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Wat weet je als ondernemer van VR, AR, IoT of blockchain? Vermoedelijk niet zoveel. 
Maar je krijgt er wel mee te maken. Dan is het handig om een partner te hebben die goed thuis is in

tech – en in al die andere werelden die niet tot je corebusiness behoren. 
Intertrust ondersteunt bedrijven daarin. 

InTeRTRusT

Mark
roerink
Director FunD

ServiceS

Paul
De lange
Director real

eState SolutionS

‘WIj zIen een WeRelD onTsTAAn 
WAARIn scIencefIcTIon

nIeT MeeR besTAAT’



- Vg Visie #17 -- 144 - - 145 -- wintergasten MarK rOerinK & PauL de Lange -

V
astgoed ging lang over stenen, 
maar tegenwoordig gaat het ook 
steeds meer over technologie. 
Technologische ontwikkeling 
en automatisering houden de 
vastgoedindustrie stevig in hun 
greep. De ontwikkelingen gaan 
razendsnel en schudden de 

wereld van makelaars, taxateurs, fondsbeheerders en 
technisch beheerders flink op. Reden voor Intertrust 
om de trends op de voet te volgen, want klanten ver-
wachten dat, stellen Paul de Lange en Mark Roerink. 
‘Tien jaar geleden werd van een trustkantoor niet ver-
wacht dat het zich actief bemoeide met het dagelijks 
bestuur. Dat is nu anders. Wij maken vaak onderdeel 
uit van het bestuur en denken mee met juridische en 
fiscale zaken, dus kennis van de business van onze 
klanten is echt een must.’

Wat zien jullie veranderen in de Wereld van 
vastgoedinvesteringen?_‘De meest in het oog 
springende conclusie is dat er eigenlijk geen grenzen 
meer lijken te bestaan, als het gaat om wat er mogelijk 
is. Dankzij technieken als virtual reality (VR), artificial 
intelligence (AI), drones, et cetera zien wij een wereld 
ontstaan waarin sciencefiction gek genoeg niet meer 
bestaat. Neem de retailsector. Die heeft zichzelf al 
eens opnieuw uit moeten vinden door de invloeden 
van online en omnichannel, maar momenteel staat 
deze sector opnieuw aan de vooravond van extreme 
veranderingen.’

schets dat scenario eens?_‘Stel je voor dat je 
een kledingwinkel bezoekt waar je bij binnenkomst 
uitsluitend hoeft in te stemmen met de algemene 
voorwaarden en waar je opgeeft voor welk budget jij 
een nieuwe outfit zoekt, en voor wat voor soort gele-
genheid. Vervolgens neem je plaats voor een spiegel 
waar via augmented reality (AR) in korte tijd een 
aantal kledingcombinaties op jouw lichaam te zien 
zijn, zonder dat je je hoeft om te kleden. Je kunt gaan 
staan, blijven zitten of vrij bewegen. Het systeem geeft 
perfect weer, hoe kleding zou zitten. Vervolgens loop 
je de winkel weer uit. Bij thuiskomst ligt er een pak-
ketje klaar met de perfecte outfit, zonder dat je daar 
zelf lastige keuzes in hebt hoeven maken.’

dat klinkt Wel heel erg sciencefictionachtig…
_‘Inderdaad. Maar de realiteit is dat het met de 
hedendaagse technieken nu al zou kunnen.’

hoe Werkt dat dan precies?_‘Met jouw toestem-
ming krijgt de winkelier toegang tot jouw ‘online foot-
print’ (die hebben wij tegenwoordig vrijwel allemaal). 
Op basis hiervan is nauwkeurig vast te stellen wat 
jouw voorkeuren zijn, via een combinatie van big data 
en lerende algoritmen (AI). Vervolgens zie je dankzij 
augmented reality, in de spiegel hoe bepaalde com-
binaties jou staan. Een camera observeert de mimiek 
in je gezicht, je lichaamshouding en de AI kan zonder 
enige andere input waarnemen welke kleding jij mooi 
vindt. Intussen neemt de camera ook alvast even je 
maat – wel zo gemakkelijk! Op basis van al die input 
kan ‘het systeem’ de voor jou beste keuze maken. Bij 
het verlaten van de winkel wordt de aankoop afge-
rond, een incasso ter betaling volgt en een drone heeft 
de perfecte outfit bij jou thuis afgeleverd, nog voordat 
jij de weg terug naar huis hebt kunnen vinden. Na het 
uitpakken denk je: wat een fijne structuur heeft deze 
stof en wat een schitterende kleuren! Maar dat alles 
wist de AI al voordat de wekker ’s morgens afliep. 

