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iPad app voor
Havenbedrijf Rotterdam
Recent heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. een nieuw Objectverificatiesysteem
in gebruik genomen. DEMO Consultants ontwikkelde deze software om de
eigenschappen en kwaliteit van de openbare infrastructuur vast te leggen
en te monitoren.
Het gaat onder andere om wegverharding,
markering, bebording en openbare verlichting.
Ook de groenelementen in de haven, zoals
gras, beplanting en bomen, watergangen en het
buitenruimtemeubilair worden door het Havenbedrijf
beheerd en zijn als objecten opgenomen. De
app is geprogrammeerd voor de iPad vanwege
het bedieningsgemak, de camerafunctie, GPSfunctionaliteit en de directe internettoegang.
Siebren Dijkstra (Asset Manager Infrastructuur):
“Deze oplossing betekent een sterke vereen
voudiging van het beheerproces. Het vermijden
van dubbele handelingen levert het Havenbedrijf
een flinke besparing op. Wanneer onze
inspecteurs in het veld een afwijking constateren,
wordt deze direct vastgelegd en met alle
relevante informatie aan de aannemer gemeld.

DEMO is een onafhankelijk adviesbureau op
het gebied van vastgoed. Specialismen zijn
informatiemanagement, technisch advies,
exploitatiemanagement en software ontwikkeling.

De aannemer ontvangt de informatie inclusief een
of meerdere foto’s met de exacte geografische
positie van de afwijking en de toelichting van de
inspecteur. Hij kan dus direct tot herstel overgaan.
Prestatiecontracten met uitvoerende aannemers
worden zo doeltreffend bewaakt en aangestuurd
met lagere kosten, kortere responsetijden en
hogere kwaliteit”.

De medewerkers van de afdeling Asset Management
Infrastructuur hebben via de iPad-invoermodule
direct toegang tot de centrale objectendatabase
voor het uploaden van inspectiegegevens, het
downloaden van kaartmateriaal, objectgegevens en
historische data. Zo kan een inspecteur bijvoorbeeld
ter plaatse de informatie van de tien meest nabije
objecten zien. Nieuwe informatie wordt automatisch
gesynchroniseerd. Het Havenbedrijf en haar
contractpartijen hebben daardoor continu up-to-date
inzage in de status van geconstateerde afwijkingen.
Naast de iPad app en het web portal bestaat het
systeem uit een beheermodule voor het plannen van
inspectietoetsen, het objectenbeheer en de normen
(o.a. CROW meetlatten), evenals een uitgebreide
analyse- en rapportagefunctionaliteit.
Siebren Dijkstra: “Wij zijn erg tevreden over het
implementatietraject en de mogelijkheden van de
gerealiseerde oplossing. DEMO Consultants heeft
door de professionele aanpak van dit traject binnen
korte tijd een kwaliteitsproduct gerealiseerd. Wij zien
ook nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen om de
efficiëntie verder te verbeteren. Zo willen we in de
toekomst de inspecties in het pakket van de aannemer
onderbrengen. Als opdrachtgever kunnen we ons dan
volledig concentreren op sturing en controle”.

Over het nut
van de bar
“De bar zegt mij niks. Het nut als meubel om alcoholische versnaperingen tot ons te nemen, moeten wij natuurlijk niet onderschatten. Maar
in de context van financiële vastgoedanalyse is de BAR (Bruto Aanvangs Rendement) een ondergeschikt facet. Wil je gefundeerd naar de
financiële context van vastgoedobjecten kijken - en dat zouden jullie als
goede professionals moeten willen - dan zijn er belangrijkere criteria
zoals de TCO (Total Cost of Ownership), IRR (Internal Rate of Return),
kasstromen, liquiditeit, solvabiliteit en bedrijfswaarde”.
Zo herinner ik mij de woorden van emeritus
hoogleraar bouweconomie Frits Seijffert (TU
Delft) in een van zijn vermaarde colleges over
vastgoedrekenen. Hoe sta ik er financieel
voor en wat kan ik mij permitteren? Welke
risico’s loop ik en wat zijn mijn mogelijkheden
en alternatieven? Van Frits Seijffert leerde ik
hoe ik deze vragen kan beantwoorden.
Wanneer de financiële druk toeneemt, stijgt
ook de vraag naar controle en creatieve
oplossingen. Die zijn hard nodig!

De aanhoudende crisis dwingt alle
stakeholders om op nieuwe manieren
naar de vastgoedvraagstukken te kijken.

