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In deze crisisachtige tijden mogen vastgoedbedrijven 
best vaker hun menselijke gezicht tonen, menen vb&t-
directeuren Frank van de Kam en Patricia Goudswaard. 
De allround-vastgoedgroep uit Eindhoven timmert 
landelijk flink aan de weg en paart daarbij commercieel 
vernuft aan een sociale en persoonlijke aanpak. ‘Ook 
vastgoedpartijen zijn maatschappelijk en moreel verplicht 
iets aan de woonproblemen en klimaatcrisis te doen.’

#25/2022 WONEN VGvisie winterGasten

‘vb&t Groep zit 
niet alleen geld 
gedreven in de 
wedstrijd’
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Al eind jaren zestig zag de vb&t groep het levenslicht. 
Frank van de Kam, algemeen directeur van vb&t, kan 
zich nog goed herinneren toen hij in 1990 begon. 
‘Ik trad toe tot een Eindhovense vastgoedbeheerder 
met amper elf collega’s. Nu zet de vb&t Groep 
met elf kantoren en 335 vastgoedmanagers, 
VvE-beheerders, makelaars, hypotheekadviseurs, 
projectmanagers, brandveiligheids- en 
energieadviseurs jaarlijks ongeveer 28 miljoen euro 
om. Daarnaast hebben we een 50-procentsbelang 
in de Haagse makelaar Zijlstra, nemen we deel in 
vastgoedverduurzamingsbedrijf ReDo, richtten we 
een nieuwe verkooptooling op en zijn sinds 2019 
eigenaar van Huisportaal.nl.’

Grote klapper
Van de Kam stond mede aan de basis van deze 

spectaculaire groei. ‘Met enkele collega’s hebben we 
in de jaren negentig de aandelen overgekocht van de 
oud-eigenaar. We voegden er een makelaarskantoor 
aan toe en breidden de beheertak fors uit. Naarmate 
we groeiden en professionaliseerden vielen we 
steeds meer op. Een grote klapper maakten we met 
de overname van enkele Meeùs-kantoren in Zuid-
Nederland en de samenwerking met woningcorporatie 
Trudo. Die laatste is alleen al goed voor jaarlijks bijna 
600 woningtransacties in Eindhoven. Inmiddels 
beschikken we over een beheerde portfolio van 
60.000 VvE-woningen, 25.000 beleggerswoningen 
en 250.000 m2 commercieel vastgoed.’

Landelijke dekking
De verschillende vastgoedcrisissen die de markt 

teisterden, wist vb&t in haar voordeel om te zetten, 
vervolgt de directeur. ‘Na de crisissen van 2001 en 
2008 namen we veel verlieslatende VvE-afdelingen 
van woningcorporaties over. Die wisten we vanaf dag 
één winstgevend te maken door efficiënter te werken 
en dichter op de bal te zitten. Dankzij een continue 
stroom van beheeropdrachten zijn we bovendien 
crisisbestendiger dan meer transactiegerichtere 
makelaars. Toen de markt na 2014 opkrabbelde, 
zetten we de stap naar de Randstad met kantoren 
in Utrecht en Den Haag. Vóór de coronacrisis 
openden we een vestiging in Amsterdam dankzij een 
opdracht van een institutionele belegger om daar 
4.000 woningen te beheren. Sindsdien heeft vb&t - 
met uitzondering van de regio boven Zwolle – een 
landelijke dekking.’

Opdrachtgevers profiteren hiervan volop, net 
als van de veelzijdigheid van de groep, stelt Patricia 
Goudswaard, directeur vb&t Makelaars. ‘Omdat we 
alle expertise in huis hebben kunnen we projecten 
van A tot Z begeleiden. Die allround-rol vervullen 
we nu in woningproject Meerhoven in Eindhoven 
voor een particuliere belegger. We brachten de 
ontwikkelaar en belegger samen. Een deel van de 
woningen hebben we naar de verkoop gebracht, 
het andere deel helpen we verhuren. We maken 

een website, doen de marketing, verzinnen de 
huisstijl, maken de bouwborden, organiseren de 
openhuisdagen en leveren de woningen op aan de 
gebruikers.’