Dit is een extreem voorbeeld, dat de werkelijkheid 
wellicht niet in deze vorm gaat halen, maar het zou 
met de huidige technieken wel degelijk kunnen. Zeker 
als die technieken  worden gecombineerd, lijkt alles 
mogelijk. Dan besef je ineens dat je in een bijzonder 
tijdperk leeft en kijk je met ontzag uit naar wat de 
toekomst zal brengen op het gebied van technologi-
sche innovatie.’

even terug naar vandaag. Wat zien jullie nu 
gebeuren bij de partijen Waar jullie zaken mee 
doen?_‘Bij onze cliënten zien wij tal van voorbeel-
den waar de technologische ontwikkelingen, berucht 
onder de noemer “essential eight”, worden toegepast. 
Neem “internet of things” (IoT). Investeerders rich-
ten zich op duurzame, energieneutrale panden, die via 
slimme technologie significante energiebesparingen 
kunnen opleveren voor gebruikers. Denk hierbij aan 
gebouwen die tot de tanden bewapend zijn met senso-
ren, zodat er geen energie wordt verspild in ruimtes 
die niet – of slechts beperkt – worden gebruikt. 
Daarnaast kun je denken aan slimme wandcontact-

vooruitblik 2019
zakelijk 
Paul de Lange & 
Mark Roerink
Wat zijn de plannen voor 

2019? 

Wij kijken al iets verder: we 
hebben net een visie tot 
2021 geformuleerd. Er zijn 
plannen op drie punten.
1. Klanten & services

Een belangrijk onderdeel 
van onze groei zal komen 
van het uitbreiden en di-
versifiëren van ons aanbod 
in diensten. Vooral het 
uitbreiden van ons aanbod 
voor fondsadministratie 
en kapitaalmarkten staat 
centraal, waarbij we zullen 
investeren in groei van 
bestaande oplossingen en 
ontwikkelen van nieuwe 
klantoplossingen.
Ook blijven we kijken naar 
andere fusies en overna-
mes om nieuwe markten 
aan te boren, zoals we bij-
voorbeeld recentelijk Seed 
Outsourcing in Australië 
hebben overgenomen.
Daarnaast gaan we verschil-
lende scenario’s onder-
zoeken om onze service 
te verbeteren door deze te 
standaardiseren en we zul-
len onze concurrentiepositie 
versterken door sommige 
activiteiten te centraliseren.
2. innovatie en techno-

logie

We werken aan de ontwik-
keling van een solide en ro-
buuste technologische basis 
om onze klanten inzicht te 
geven in, en transparan-
tie en controle over, hun 
entiteiten via een dynamisch 
klantportaal. 
Technologische ontwikkeling 
is een van de belangrijkste 
onderscheidende factoren 
voor serviceproviders zoals 
wij, en het is onze ambitie 
om die verandering in de 
sector te stimuleren.
3. onze mensen

Intertrust biedt een breed 
scala aan leer- en ontwik-

kelingsmogelijkheden, 
waaronder de Intertrust 
Academy, One Journey 
en een succesvol Global 
Mobility-programma. Tevre-
den medewerkers die zich 
kunnen blijven ontwikkelen, 
in combinatie met een 
sterke merkreputatie, dra-
gen bij aan het succes van 
onze onderneming dus daar 
investeren we maximaal in. 
grootste uitdaging? 

War on talent – het aantrek-
ken en behouden van 
talent.
Wat gaat intertrust het 

Komend jaar anders 

aanpaKKen?

In het komend jaar staan 
technologie en innovatie 
centraal in onze strategie.

persoonlijk
Paul de Lange & 
Mark Roerink
Wat ga je anders doen 

dan in 2018? 

Paul: ‘Meer focus aanbren-
gen in mijn eigen tijdsbe-
steding. Ik zal mij toegewijd 
richten op het ontwikkelin-
gen van oplossingen voor 
onze cliënten.’
Mark: ‘Meer focus op 
persoonlijke reflectie en 
fitheid.’
Wat staat in je agenda 

Waar je je op verheugt?

Paul: ‘In februari ga ik terug 
naar de schoolbanken om 
in deeltijd te studeren.
Mark: ‘Een aantal mooie 
sportieve activiteiten plus 
een zoektocht naar een 
briljante zomervakantie.’
goed voornemen?

