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“WE WILDEN ALLES IN 
1 DATABASE, DIENEND AAN 
ONZE WERKPROCESSEN 
MET EEN BETERE 
INTERFACE EN MEER 
STABILITEIT. DIT IS IN HOGE 
MATE INGEVULD.”
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De vastgoedmarkt is van oorsprong vrij conventioneel. Een relatief stabiele 
markt waar veranderingen geleidelijk plaatsvinden. Enkele crises daar gelaten. 
Met Covid19 komen bepaalde ontwikkelingen in een stroomversnelling en 
natuurlijk zijn er ook in deze branche een aantal trends en ontwikkelingen die al 
eerder waren ingezet.
 
Die hebben deels te maken met de agressieve woningmarkt, het veranderende 
retail-landschap, maar ook met bijvoorbeeld veeleisendere huurders en met 
nieuwe internationale toetreders. 

Welke veranderingen er ook spelen, de vraag is hoe de vastgoedmarkt hierop 
anticipeert.  Welke invloed heeft het op zowel asset- als propertymangement? 
En welke rol speelt automatisering bij thema’s als predictive maintenance, 
mobiliteit, verduurzaming, security en kunstmatige intelligentie?
De afgelopen maanden voerde Ctac een kwalitatief onderzoek uit in 
samenwerking met bureau RVS Marketing om antwoord te krijgen op deze 
vragen. Er vonden 11 interviews plaats met verschillende verantwoordelijken. 
Samen weerspiegelen zij de vastgoedmarkt in Nederland en België, elk vanuit 
een eigen marktfocus met eigen uitdagingen en oplossingen.

VOORWOORD

In algemene zin is de trend bij 
vastgoedbeleggers dat de focus verschuift 
van een hoofdzakelijk transactiegerichte 
werkwijze naar een meer procesgerichte 
werkwijze. Met name in retail en offices. Dit 
vraagt een andere manier van werken die 
vooral voortkomt uit een meer klantgerichte 
benadering en tegelijkertijd een grotere 
behoefte aan efficiency. 

Van de deelnemers aan het onderzoek 
is 64% vastgoedeigenaar. Van deze 
vastgoedeigenaren doet 57% alles 
zelf behalve facilitymanagement. 9% is 
vastgoedeigenaar en vervult alle functies 
(van owner tot facilitymanagement). Geen 
van de ondervraagden is enkel eigenaar/
belegger. Hieronder een overzicht van de 
vertegenwoordiging van de rol(len) in de 
vastgoedmarkt.

VERSCHUIVING VAN TAKEN

Owner

Fundmanagement

Propertymanagement

Facilitymanagement

Anders: investmentmanagement

Consultant

Assetmanagement

64%

45%

64%

9%

9%

18%

45%
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Consultants constateren een ontwikkeling 
waarbij beleggers steeds meer in eigen 
beheer willen houden: “Beleggers willen 
steeds meer zelf doen want door alles 
in eigen beheer te nemen, heb je als 
belegger meer controle over je vastgoed. 
De tevredenheid van de huurders is erg 
belangrijk en de prestaties van beheerders 
zijn wisselend. Dat heeft met verschillende 
aspecten te maken maar de beperkte 
middelen om te kunnen investeren in 
vernieuwing van systemen, heeft hier 
zeker mee van doen. Beheerders zijn voor 
beleggers een ‘noodzakelijke schakel’ en 
digitalisering kan een deel van die functie 
uithollen.”

Die digitalisering kan overigens een 
stuk vlotter volgens de consultants. 
“De vastgoedwereld is van nature erg 
conservatief. Dat heeft ze geen windeieren 
gelegd, maar de komst van het coronavirus 
maakt dat de behoefte aan een efficiëntere 
en flexibelere bedrijfsvoering groeit, 
met name bij verhuur aan de retailmarkt. 
Corona heeft de negatieve trend in retail 
versneld. Met name department stores 
verkeren in zwaar weer. De maatregelen 
die zijn ontstaan door de komst van het 
coronavirus hebben uiteraard gevolgen 
voor de vastgoedbelegger. Huurders 
willen bijvoorbeeld andere voorwaarden, 
meer flexibiliteit en/of minder vierkante 

meters. Om hier snel en goed op te 
kunnen inspelen, worden beleggers min 
of meer gedwongen om verdergaand te 
digitaliseren.”