Dat zorgt voor wat minder beleg op de boterham, maar ook voor een zeer solide basis
voor de software die wij ontwikkelen. In deze
nieuwsbrief leest u over enkele recente ICTimplementaties bij de Erasmus Universiteit,
het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente
Almere. De kern van onze software applicaties
is het efficiënt verzamelen, beheren, analyseren
en ontsluiten van vastgoedinformatie. Waarmee
wij voor onze klanten grondposities en vastgoedportefeuilles helder in kaart brengen en
ingewikkelde vraagstukken inzichtelijk maken.
Om met Cruyff te spreken: “Je gaat het pas
zien als je het doorhebt”.
Overigens investeert DEMO niet alleen in
software. na een interne verbouwing beschikken we sinds begin dit jaar over onze eigen
DEMO-bar. Ik wil u graag uitnodigen voor de
alcoholische versnapering van Frits Seijffert,
een frisdrankje of een kop koffie. U bent van
harte welkom op ons kantoor om meer te horen
over onze oplossingen voor vastgoedbeheer.
Maar natuurlijk ook om aan de bar te speculeren over de kansen van Oranje op het EK. Ook
dat doen we graag.
André van Delft

Ik heb de les van Frits ter harte genomen.
Ook bij DEMO kijken we verder dan het
aanvangsrendement. Zo besteden we
veel aandacht aan productontwikkeling
voor eigen rekening. En participeren we in
innovatieprogramma’s van onder andere
de Europese Commissie met aanzienlijke
eigen bijdragen.

DEMO goes iPad
De software die voor het Havenbedrijf
Rotterdam is gemaakt (zie voorpagina), is
niet de enige iPad app van DEMO. Alle invoermodules van de RE Suite draaien op basis van
de iPad (en soms ook de iPhone). Dit geldt voor
de Conditiemeting volgens nEn 2767
(RE Maintenance), RE Energie (EPA-opname)

en de DEMO Brandscan (voor het toetsen
van de brandveiligheid van gebouwen).
DEMO ziet een grote potentie voor het inzetten van de iPad voor het vastgoedbeheer van
woningcorporaties, gemeenten, gezondheidszorg en onderwijsinstellingen. De iPad
applicatie is bij uitstek geschikt voor het
toetsen van de kwaliteit aan de hand van
referentiebeelden. Hierdoor is ook aan niettechnische gebruikers goed uit te leggen
welke normen worden gehanteerd en wat
de consequenties kunnen zijn van blijvende
gebreken en achterstallig onderhoud. De
iPad onderscheidt zich door het bedieningsgemak en de directe communicatiemogelijkheden via internet. De camerafunctie en
de GPS-functionaliteit (locatiebepaling en
positionering op kaartmateriaal) zorgen voor
een optimale visuele presentatie van de waarnemingen.

Om gebruik te maken van de invoermodules
van de RE Suite biedt DEMO deze oplossing
in de Cloud aan. Cloud staat voor een
computernetwerk dat servers, opslag,
applicaties en diensten op aanvraag snel
en gemakkelijk beschikbaar stelt. DEMO
neemt de eindgebruiker daarmee alle
beslommeringen op ICT-vlak uit handen. De
data- en applicatieservers van DEMO bieden
een solide infrastructuur voor alle vastgoedbeheer. Klanten die prefereren om niet in
softwarelicenties te investeren, kunnen kiezen
voor de SaaS-variant (Software as a Service)
waarbij per periode een vergoeding voor
gebruik wordt betaald.
Wij demonstreren graag onze iPad-toepassingen en overige software producten. Neem
voor meer informatie contact op met André
van Delft (andre@demobv.nl) of Richard
Deighton (richard@demobv.nl).

Simulatiemodel voor Erasmus Universiteit
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat fors investeren in zijn vastgoed.
Het gaat om nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud en stedenbouwkundige ingrepen.
Dit proces moet transparant zijn. Interne en maatschappelijke verantwoording zijn
belangrijk voor een organisatie die gefinancierd wordt met publieke middelen, zoals
een universiteit.
DEMO heeft voor de EUR een rekenmodel
ontwikkeld waarmee over een reeks van
jaren de kosten van het vastgoedbeleid
inzichtelijk en beheersbaar zijn. Het model
geeft inzicht in de vastgoedportefeuille en in

de financiële onderbouwing van beleids- en
investeringsbeslissingen. Het College van
Bestuur en de verantwoordelijke directeuren
kunnen met het model de vastgoedfinanciering nauwgezet volgen en zo nodig bijsturen.
Kees Lansbergen (Directeur Erasmus
Facilitair Bedrijf): “Het facilitair bedrijf
gaat kantoor- en onderwijsruimten verhuren
aan de verschillende faculteiten tegen een
kostprijs dekkende huur. De afnemers
kunnen dan door efficiënter ruimtegebruik
zelf op de vastgoedkosten besparen. Het
ontwikkelde simulatiemodel maakt het complexe huisvestingsvraagstuk van de EUR
inzichtelijk voor afnemers en beleidsmakers.
Het model helpt ons om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst van ons
vastgoed”.