Paul: ‘Cliché, maar gedisci-
plineerd sporten/bewegen.’
Mark: ‘Veel positieve ener-
gie aanboren.’ 
Waar ga je meer tijd en 

aandacht aan schenKen? 

Waaraan minder?

Paul: ‘Meer tijd voor fami-
lie en vrienden, minder 
“schermtijd” via comput-
er en telefoon. Kortom, 
veel bewuster keuzes 

maken ten aanzien van 
zaken waaraan je je tijd 
wílt besteden.’
Mark: ‘Er is altijd tijd tekort 
voor de familie, maar ik 
ben bang dat het mer-
endeel van onze privétijd 
opgaat aan de sportieve 
verplichtingen van de 
kids.’

terugblik 2018 
zakelijk
Paul de Lange
de grootste les van 2018 

Was voor mij…

Besteed je tijd aan activitei-
ten die in de categorie “be-
langrijk” en “lange termijn” 
vallen. Hier veel bewuster 
keuzes in maken maakt het 
werk zoveel leuker.
Welk cijfer geef je 2018? 

8
belangrijkste moment  

Prospectpresentatie voor 
een pitch voor wereldwijde 
dienstverlening, de grootste 
deal die ik tot dusver zelf 
(samen met collega’s) heb 
mogen begeleiden.
beste zakenlunch of diner  

Hamburgers i.c.m. bier in 
Cannes, tijdens MIPIM, met 
een bevriend kantoor. Het 
contrast met de extreme 
luxe was geweldig en de 

volledige tafel was zichtbaar 
aan het genieten van de 
eenvoud van ons menu.
beste beurs   

EXPO München, zo goed 
georganiseerd!
mooiste stad   

München
opvallendste nieuWs  

Het nieuws was al van 
2017, echter m.i.v. dit jaar 
hebben wij een nieuwe 
kantoordirecteur in Neder-
land en een nieuwe CEO.
grootste misser 

Omvangrijke opdracht 
misgelopen waar wij zaken 
niet helemaal juist hadden 
geïnterpreteerd, dat zal 
ons geen tweede keer 
gebeuren.
beste nieuWe retailconcept  

Het is generalistisch: maar 
de winkels die een ervaring 
bieden in plaats van een 
groot productenaanbod, 
hebben wat mij betreft de 
toekomst.
Welk app het meest gebruikt 

LinkedIn
beste zakenboek 

De 5 frustraties van 
teamwork van Patrick 
Lencioni

Wat doet intertrust?
Intertrust levert hoogwaar-
dige, op maat gesneden, 
administratieve diensten 
aan internationale onderne-
mingen, fondsen, kapitaal-
markten en vermogende 
particulieren. Investering in 
vastgoed is een belangrijk 
aandachtsgebied. Het be-
drijf ondersteunt lokale en 
internationale vastgoedpar-
tijen met het onderhouden 
van hun fonds en/of inves-
teringsvennootschappen 
in veel verschillende typen 
onroerendgoedsegmenten.
Intertrust helpt zijn klanten 
te navigeren door steeds 
complexere regelgeving 
per land en wereldwijd, 
en biedt oplossingen aan, 
zodat zij hun onderneming 
efficiënt en op een verant-
woordelijke manier kunnen 
laten groeien. Daarnaast 
zorgt Intertrust dat klanten 
aan alle juridische en ad-
ministratieve verplichtingen 
voldoen en daarmee goede 
‘corporate citizens’ zijn. Bij 
Intertrust werken meer dan 
2500 specialisten vanuit 41 
kantoren in 29 landen.

terugblik
persoonlijk 
Paul de Lange
WelK cijfer geef je 2018

8
topserie netflix  

The Americans
sportieve hoogtepunt  

De installatie van een fit-
ness-tracker app. Hierdoor 
word je echt gemotiveerd 
om met meer regelmaat te 
sporten.
genieten  

Reis door Normandië met 
mijn vriendin.
beste aankoop  

Inrichting van ons kantoor 
aan huis. Zo fijn om een 
echt goede werkplek 
te hebben thuis, als je 
echt nog even iets wilt 
afmaken.
leukste stedentrip 

München in april met 
prachtig zomers weer.
held  

Mijn grootvader (militair, 
overleden in mei 2017)
vergissing  

Project opstarten met 
beperkte resources, opge-
lost door zelf veel uren te 
maken.
eerste keer  

Een seminar georgani-
seerd in maart, erg span-

Paul de Lange
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dozen, in combinatie met sensoren, die opmerken dat 
bepaalde ruimtes niet gebruikt worden maar wel veel 
stroom verbruiken. Deze technologische ontwikkeling 
is al jaren in opkomst. Opvallend is dat investeerders 
die hier niet eerder in vooropliepen, nu volop aan-
dacht hebben voor deze kenmerken bij een object. 