Zelf stapte Goudswaard in 2010 in bij vb&t als 
bestaande bouw makelaar. Met haar innovatiekracht 
wist ze de makelaarstak nieuw leven in te blazen. 
‘Samen met Frank spraken we met ontwikkelaars, 
institutionele beleggers en regionale particuliere 
beleggers. Hierdoor kreeg ik meer interesse om 
mezelf te ontwikkelen binnen de beleggersmarkt. 
Om hen beter te adviseren, besloot ik de MRE-
opleiding in Tilburg te doen. Tijdens de kredietcrisis 
– toen de woningmarkt op zijn gat lag – wierp die 
nieuwe kennis zijn vruchten af. 

Loslaten courtagemodel
De vb&t-methode is gestoeld op efficiëntie, 

transparantie en menselijk contact, verklaart ze. 

‘Een huis kopen of huren is een ingrijpende ervaring 
voor de meeste mensen. Door hoort respectvolle, 
persoonlijke begeleiding bij. We hebben hiervoor 
een nieuw verkoopconcept ontwikkelt, waarbij we de 
percentages over de verkoopprijzen loslaten. Geen 
courtages meer van 1 tot 2 procent maar puur de 
tijd rekenen die we erin stoppen. Of een huis nu 3 of 
5 ton kost, we zijn er immers evenveel tijd aan kwijt. 
Onze aanpak werkt! Dat zijn we aan de groeiende 
aantallen. 

Sinds corona is online verhuur bij 
nieuwbouwprojecten vaak de norm, waarbij mensen 
niet kunnen bellen noch iemand zien. Dat is onprettig 
voor de klant, maar ook voor onze opdrachtgever. De 
makelaar moet mensen in de ogen kunnen kijken. 
Daarom hebben wij een mooie mix van online 
en fysieke dienstverlening geïntroduceerd. Ons 
verhuurteam is zeer flexibel wat ons in staat stelt 
om fysiek vaker aanwezig te zijn. Zo zijn we tijdens 

‘wij dienen 
onze 
opdrachtgevers 
altijd met 
het sociale 
aspect in ons 
achterhoofd’

ontwikkeling: 
Emigratie en 
deglobalisering 
Belangrijkste persoon/
personen: 
Vrouw en kinderen 
Durven: 
Om te denken in 
de veranderende 
vastgoedmarkt 
Lijstjes 2022 
Boeken: 
Boek over 10 jaar 
Eindhoven 
Sportmomenten: 
PSV bekerwinst op 
Ajax en winnen Johan 
Cruijfschaal 
Songs: 
Queen 
Favoriete 
vakantieplekken: 
Knokke en Spanje 
Hebbedingen: 
Niet zo mijn ding 
ZAKELiJKE 
tErugBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 

2022:
7 
Mooiste deal: 
Verkoop zorgcentrum 
aan trudo/Stayinc 
grootste irritatie: 
Beperkte 
maatschappelijke 
betrokkenheid bij 
diverse ondernemers 
PErSOONLiJKE 
tErugBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 
2022: 
8 
Sportieve hoogtepunt: 
Max wereldkampioen 
Vakantie: 
Spanje 
Afscheid: 
Na 20 jaar gestopt als 
algemeen directeur 
vb&t. 
geluk: 
Ontwikkeling beide 
zonen 27 en 28 jaar

Naam: 
Frank van de Kam 
Bedrijf: 
vb&t groep 
Werkt als: 
Commercieel directeur 
Vooral bezig met: 
Algehele 
vertegenwoordiging 
van vb&t en 
binnenhalen nieuwe 
markten 
Wil bereiken: 
Stabiele 
inkomstenstroom vb&t 
groep 
Leukste collega: 
Velen 
De stand van het land: 
Moeizaam om onze 
welvaart op peil te 
houden 
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Stijgende rente 
De belangrijkste 
geopolitieke 
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openhuisdagen van nieuwbouwprojecten vaak met 
meer mensen aanwezig dan collega-makelaars. Ook 
werken we met een vaste wooncoach. Hij begeleidt 
de mensen bij alle verhuisaspecten. Voor de seniore 
doelgroep is dit in sommige gevallen erg wenselijk. 
Hij komt persoonlijk bij de mensen thuis en biedt 
hulp waar dat nodig is. 