Een goede bedrijfsvoering met slimme 
automatisering zorgt ervoor dat de 
gevolgen van een dergelijke pandemie over 
de gehele portefeuille direct inzichtelijk zijn 
en dat is van groot belang om de koers te 
bepalen. Echter merken consultants niet dat 
het beslissingsproces korter wordt wanneer 
het gaat om digitaliseren en datagericht 
werken.

“Gebruik van sensoren in 
apparaten en materialen heeft een 
goede toekomst, maar hier gaan 
kosten voor de baten uit. Je kunt 
het niet altijd verantwoorden naar 
de huurders omdat er niet genoeg 
best practices zijn.”
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Op de vraag welke automatiseringssystemen 
er nu worden gebruikt ter ondersteuning 
van operationele processen, waren 
de antwoorden divers. Met name 
in de financiële administratie en het 
vastgoedonderhoud wordt er naast de 
bekende partijen SAP, Yardi, Agresso, 
Salesforce en Axxerion, ook gewerkt met 
intern ontwikkelde systemen. Ook Excel 
speelt nog een belangrijke (hoofd)rol.

Voor de inkoopadministratie bleek geen 
enkele respondent een geschikt systeem te 

hebben. Dat wordt dan opgelost door te 
werken met een intern systeem of met een 
systeem dat z’n doel voorbijschiet omdat 
het te groot is voor het onderwerp. Veel 
respondenten geven dan ook aan dat het 
toe is aan vervanging.

SAP is het meest gebruikte ERP-
systeem bij de grotere partijen in de 
vastgoedmarkt. Zij faciliteren met 
name de financiële administratie, het 
contractbeheer, de verhuuradministratie 
en het vastgoedonderhoud. Bij de kleinere 
vastgoedpartijen zie je dat MRI, Ctac, 
O-prognose en Axxerion worden genoemd. 
Ctac werkt ook op basis van SAP en richt 
zich naast de grote en middelgrote, ook op 
de kleinere vastgoedpartijen. De omvang 
van het grote SAP is in een compacter jasje 
gestoken en daarmee ook geschikt voor het 
kleinere segment. ZIG en Salesforce zijn met 
name verantwoordelijk voor klantinteractie 
binnen de vastgoedwereld.

Alles in 1 of ‘best of breed’?
Alle respondenten (met uitzondering van 
consultants) geven aan dat er verschillende 
systemen worden gebruikt binnen het 
bedrijf. Dit komt hoofdzakelijk door het 
feit dat er weinig alles-in-1 oplossingen zijn 
die specifiek voor de vastgoedmarkt zijn 
ontwikkeld.

ONDERSTEUNING VAN 
OPERATIONELE PROCESSEN

“We zijn terughoudend 
om te anticiperen op de 
IoT trend. Het komt wel, 
maar het is een afweging 
tussen kosten en baten.” 

“We willen dat huurders 
gemakkelijk met ons 
in contact komen, 
daarom hebben we een 
huurdersportaal.” 
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“ALS WE NIEUWE PANDEN 
HEBBEN ONTWIKKELD, WILLEN 
WE DAT VERHURINGEN GOED 
LOPEN. DAAR HEBBEN WE EEN 
VERHUURDERSPORTAAL VOOR.” 
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Hoewel men vaak werkt met verschillende 
systemen met hun eigen specifieke expertise 
voor één bepaalde discipline, is er duidelijk 
herkenbare behoefte aan meer samenhang 
en standaardisering tussen deze systemen. 
Een consultant beaamt dit: “Als je meer 
data onderling tussen de systemen kan 
uitwisselen, heb je meer mogelijkheden tot 
analyseren en dus meer inzicht.” 

Ondanks het feit dat de datatechnologie 
eindeloos lijkt te zijn, heerst de vraag: is de 
vastgoedmarkt klaar voor deze stap? Hoe 
goed zijn ze ingericht op thema’s als Internet 
of Things (IoT), digitalisering, predictive 
maintenance, mobiliteit, verduurzaming, 
kunstmatige intelligentie en security?