In het simulatiemodel komen de investeringen, afschrijvingen en exploitatielasten
samen. Het model bepaalt de boekwaarden
van het vastgoed en simuleert de toekomstige
Balans en Winst- en Verliesrekeningen. De
gevolgen van mogelijke beleidskeuzen worden doorgerekend aan de hand van verschillende scenario’s. Zo zijn bestuurders altijd
“in control” over hun vastgoedportefeuille.
Het simulatiemodel is niet alleen voor
universiteiten geschikt, maar voor alle grote
en middelgrote organisaties zoals gemeenten en zorginstellingen. Neem voor meer
informatie over het rekenmodel vastgoedfinanciering contact op met André van Delft
(andre@demobv.nl) of Evert Winkelman
(evert@demobv.nl).

Toekomstverkenning beheer corporaties
Samen met de TU Delft en ICP+ organiseert DEMO Consultants een aantal intervisiebijeenkomsten over
toekomstgerichte kennisontwikkeling voor het technisch beheer van corporatiewoningen.
Gastheer is prof., dr., ir. Vincent Gruis,
hoogleraar Housing Management en lector
Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de
Hogeschool Utrecht. Centraal staat de
positionering van het technisch beheer in
de snel veranderende politieke, economische en maatschappelijke context. De
intervisiebijeenkomsten zullen gevolgd
worden door een seminar met workshops
waarop de belangrijkste uitdagingen en oplossingen aan de corporatiewereld worden
gepresenteerd.
Vincent Gruis over de achtergrond van dit
initiatief: “Corporaties willen op dit moment
vooral efficiënter werken en zich richten op
de kerntaken. De situatie op de woningmarkt
maakt het moeilijk om via grootschalige
vernieuwingsprogramma’s de kwaliteit te
verbeteren. De doorstromingsmogelijkheden
zijn beperkt en dus ook de mogelijkheid om
door mutaties van huurders de fysieke
vernieuwing van de voorraad te realiseren.
Door woningverkoop is er een toenemend
gemengd eigendom; ook dit werkt belem-

merend op grootschalige vernieuwingen.
Invoering van het kooprecht zal dit verder
versterken. Tegelijkertijd leiden de huidige
marktontwikkelingen tot een toenemende
druk op de bestaande voorraad. Ook
financiële ontwikkelingen geven aanleiding
om kritischer naar uitgaven te kijken.
Inkomsten uit verkoop staan onder druk
vanwege de huidige marktsituatie en de
exploitatie opbrengsten nemen af door
opgelopen kosten bij een inflatievolgend
huurbeleid en heffingen door de overheid.
Investeringen in herstructurering om middenen hogere inkomens aan te trekken, moeten
voortaan commercieel gefinancierd worden.
Dat is niet alleen duurder, het is ook lastiger.
Woningcorporaties kiezen daarom steeds
meer voor ‘ontwikkelend beheer’ met fysieke
verbeteringrepen die blok-voor-blok en
woning-voor-woning worden uitgevoerd.
Een goed sociaal beheer van wijken is
dan nog belangrijker.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe
dat corporaties veel kritischer naar hun

onderhoudsbeleid moeten gaan kijken.
Het technisch beheer bij woningcorporaties
zal op deze ontwikkelingen moeten reageren
en verder moeten professionaliseren. Dat is
het thema van de toekomstverkenning die
de TU Delft met ICP+ en DEMO Consultants
organiseert”.

Technisch beheer in
de gezondheidszorg
In het kader van hun opleidingstraject
hebben junior medewerkers van DEMO de
afgelopen maanden een onderzoek gedaan
naar de behoeften van technisch beheerders
in de gezondheidszorg. Het blijkt dat het
technisch beheer nog erg traditioneel wordt
georganiseerd. Integratie van het technisch
beheer in het bedrijfsbeleid staat nog in
de kinderschoenen. Wel zijn de meeste
instellingen bezig te professionaliseren,
waarbij prestatiemanagement en planning
en budgettering steeds belangrijker worden.

