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Asset labs

 Asset Labs: evidence based

 Assetmanagement als kern van de corporatie

 Verbinden vastgoed, strategie en financiën

 Het kompas voor de corporatie: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit

 De balans tussen korte- en lange termijn

 Meerdimensionaal en een bewegend doel.  

 De kracht van big data

 Het belang van datakwaliteit. big data naar smart data.

 Radicale versnelling van het beleidsproces

 Flexibele tooling in plaats van ingewikkelde software

 Corpo-koploper met slimme inzichten

 Techniek is niet de belemmering: live in 6 weken

 50 / 50 data en consultancy: over Republiq



Asset Labs
Sneller, leuker en makkelijker, maar wel evidence based
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Wij vinden dat vastgoedsturing sneller, makkelijker en leuker kan. En zo veel mogelijk 

evidence based. Big data maakt dat mogelijk. De beleidsachtbaan wordt wat ons betreft 

een rollercoaster. Wij maken doelstellingen expliciet, de prestatie van de portefeuille 

meetbaar en de invloed van de strategie op thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en 

kwaliteit inzichtelijk. Republiq biedt met Asset Labs het vernieuwende en makkelijk te 

implementeren instrument voor ambitieuze corporaties die vooruit willen in het 

assetmanagement.



Assetmanagement
Modewoord! Klopt, maar wel de kern van de corporatie
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Assetmanagement als kern van de corporatie

De corporatiesector zit vol uitdagingen en ambities. De 
corporatie voelt zich verantwoordelijk voor betaalbare en 
passende huisvesting en wordt dagelijks geconfronteerd met 
het belang van investeringen in leefbaarheid en wijk-
vernieuwing. Het maken van de juiste keuze is belangrijk en 
blijft een ingewikkelde puzzel tussen de gestelde kaders en 
beschikbare ruimte.

Liefst blijft de veranderopgave overeind. Het schrappen van 
investeringen leidt op termijn tot verschraling van de 
portefeuille en dat is nu juist het laatste dat we willen. Om de 
ambitie toch te financieren is het noodzakelijk te sturen op de 
kasstroom. 

Het sturen op de kasstroom is (hopelijk) geen financiële 
exercitie, maar een professionaliseringsslag die tot in alle 
uithoeken van de corporatie gevoeld wordt. Het gaat 
bijvoorbeeld om thema’s als:

 op een innovatieve manier naar een CO2-neutrale 
voorraad samen met de bouwindustrie (slim verbeteren 
en verduurzamen);

 bezuinigen op onderhoud (al gebeurd, maar nu nog 
zonder in te boeten op kwaliteit);

 effectiever prioriteren (waar is de doelgroep het best mee 
geholpen?), balans vinden tussen vernieuwen, 
verduurzamen, verbeteren en onderhouden;

 concretiseren van kwaliteit: wat is een redelijk product?

Daarmee wordt het portefeuille- en assetmanagement de 
kern van de corporatie. In het portefeuillemanagement 
komen strategie, vastgoed en financiën bijeen. Het vraagt 
koers en doorzettingsvermogen om deze invalshoeken 
binnen de corporatie te verbinden. 

Er ligt een uitdaging om de financiële effecten van de 
beoogde beleidskeuzes transparant voor te leggen, zodat het 
bestuur ook toekomt aan strategische keuzes.

Strategie Vastgoed Financiën

strategie 
doelen

bestaande 
portefeuille

gewenste 
portefeuille

omgevings
-analyse

verander-
opgave

financiële 
effecten
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Te complex!
Het is nu nog
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Zo makkelijk is het nog niet!

Er is weinig overeenstemming over de “best practice” van het 
portefeuillemanagement. Het is vaak nog pionierswerk. 
Woningcorporaties zoeken om het portefeuillemanagement 
een plaats te geven (organisatie en proces) en scherp te 
krijgen (inhoud). Er lijkt een aantal oorzaken aan te wijzen:

 De veranderopgave is wijkgebonden en veel oplossingen 
ontstaan bottom-up. Tegelijkertijd heeft het 
portefeuillemanagement ook een top down karakter. 
Beide niveaus zijn lastig te matchen.