Internet of Things

De geluiden over de toepassing van Internet 
of Things zijn erg verdeeld. Een respondent 
geeft aan: “Het gebruik van sensoren heeft 

de toekomst, maar we zijn terughoudend 
om hierin te investeren. De koopmarkt was 
hier veel sneller mee, maar de huursector 
blijft hierin nog ver van weg. Wij focussen 
ons op de tevredenheid en het gemak 
van de huurders. Het komt wel, maar het 
is een sterke afweging tussen kosten en 
baten. We moeten de investering kunnen 
verantwoorden naar de huurders en er zijn 
nog te weinig businesscases om ons op te 
baseren.” Dat wordt ook bevestigd door 
een andere respondent die aangeeft: “Ik 
hoor mooie verhalen, maar heb nog niet 
één revolutionaire oplossing gezien in de 
vastgoedomgeving.” Daarnaast is er ook 
een tegengeluid, een respondent geeft aan: 
“We kunnen al heel lang op afstand contact 
maken met onze installaties en krijgen een 
melding als iets stuk is. Dat werkt heel 
goed.”

INZICHT MET DATA?“Omdat we veel 
uitbesteden, hebben we 
te maken met property-
managers. Wij moeten 
ervoor zorgen dat ze de 
juiste toegang tot onze 
systemen hebben, zodat 
je geen papieren en 
excel-bestanden meer 
hoeft uit te wisselen.” 
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Digitalisering

Het begrip digitalisering is heel breed. 
Dat merk je ook aan de antwoorden 
die respondenten geven als we vragen 
naar de mate waarop digitalisering is 
binnengedrongen in hun organisatie. Bij 
digitalisering wordt onder andere gedacht 
aan portalen voor huurders zodat ze zelf 
wijzigingen kunnen doorvoeren en online 
de huur kunnen voldoen. Dit is echter niet 
voor iedere respondent interessant. Als men 
weinig huurders heeft, krijgt het persoonlijke 
contact via mail, telefoon of bezoek de 
voorkeur.

Digitalisering heeft niet alleen betrekking 
op de relaties met huurders. Ook intern 
kan digitalisering veel gemak opleveren. 
Zo vertelt een respondent dat digitalisering 
heeft geholpen met het reduceren van 
schaduwadministraties. “Deze worden 
namelijk in Excel gemaakt, maar door 
meer te digitaliseren, blijft het aantal 
schaduwadministraties beperkt. Ze worden 
niet meer geaccepteerd in een data-driven 
organisatie.” 

Predictive maintenance

Geen enkele respondent geeft aan gebruik 
te maken van predictive maintenance. 
Onderhoud gebeurt meestal periodiek en 
op basis van storingen. Maar ze zien wel het 
potentieel van predictive maintenance. 43% 
van de respondenten (die geen consultant 
zijn), geeft aan dat het verloop van 
onderhoud beter kan. Ze willen wel verder 
automatiseren, maar zo het nu gaat, werkt 
het ook. De noodzaak is er nu nog niet, 
maar die zal in de toekomst wel komen. Ook 
het doorbelasten naar de huurders speelt 
hierbij een rol: “We zien de potentie als je 
kijkt naar storingen. Maar deze investering 
belasten we door aan de huurders dus 
we moeten het kunnen uitleggen en dat 
is nu nog niet te verantwoorden.”  Dit 
argument komt vaak terug. Het lijkt nu nog 
te vaak onduidelijk wat men wel en niet kan 
doorbelasten aan een huurder. Een systeem 
waarin beleidsafspraken vastgelegd worden, 
kan hierover eenduidigheid geven. 

Mobiliteit

Tijdens de interviews bleek dat veel 
vastgoedbedrijven goed zijn ingericht 
wat betreft de mogelijkheid om thuis te 
werken. Ook dit kwam uiteraard in een 
stroomversnelling toen corona zich ook in 
Nederland liet zien. Processen gaan gewoon 
door en iedereen is goed bereikbaar, ook 
over grenzen heen. 

Ook wat betreft mobiliteit geven ze het 
goede voorbeeld. Zo zegt een respondent: 
“We hebben ons eigen mobiliteitsbeleid 
drastisch aangepakt. Als je nu een nieuwe 
auto bestelt, gaat de voorkeur uit naar 
elektrisch. Bovendien krijg je niet standaard 
meer een leaseauto en zijn de auto’s ook 
niet meer verbonden aan je functie.” 