sociale insteek
Als er nog iets is wat vb&t van andere 

vastgoedadviseurs onderscheidt, is het wel het 
sociale karakter, legt Van de Kam uit. ‘We dienen 
onze opdrachtgevers altijd met het sociale aspect 
in ons achterhoofd. De vb&t Groep zit niet alleen 
geld gedreven in de wedstrijd. Dat komt door onze 
lange samenwerking met woningcorporaties 
maar zit ook gewoon in ons DNA. We maken ons 
druk over de toekomst van wonen in Nederland. 
Honderdduizenden mensen vallen tussen wal 
en schip. De maatschappelijke ontwrichting is al 
gaande. Ik hoor over jongeren zonder eigen woning 
die niet aan kinderen gaan beginnen. Ook voor 
vastgoedpartijen is het hun maatschappelijke 
verplichting om iets aan de woonproblemen te 
doen. Die overtuiging betekent dat we ook 
opdrachten geweigerd hebben. Zo verwierpen we 
de opdracht om woningen met 144 punten voor 
1.250 euro te verhuren, aangezien woningen tot 
142 punten gelden als sociaal met een maximale 
huur van 770 euro.’

Doorschieten regulering
Anders dan veel marktpartijen is hij dan ook 

niet tegen ‘enige regulering’ van de geliberaliseerde 
huurwoningmarkt. ‘Het is goed dat minister De 
Jonge de huurmarkt wil reguleren om lagere 
inkomensgroepen te helpen. Huurdemping 
is daarbij noodzakelijk. We moeten af van de 
excessen om hokken van 35 m2 voor 1.250 euro 
te verhuren. Maar hij moet niet doorschieten. Met 
een huurprijsverlaging van 10 tot 15 procent komt 
de nieuwbouw gelijk tot stilstand. Ik zie nu al dat 
beleggers de hakken in het zand zetten. Hoewel 
ze niet weten hoe het woningbeleid echt uitpakt, 
achten ze een woning van 50 m2 te risicovol als 
beleggingsproduct. De gestegen rente, en de hoge 
inflatie en de energie- en bouwkosten helpen 
evenmin. Ter compensatie stellen beleggers hogere 
rendementseisen, waardoor de opbrengst voor 
de bouwers al gauw 10 procent daalt en ze de 
bouwopdracht afslaan.’

De verduurzaming van bestaand vastgoed gaat 
vb&t ook aan het hart. ‘In Nederland hadden we nooit 
een incentive om te verduurzamen omdat we te lang 
te goedkope energie hadden. In de vastgoedsector 
werd het energielabel vijf jaar geleden weggelachen. 
We zouden niet gedwongen moeten worden door 
de overheid maar het zelf willen. Dat is een morele 
verplichting in de huidige klimaatcrisis. De huidige 

hoge energieprijzen zijn dan ook een gamechanger. 
Gelukkig is vb&t al zes jaar druk bezig met de 
verduurzaming van bestaande woningen. Dankzij de 
opgedane expertise vervult onze verduurzamingstak 
nu een adviesrol voor overheden.’

Halvering nieuwbouw
De cocktail van problemen op de woningmarkt 

blijft niet zonder gevolgen, constateert 
makelaarsdirecteur Goudswaard. ‘We hebben 
zes jaar een goede markt gehad. Maar ik voorzie 
dat onze nieuwbouwportfolio zal dalen, mede 
doordat beleggers een pas op plaats maken. 
Twee jaar geleden gekochte projecten komen nog 
wel in ontwikkeling. Maar landelijk houd ik de 
komende twee jaar rekening met een halvering. 
Aan de bouw- en ontwikkelkant zie ik her en der 
al een voorbereiding tot sanering. Nu de financiële 

haalbaarheid van projecten klein is, heeft het straks 
weinig zin een groot marketing- en verkoopteam in 
dienst te houden.’