Almere kiest voor
RE GREX
De gemeente Almere heeft na een uitgebreid selectietraject gekozen
voor het grondexploitatie beheermodel (RE GREX) van DEMO.
Almere voert een actief grondbeleid. Jaarlijks worden ca. 1.500 kavels
verkocht voor de ontwikkeling van woningbouw, bedrijven, kantoren
en voorzieningen.
Almere heeft voor RE GREX gekozen
vanwege de gebruiksvriendelijkheid en de
overzichtelijkheid. Voor grondbedrijven is
het belangrijk om een projectadministratie
te voeren waarbij op elk moment inzicht
in de begroting versus realisatie is. Voor
Almere, waar het zwaartepunt ligt van de
groeidoelstelling van het Rijk, is het van groot
belang projecten met een lange looptijd door
te kunnen rekenen, waarbij met verschillende
varianten en scenario’s kan worden gewerkt.
DEMO levert RE GREX als SaaS-oplossing
(Software as a Service), waarbij DEMO zorgt
voor installatie, onderhoud, beheer en hosting
in een data center. De software wordt door
Almere benaderd via het internet.

De oorspronkelijke versie van RE GREX is
door DEMO ontwikkeld in samenwerking
met de gemeente Zoetermeer. Het model is
niet alleen bruikbaar voor gemeenten, maar
ook voor corporaties, onderwijsinstellingen
en organisaties in de gezondheidszorg met
een omvangrijke vastgoedportefeuille en/of
een aantal grondposities.
Almere is gestart met de implementatie
van de software en verwacht eind 2012 RE
GREX volledig operationeel te gebruiken.
Voor meer informatie over RE GREX kunt
u contact opnemen met André van Delft
(andre@demobv.nl) of Evert Winkelman
(evert@demobv.nl).

Projectontwikkeling in de toekomst volgens Almere
De nederlandse vastgoedmarkt is in mineur.
nieuwbouwwoningen worden moeizaam
verkocht, de kantorenmarkt krimpt, er wordt
minder grond verkocht ten behoeve van
bedrijventerreinen en de ontwikkeling van
commerciële voorzieningen blijft achter.
De ontwikkeling van nieuwe projecten
wordt vertraagd of afgeblazen. Steeds
duidelijker wordt hoe hardnekkig het
probleem is. Ook waarneembaar is dat de

woningmarkt verandert. De toekomst ligt
in het vraaggericht ontwikkelen in kleine
bouweenheden met een centrale rol voor de
eindgebruiker. Waar het mogelijk is om nog
op grotere schaal te ontwikkelen, gebeurt
dit op basis van het stakeholderprincipe:
partijen die niet vertrekken na oplevering
maar verantwoordelijkheid nemen voor
beheer op de lange termijn. (Bron:
programmabegroting 2012-2015 van de
gemeente Almere).
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DEMO Consultants helpt gebouwbeheerders
in de gezondheidszorg met het opzetten
van integrale gebouwinspecties. Hierbij
wordt gekeken naar de technische staat van
bouw- en installatiedelen, maar ook naar de
veiligheid van installaties, de kwaliteit van de
binnenlucht, de energieprestatie, de functionele
kwaliteit en de brandveiligheid. Voordelen
van de gecombineerde opnamen zijn lagere
inspectiekosten en beperkte privacy hinder voor
de bewoners. Maar het belangrijkste voordeel
is de mogelijkheid om integrale oplossingen
en juiste herstelprioriteiten te kiezen.
Onderhoudsbeleid, portfoliomanagement,
risicomanagement en energiemaatregelen
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Gebouwbeheerders moeten voortdurend
keuzen maken. Investeren we in een verbeterde
brandwerendheid, in vluchtveiligheid, gaan we
asbest verwijderen of moeten we de installaties
moderniseren? Het antwoord op deze vragen
is niet eenvoudig. Het gevaar dreigt dat
beleidsmakers door de bomen het bos
niet meer kunnen zien.
DEMO Consultants heeft de adviseurs
en software instrumenten om het
informatiemanagement van vastgoed in de
gezondheidszorg efficiënt en professioneel
op te zetten. Hierbij gaan we uit van een
procesaanpak waarbij bestaande procedures
en beschikbare informatie stap voor stap
muteren naar een professioneel vastgoed
informatiesysteem.
Neem voor meer informatie over advisering
gezondheidszorg contact op met Ton Damen
(ton@demobv.nl) of Patrick Zeilemaker
(patrick@demobv.nl).

www.demobv.nl