“Er wordt in deze markt gezocht naar 
samenhang. Een soort standaardisering tussen 
systemen om data te kunnen uitwisselen.” 
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Verduurzaming

Duurzaamheid is een hot topic binnen 
de vastgoedmarkt. Vaak is er een 
aparte afdeling die zich bezighoudt met 
duurzaamheid. Alle gebouwen moeten 
namelijk voldoen aan de eisen die de 
overheid stelt. Maar de minimale eis is zeker 
niet voldoende. GRESB-scores (Global Real 
Estate Sustainability Benchmark) van de 
portefeuille worden steeds belangrijker. 
Deze benchmark wordt jaarlijks met peers 
opgemaakt om steeds betere scores te 
behalen. De totstandkoming van deze 
scores en inzage in passende maatregelen 
om de scores te verhogen, vragen om 
adequate data.
 
De mate waarin men streeft naar hoge 

scores op het gebied van duurzaamheid 
hangt erg af van het type huurder. Zo 
zegt een respondent: “Onze doelgroep is 
niet gefocust op duurzaamheid, ze huren 
gemiddeld voor €1000 per maand. Investeren 
in het automatiseren van duurzaamheid loont 
voor ons op dit moment dus niet.”
 
Een ander geluid is dat men streeft naar 
een duurzame portefeuille. Zo vertelt 
een respondent dat ze bezig zijn met een 
innovatief project waarbij de buurt een 
gezamenlijke accu heeft en de vaatwassers 
draaien op geleide stroom. Dankzij IoT 
kunnen ze de huurders inzicht geven in de 
opbrengsten en het verbruik in de algemene 
ruimtes. Dit biedt transparantie richting 
de huurders en verantwoording voor de 
investering.

“Ik snap dat veel bedrijven nog met Excel werken, maar er zit totaal 
geen kwaliteitsborging in. Veel tools lijken op Excel, omdat de 
gebruikers dat gewend zijn en ze de basis niet willen wijzigen. Men wil 
scenario’s kunnen berekenen en dat doet de gebruiker het liefst in een 
Excel-achtige omgeving.”
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Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie staat in de 
Nederlandse vastgoedmarkt nog in de 
kinderschoenen.  Amerika en Engeland zijn 
hier al verder in ontwikkeld. Er zijn echter 
twee respondenten die aangeven dat ze 
ermee werken. Zo heeft één respondent een 
data-scientist in dienst die verbanden zoekt 
tussen marktdata en eigen data (bij aanschaf 
van gebouwen). De modellen die hieruit 
voortkomen worden binnen de organisatie 
gebruikt.

 

Een andere respondent heeft als voordeel 
dat hij kan meeliften op de ontwikkeling 
en kennis van de verzekeraar. Verzekeraars 
zijn vaak verder ontwikkeld in kunstmatige 
intelligentie. Hij zegt dan ook: “We zijn 
met kunstmatige intelligentie bezig als het 
gaat om het voorspellen van WOZ-waardes. 
Op die manier weten we welke gebieden 
interessant zijn om in te investeren en zo 
krijgen we meer grip op de marktwerking.”

Security

Binnen de vastgoedwereld geldt een 
ISAE-verklaring waarmee men aangeeft dat 
processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar 
‘in control’ zijn. De processen worden dan 
goed uitgevoerd, de informatiebeveiliging is 
toereikend en er zijn voldoende maatregelen 
genomen om fraude te voorkomen. Maar 
met een ISAE-verklaring alleen ben je er 
niet. Enkele respondenten geven aan dat 
ze zich laten testen door phishing mails 

te ontwikkelen en hackers in te huren die 
proberen binnen te komen. De informatie 
van investeerders en/of huurders mag 
absoluut niet op straat komen te liggen. 
Uiteraard speelt hierin het gebruik en de 
beveiliging van automatiseringssystemen 
ook een belangrijke rol. Een best of breed 
oplossing met diverse additionele excels 
maakt het namelijk extra lastig om in control 
te zijn en te blijven. Met een best of brand 
oplossing ben én blijf je eenvoudiger in 
control. 
Alle veiligheidsmaatregelen brengen 
ook tegenstrijdigheid met zich mee. 
Volgens de Wet op het financieel toezicht 
(Wft) moet men alles in kaart brengen. 
Maar volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) moeten de 
persoonsgegevens heel goed beschermd 
worden. Bovendien staat security ook vaak 
in de weg om data voort te brengen en te 
gebruiken voor analyse en/of commerciële 
doeleinden. 