 De portefeuille is te groot om echt grip te houden. 
Portefeuillemanagement lijkt soms wel datamanagement.

 Het werkveld van de corporatie is breed waardoor de 
focus op portefeuillemanagement ontbreekt.

 Het portefeuillemanagement heeft pas op langere termijn 
effect, terwijl taken als woondiensten, onderhoud en 
projectontwikkeling op dagelijkse basis om 
managementaandacht vragen.

 De financiële ruimte was jarenlang onbeperkt. Hierdoor 
ontbrak de noodzaak om scherp aan de wind te zeilen.

 Het ontbreekt de corporatiesector aan een objectieve “lat” 
om prestaties aan te spiegelen.

Nieboer stelt in zijn proefschrift ‘Het lange koord tussen 
portefeuillebeleid en investeringen van woningcorporaties’ 
dat de meerdoeligheid van de corporaties er toe leidt dat er 
in het voorraadbeleid afwegingen worden gemaakt tussen 
moeilijk meetbare en moeilijk vergelijkbare eenheden 
(financieel, sociaal). De modellen voor het voorraadbeleid 
moeten deze meerdoeligheid faciliteren en juist dat maakt het 
erg complex.



Kompas en stuur
De corporatie zoekt
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Het kompas van de corporatie

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Een ijzeren drie-
eenheid waar de corporatie op stuurt. Alle keuzes in het 
vastgoed zijn gericht op deze doelstelling. 

Het is onze ambitie om deze doelstellingen expliciet te 
maken, de prestatie van de portefeuille objectief meetbaar te 
maken en bij het bepalen van de strategie telkens te 
rapporteren in termen van betaalbaarheid, beschikbaarheid 
en kwaliteit. 

Omdat wij denken dat we zo het beschikbaar kapitaal beter 
benutten.

Portefeuillemanagement is het optimaliseren binnen de 
grenzen van de financiële ruimte. In principe moet de huur 
voldoende zijn om de portefeuille in stand te houden. 

In uitzonderlijke gevallen kan het vermogen worden 
aangesproken. Maar als er waarde wordt toegevoegd, dan 
mag dat ook wat kosten (al kiezen veel corporaties nu voor 
de afbouw van hun leningen). 

Kaders vanuit financiën biedt duidelijkheid voor de 
portefeuille- en assetmanager bij het maken van keuzes. 
Asset labs helpt om de effecten van keuzes te monitoren.

Huur

Waarde groei

Verkoop

Inzet vermogen

Rente

Onderhoud

Bedrijfslasten

Investering

BetaalbaarheidBeschikbaarheid

Kwaliteit



Korte- en lange termijn
Het is de wisselwerking tussen de 
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De slimste keuzes binnen de gestelde kaders

Doelen van de lange termijn vertalen naar de korte termijn. Van hoog over naar concrete complexingrepen. Daar gaat het om bij
portefeuille- en assetmanagement. Het vinden van de juiste (korte termijn) strategie om de (lange termijn) doelstellingen te 
behalen is een constant proces. Als de kaders veranderen, bijvoorbeeld door een nieuw huur- of duurzaamheidsbeleid, wordt de 
strategie tegen het licht gehouden. Voldoet deze strategie nog binnen de nieuwe kaders? Het is belangrijk dat dit snel, leuk en 
makkelijk kan, zodat de portefeuillestrategie altijd up-to-date en relevant blijft. 

Portefeuillemanagement (lange termijn)

Kaders voor de 
assetmanager

? !
? !

? !

? !