Deze dip kan vb&t prima opvangen, verzekert 
ze. ‘Die kunnen we compenseren met alle vb&t 
activiteiten en lange termijn-opdrachten. Als een 
van onze afdelingen zou moeten saneren, dan 
proberen wij medewerkers tijdelijk in te zetten op 
andere afdelingen. Want we willen niet snijden 
in ons fantastische team. Dat hebben we uit de 
coronacrisis geleerd, toen we al onze mensen 
keihard nodig bleken te hebben.’ Dus als deze 
crisis weer voorbij is, staan wij met een top team 
paraat! Ook Van de Kam ziet de toekomst zonnig 
in. ‘De beheermarkt voor zorg-, residentieel – en 
commercieel vastgoed groeit met name in de 
Randstad hard. Ik zie nog lang geen einde aan 
onze groei.’

Naam: 
Patricia goudswaard
Bedrijf: 
vb&t Makelaars
Werkt als: 
Directeur/ NVM 
makelaar
Vooral bezig met: 
Managen, marketing 
en vastgoedadvisering
Vooral bezig met:
Managen, marketing 
en vastgoedadvisering
Wil Bereiken:
Vergaande hospitality 
in de makelaardij 
Leukste collega:
Mijn hele team
Belangrijkste 
personen
Mijn aanstaande man 
en mijn zoontje
Favoriete boek
Kon ik de tijd maar 
vinden
Songs
Lekker NL-talig
Hebbedingen:
Schoenen
Mooiste deal 2022
Aan- en verkoop van 
Meerhoven
grootste irritatie
Arrogantie en 
neerbuigendheid
Cijfer van 2022 
zakelijk
Dikke 8
Cijfer van 2022 
persoonlijk
Dikke 8
geluk
Mijn zoontje van 1,5 
jaar. Mijn grootste 
trots

‘De vb&t-
methode is 
gestoeld op 
efficiëntie, 
transparantie 
en menselijk 
contact’

HEt JAAr VAN DE MEDEWErKEr
ik vind het onwijs leuk om het 
makelaarsteam te managen. ik 
word dan ook blij van persoonlijke 
ontwikkelingen bij de medewerkers 
van vb&t. of samen successen 
vieren wanneer er een mooie 
opdracht is binnen gehaald. Het 
is hard werken bij ons, maar we 
proberen altijd het plezier van het 
werken te combineren. 
Lijstjes 2022
Vakantie-bestemmingen:
Spanje – Altea
Oostenrijk – wintersport
Noorwegen – grote wens
ZAKELiJKE tErugBLiK 2022 
Welk cijfer geef je 2022: 
Een dikke 9
ik geef het jaar 2022 een dikke 9. 
We hebben prachtige opdrachten 
mogen uitvoeren zowel regionaal 
als landelijk. Ons nieuwbouwteam 
heeft in een zeer kort tijdsbestek 
enorme aantallen (ca. 1.500) 
nieuwbouwappartementen 
verhuurd in Amsterdam, 
Oosterhout, Eindhoven, Waalre, 
rijswijk en Haarlem. Wij zijn trots 
op de kwaliteit van dienstverlening 
die we hiervoor leveren en geleverd 
hebben en zijn onze opdrachtgevers 
dan ook dankbaar voor de prettige 
samenwerkingen. Wij kijken dan 
ook uit naar het komende jaar om 
als team onze landelijke positie nog 
groter en sterker te maken. 
PErSOONLiJKE tErugBLiK 2022
geluk! Mijn persoonlijke terugblik?
Een bewogen jaar. Een jaar waar 
mijn 1e kindje 1 is geworden. Het jaar 
waarin ik leerde om naast fulltime 
zakenvrouw ook fulltime moeder 
te zijn. Zeker een pittige maar ook 
een leerzame periode. Mijn leven is 
alleen maar rijker geworden. Niet 
alleen door het moederschap, maar 
ook door de levenslessen die je hier 
weer gratis door krijgt. 