Keuze voor ICT-partner

Nu veel processen en automatiseringsopties 
in beeld zijn gebracht, is er veel inzicht 
in het belang van een goede ICT-partner. 
Er zijn maar een paar ICT-partijen 
die zich heel specifiek richten op de 
vastgoedmarkt. Verstand van de branche en 
inlevingsvermogen worden echter wel door 
alle respondenten als voorwaarde gesteld. 
Daarnaast kijkt men veel naar de collega’s in 
de branche: met welke software werken zij? 
En waarom?

Men wil op voorhand weten wat de 
uitdagingen, tekortkomingen en risico’s zijn 
van het systeem. Natuurlijk vooral ook de 
capaciteiten, maar het is niet interessant om 
te horen wat de software allemaal kan. De 
respondenten willen weten wat de software 
voor hen kan doen. Dat is de basis voor een 
goede samenwerking en een toekomstproof 
systeem.

“We zijn veel meer bezig met het analyseren en ontsluiten 
van data naar onze klanten. En we kunnen real-time zien 
wat de key figures zijn van vastgoed in Nederland.”
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Het is een understatement dat de 
wereld van vastgoed in beweging is. De 
woningmarkt knelt, retail stond al onder 
druk en daar kwam Covid nog eens bij. Met 
eveneens gevolgen voor de kantorenmarkt. 
Dat vereist verandering van koers, een 
zoektocht naar nieuwe businessmodellen en 
tegelijkertijd naar een efficiëntere werkwijze. 
En dat is geen sinecure voor een van 
oudsher traditionele sector.
 
Vastgoedbeleggers zoeken naar meer grip 
op hun asset en propertymanagement. 
Een van de redenen dat ze ook steeds 
nadrukkelijker de regie in eigen handen 
nemen als het om beheer gaat. Beheerders 
zijn in zekere zin voor beleggers een 
‘noodzakelijke schakel’ en automatisering 
maakt het steeds eenvoudiger om hierin 
zelfsturend te zijn. Bovendien komen zij 
hierdoor meer in de directe klantrelatie dan 
in het verleden en dat biedt kansen.

Deze trend bleek ook uit het onderzoek. 
57% van de vastgoedeigenaren doet alles 
zelf (op facilitymanagement na). Zij werken 
nagenoeg allemaal met een best of breed 
oplossing. Dat wil zeggen: verschillende 
systemen voor de verschillende operationele 
processen binnen het bedrijf. Dit komt 
vooral door het beperkte aanbod van ‘alles-
in-één-oplossingen die specifiek voor de 
vastgoedmarkt zijn ontwikkeld. 

Toch geeft de vastgoedmarkt aan wel de 
voordelen van zo’n alles-in-één-oplossing 
te zien. Op dit moment worstelen veel IT-
verantwoordelijken dan ook met meerdere 
werkelijkheden die in hun bedrijf aanwezig 
zijn, zoals schaduwadministraties in Excel en 
data die uit verschillende bronnen komen. 
Dit leidt niet zelden tot frustratie.
 
Zaken als predictive maintenance, Internet 
of Things en kunstmatige intelligentie staan 

dan ook nog in de kinderschoenen. Door de 
hierboven genoemde marktontwikkelingen, 
maar ook onder de druk van de noodzaak 
tot verduurzaming, veeleisende huurders 
en veranderende mobiliteit. Er is kortom 
een steeds grotere wens om meer grip op 
processen en inzicht te verkrijgen. Daarmee 
neemt de behoefte naar samenhang 
tússen systemen toe. Een geïntegreerd 
systeem met één werkelijkheid kan hiervoor 
de oplossing zijn. Bovendien is het een 
belangrijke stap om naar een data-driven 
organisatie toe te groeien. Een route waar 
geen enkele vastgoedspeler op den duur 
nog onderuit kan.

Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business 

value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed 

services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel 

gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed, respectievelijk Fit4Woco en 

Fit4RealEstate. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.  

MANAGEMENTSAMENVATTING
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