Assetmanagement (korte- en middellange termijn)
Keuzes maken 

binnen kaders om 
rendement te 
maximaliseren



Het doel is verbinden
Vastgoed, strategie en financiën
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Meerdimensionaal vraagstuk met bewegend doel

Het werkveld is in beweging. Prioriteiten veranderen. Het inzicht verdiept. Corporaties ontwikkelen door. 
Professionaliseren. Verbinden. Elkaar uitdagen. Een goed gesprek voeren.

Dat laat zich niet vangen in software. Er is behoefte aan flexibele tools.

Prestatiegestuurd onderhoud

Duurzame en CO2-neutrale voorraad

Veranderend opdrachtgeverschap

Regionale samenwerking en prestatieafspraken

Markt- en beleidswaarde sturing

Betaalbaarheid en passendheid

Kwaliteit en levensloopbestendigheid

Aansluiting bij Vernieuwingsagenda



Corpodata
Wij hebben pas echt
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CBS BAG & Kadaster Leefbaarometer

Cyclomedia WoON2015 CorpoData

Lokale monitor 
wonen

CPB Investerings-
kostendatabase

De kracht van big data

Big data. What’s new? Inderdaad, veel data is al langer 
voorhanden. Het nieuwe is dat data gekoppeld wordt en in 
een handomdraai zichtbaar kan worden gemaakt. En het 
mooie is: er komt steeds meer data beschikbaar! 

Disruptive. Beetje hoogdravend, maar wij geloven dat (de real 
time beschikbaarheid) van data een nieuwe fase in het 
portefeuillemanagement inluidt. Het kan nu evidence based 
(en tsja, als het kan dan moet het ook).

Republiq investeert fors in de tools om data te verzamelen en 
te koppelen. Dat geeft inzicht in de samenstelling en prestatie 
van de portefeuille, de wijk en haar bewoners. Gewoon even 
bladeren door het bezit. De combinatie van eigen data met 
open data geeft interessante nieuwe inzichten:

 De kenmerken van het bezit, elke dwarsdoorsnede zo 
gemaakt.

 De feiten uit kadaster en BAG, het straatbeeld uit 
Streetsmart (zowel van vandaag als van 5 jaar geleden).

 Cross-checks op de eigen datakwaliteit.

 Demografie en ontwikkeling van de doelgroep.

 Het bezit van andere corporaties.

 Waardeontwikkeling van wijken en buurten.

 De leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de buurt.

Tips voor extra data? info@republiq.nl, wij zijn graag 
compleet.

mailto:info@republiq.nl


Nieuwe inzichten
Big data en open data genereren
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De kansen van (big) data

Steeds meer openbaar
Automatisch vergaard

Sneller gekoppeld
Krijgt waarde

Niet altijd hoge wiskunde
Op zoek naar patronen

Vaker voorspellend

Sneller, makkelijker, leuker
Meebeleven, zelf klooien

Evidence based
Smart cities

Data Algoritmes Dashboards Beslissingen



Evidence based
Geen onderbuik, geen spraakverwarring, maar
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De kracht van big data

Draagvlak

Door overtuigende 
feiten meer ruimte 
voor gesprek over 

strategie 

Van schatten 
naar weten

Beter en sneller 
inzicht in de 

opgave

Van oplossen 
naar voorkomen

Vroeg herkennen 
ontwikkelingen

Beter 
prioriteren

Van platspuiten 
naar chirurgische 

ingrepen

Van opinie 
naar feiten

Beter 
onderbouwde 
besluitvorming



Bad data, big drama
Ook aandacht voor het verbeteren van de eigen datakwaliteit
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Van big data naar smart data

Wij hebben veel aandacht voor de kwaliteit van data:

 Slimme combinatie van open data en corporatie data.

 34 geautomatiseerde checks op datakwaliteit.

 Checks op zowel foutieve data als verdachte data. Een 
onwaarschijnlijke verhouding tussen WOZ-waarde en m² 
GBO levert bijvoorbeeld een oranje vlag op.

 Binnen een dag een datarapportage over de kwaliteit van 
eigen data.

