelijk algemeen 
directeur bij Mainstaete Vastgoedservice. 
Met haar roots als medisch secretaresse in 
de zorg. Lachend: ‘Dat geeft ook nog maar 
eens aan dat je alles kunt bereiken. De 
bouwwereld past beter bij mij. De mensen 
met wie ik werk zijn direct en er heerst een 
no nonsense mentaliteit. Ik hou daarvan. 
Interesse in techniek en bouwen had ik 
altijd al. Door mijn ervaring in de zorg 
versta ik de relatie beter, voel ik de mens 
die tegenover me zit sneller aan, blijkt. Dat 
is een handige eigenschap, want je hebt 
bijvoorbeeld ook geregeld met bewoners, 
opdrachtgevers uit de semi-overheidshoek 
of woningcorporaties te maken.’

Door de regiovestigingen met kleine 
klantvriendelijke teams zijn de lijntjes 
kort met beleggers, vastgoedeigenaren, 

huurders en corporaties. En dat is nog zo’n 
voordeel, meent Doets. ‘Zo kun je makkelijk 
en sneller met elkaar sparren. Je moet met 
je klant een duurzame en transparante 
relatie ontwikkelen. Eentje met wie je een 
constante omzet genereert. Daarnaast vind 
ik het belangrijk om je te focussen op de 
positieve dingen, waardoor je het met elkaar 
nog beter kunt doen.’

Je voelt je als een vis in het water? 
‘Absoluut. Ik werk in een mooie organisatie 

die veel energie geeft. Ik streef coachend 
leiderschap na, en geef medewerkers 
verantwoordelijkheid. Dan kunnen ze groeien 
en zijn ze sterker betrokken bij het bedrijf. Ik 
denk zeker dat meer vrouwen aan de top in 
een mannenwereld verschil kunnen maken. 
Wat mij betreft mag daarin een mooie mix 
ontstaan.’

Hebben jullie een speciale tak van sport?
‘We zijn van alle markten thuis en 

houden ons bezig met renovatie en 
onderhoud en voeren projecten uit. 
Maar schadeherstel en bouwkundige 
brandpreventie beslaat meer dan de helft 
van ons werk. Dat is echt een speciale tak 
van sport waar we goed in zijn. Bij een 
calamiteit moet je zorgen dat je op tijd bent. 
Op dat moment verbind je de relatie met de 
schadeherstelbedrijven. Tijdens die laatste 
heftige storm hebben we bijvoorbeeld ruim 
zeshonderd panden hersteld. Weken erna 
waren we nog dakpannen aan het leggen.  

Brandpreventie is zo’n andere specialisatie. 
Dit is vaak een ondergeschoven kindje, 
dat weinig aandacht krijgt. Wij leveren 
het hele palet, inclusief logboeken met 
realtime inzage. Op dit moment brengen 
we de brandpreventie voor Hogeschool 
Amsterdam in orde.’

Jullie realiseren ook mooie 
woonprojecten.
‘Klopt. In de Afrikanenwijk in 

Rotterdam transformeren we voor een 
partij een voormalige school naar tien 
appartementen. Een prachtig project met 
authentieke elementen; de klaslokalen 
blijven zoveel mogelijk in tact. Voor dit soort 
specialistische woonprojecten in bestaande 
wijken moet meer ruimte komen om het 
woningtekort mede op te lossen. Naast de 
bulkoplossingen zoals het opleveren van 
flexibele prefabwoningen.’

wat zijn jouw zakelijke ambities?
‘Ik ga voor een gestage duurzame 

groei met oog voor de mens. Betrek ik 
dit op Mainstaete dan vind je bij ons 
geen nummertjes. Alleen op die manier 
houd je mensen in je bedrijf en trek je 
personeel met het juiste kaliber aan. Voor 
vastgoedbeheer blijf je altijd vakmensen 
nodig hebben. Dat is echt specialistisch 
werk. In de toekomst zie ik ons bedrijf 
ook steeds meer opereren als duurzaam 
adviseur. Met z’n allen moeten we 
toewerken naar een duurzamere wereld.’

Hebben we in Nederland een 

woon-PROBLEEM of woon-

CRISIS? 

We hebben een grote woon-

UITDAGING zeg ik altijd. Als je 

naar de geschiedenis kijkt zie 

je dat dit iets van alle tijden is, 

uiteindelijk vindt het zijn weg. 

Neemt niet weg dat het voor 

mensen die geen geschikte 

woning kunnen vinden, heel 

vervelend is.

Drijven beleggers de prijzen 

van huizen op?

Niet alleen beleggers, dat zou 

te gemakkelijk zijn. Schaarste 

ontstaat ook door trage 

trajecten die woningbouw 

stagneren.

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?

Ik hoop dat hij beweging krijgt 

in trage overheidstrajecten en 

de verbinding zoekt met alle 

kennisdragers die Nederland rijk is.

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet? 

Volgens mij is er nog 

steeds ruimte genoeg in 

Nederland, kijk maar eens 

naar oude gebouwen, oude 

industrieterreinen, boven 

winkels, grote panden die 

opgedeeld kunnen worden.

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Prefab en robotisering.

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

Mag ik er ook 2 noemen? 

Naast de starters is er nog een 

werkende groep die buiten sociale 

woningbouw valt en afhankelijk is 

van dure vrije sector.

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

Voor elke generatie een 

passende woonomgeving, ook 

door en met elkaar.

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

Nog meer samenwerken en 

kennis delen.

De stad heeft grotere woningen 

nodig? 

Nee, ik denk juist meer 

kleine eenpersoonswoningen 

voor mensen die nu nog 

in eengezinswoningen 

leven, zodat deze kunnen 

doorstromen en ruimte maken 

voor de grote gezinnen.

De betaalbare woning bestaat 

niet? 

Tot 2 maanden geleden was 

ik ervan overtuigd dat deze 

woning wel bestaat, met name 

door prefab. Maar gezien 

de huidige ontwikkelingen 

maak ik me wel wat zorgen 

over betaalbaarheid in het 

algemeen, maar wie niet.

Mainstaete 
VastgoedserVice kijkt 
naar Meer dan stenen en 
techniek

Met Hilda Doets aan het roer van Mainstaete Vastgoedservice wil de 
vastgoedbeheerder en aannemer de groei op de landelijke markt vergroten. 
Hoe? De algemeen directeur zet onder meer haar voelsprieten uit. ‘Misschien is 
dat wel typisch vrouwelijk.’

Het maatschappelijk ondernemen wil je 
verder uitbreiden. waarom vind je dat 
belangrijk?
‘Mensen met een rugzak, een 

achterstand op de arbeidsmarkt, moeten 
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. 
Als bedrijf zijn we onlangs verbonden met 
Rijnmond Bouw, een leerschool die deze 
jongeren en jong volwassenen opleidt. 
We zetten werk naar Rijnmond Bouw 
uit of de jongeren verrichten bij ons de 
werkzaamheden. Bij Mainstaete hebben 
we bevlogen mensen rondlopen, die de 
jongeren begeleiden.’190

hilda doets – Mainstaete Vastgoedservice