 Aansluiten op sectordefinities CORA en VERA.



Wat er nu al kan
Gaaf toch
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Radicale versnelling van het beleidsproces

 Alle relevante data bij elkaar

 Afspraken over prestatie meting (objectieve lat)

 Beleid vertaald naar concrete doelstellingen

 Kaders voor investeringen (kwaliteit en kengetallen)

 Koppeling tussen strategisch plan en dagelijkse keuzes in het assetmanagement

 Zicht op de uitkomsten

Van big data naar smart data Dashboards met resultatenKeuzes per complex



Flexibele tooling
Bye bye ingewikkelde software-implementatie, hallo
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Asset Labs
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Asset Labs
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Asset Labs
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Asset Labs
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Asset Labs



Corpo koploper
Er kan steeds meer, ook wij verbazen ons dagelijks
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Data van de 
fusiecorporatie uniform 
krijgen en eenduidig in 

beeld brengen

Assetmanagement is constant in beweging, daarom is Asset Labs flexibel. Flexibiliteit zorgt ervoor dat veel verschillende 
vraagstukken te beantwoorden zijn. De invalshoek van het portefeuillemanagement kan per corporatie verschillen. Deze 
invalshoek bepaalt welke vraagstukken er binnen de portefeuille zijn en welke vragen beantwoord moeten worden. Bijvoorbeeld 
een sterke focus op duurzaamheid of een groter aandeel levensloopbestendige woningen. 

Vraagstukken waarbij Asset Labs gebruikers helpt om betere inzichten te krijgen:

De veelzijdigheid van vraagstukken

Een wijkstrategie 
maken op basis 
van eigen- en 

open data

In een veranderende en 
vergrijzende omgeving, 
met bijbehorende vraag, 
slimmere keuzes kunnen 

maken

Herijking van de 
complexindeling

Zicht op de 
opgave en het 

huurbeleid

Uniform meten van 
prestaties van de 

portefeuille

Populariteit van de 
portefeuille meten aan 

de hand van aantal 
woningzoekenden

Verbinden van 
assetmanagement met 
samenwerkingspartners



Live in 6 weken
Techniek is niet de belemmering
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Planning Asset Labs implementatie

 Voor het implementeren van Asset Labs is techniek niet de belemmering

 Als we elkaar weten te vinden kan het snel

 Inclusief datavoorbereiding en inrichting van de tool binnen 4 à 6 weken live

Workshop 
visie op 

assetmanage
ment

Uitwisselen 
dataformats, 

afspraken 
over 

aanlevering

Workshop 
data-analyse 
en prestatie-

meting

Inhoudelijk 
afstemmen 

over 
gewenste 

labels en KPI’s

Inrichten 
klant 

specifiek 
proces data 
verwerken

Opleveren 
rapport 

datakwaliteit 
en verbeter-
voorstellen

Inrichten en 
opleveren 
bèta versie

Workshop 2,5 – 3 weken Workshop Workshop 1 – 1,5 week Rapportage 1,5 week



Natuurlijk niet
Is de portefeuillestrategie ooit af?
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Feiten helpen intern bij het maken van solide keuzes, maar 
zijn ook voorwaarde voor een goede dialoog met gemeenten 

en huurders.

Samen werken aan goede prestatieafspraken.



Over Republiq
50 / 50 data en consultancy
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Over Republiq

 Een jong bedrijf met veel ervaring. Opgericht in 2014, maar samen tientallen jaren ervaring.

 50 / 50: data en consultancy.

 Met juiste data slimme vastgoedbeslissingen maken en met kennis van vastgoed passende tools ontwikkelen.

 Een stevige ambitie: betere besluitvorming in publiek vastgoed.

 Verbinden van strategie, vastgoed en financiën.

 In het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en de Watertoren in ‘s-Hertogenbosch.

republiq.nl

info@republiq.nl

073 – 851 26 23 

mailto:info@republiq.nl
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