Tijdens de Expo Real in München was het aantal 
stands rondom deze technologieën bijzonder sterk 
vertegenwoordigd. De techniek gaat veelal gepaard 
met een indrukwekkende gebruikersinterface, die een 
beheerder in staat stelt om in één oogopslag de vol-
ledige controle te hebben over stroomverbruik, lucht-
kwaliteit, verlichting en water. Met de grote behoefte 
aan duurzaamheid-certificeringen, zoals BREEAM, 
zal deze techniek voortaan onlosmakelijk verbonden 
zijn met elke investeringsanalyse.’ 

en hoe zit het met het gebruik van virtual rea-
lity in de vastgoedpraktijk?_ ‘Virtual reality heeft 
zeker de interesse gewekt van veel van onze clientèle. 
VR biedt verkopers en ontwikkelaars efficiënte en 
creatieve mogelijkheden om hun projecten onder de 
aandacht te brengen en cliënten een project te laten 
beleven, waardoor zij er indirect mee verbonden 
raken. Ervaren hoe een toekomstige verbouwing er-
uit gaat zien, creëert ook de mogelijkheid beter te 
voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Als 
vervolgstap op VR zien wij ook de opmars van de 
zogenaamde augmented reality waarbij beelden uit 
de werkelijkheid gecombineerd worden met virtuele 
objecten. Het mag duidelijk zijn dat de toepassings-
mogelijkheden rondom VR en AR (of zelfs gecombi-
neerd) de traditionele bezichtiging naar een volgend 
niveau tillen.’

Waar hebben jullie cliënten met name behoefte 
aan?_‘Automatiseringsoplossingen, vanuit de 
behoefte om continue toegang te hebben tot zowel 
statische data (documenten) als dynamische data 
(cijfers). Daarnaast neemt de vraag toe naar systemen 
die schaalbaar zijn en grensoverschrijdend geïmple-
menteerd kunnen worden, waarbij de systemen uiter-
aard ook met elkaar dienen te communiceren. Het 
gaat dan specifiek over systemen die wij gebruiken om 
een administratie te voeren, documenten te beheren, 
voortgang te bewaken of te rapporteren aan investeer-

ders en/of de autoriteiten. De vastgoedwereld bereidt 
zich geleidelijk voor op het minimaliseren van hande-
lingen door automatisering, maar van uniformiteit of 
standaardisatie in processen en handelingen rondom 
een vastgoedtransactie is nog geen sprake. Er zijn wel 
partijen die hieraan werken, maar dat is vaak nog op 
een “standalone” basis.’ 

Wat doet intertrust zelf als het gaat om tech-
nologische ontWikkelingen?_‘Onze ambitie op het 
gebied van technologie is “Stop touching things”. 
Oftewel: laten we stoppen met het fysiek aanhouden 
van stukken. Ons doel is processen te introduceren 
die informatie geautomatiseerd van de bron naar de 
eindbestemming brengen. Automatisering en efficiën-
tie gaan wat ons betreft hand in hand, dus dat is een 
prioriteit voor onze organisatie. Dat klinkt eenvoudig, 
maar de realisatie daarvan is uitermate complex. Het 
gaat dan om vragen als: welke innovatieve oplossingen 
kunnen wij aandragen om onze diensten te optima-
liseren waardoor onze cliënten een betere dienstver-
lening ervaren? Hoe kunnen wij een stimulerende 
en leidende rol op ons nemen, om zo bijvoorbeeld 
de autoriteiten mee te krijgen? Dit zijn interessante 
vraagstukken waar onze collega’s graag over meeden-
ken en aan meewerken.’

Wat kan intertrust voor organisaties 
betekenen?_‘Het speelveld waar bedrijven in 
opereren, wordt steeds dynamischer. De juridische 
en fiscale regelgeving wordt steeds complexer en de 
impact van de regulering wordt alleen maar groter. 
Zeker internationaal opererende partijen hebben te 
maken met een wirwar van regelingen waar ze aan 
moeten voldoen. Wij zien onze cliënten daarmee 
worstelen. Wij zien vaak dat de vreugde om een pro-
ject te realiseren afneemt, doordat ondernemers zich 
met zo veel randvoorwaarden bezig moeten houden. 
Dat is niet waar zij hun bed voor uitkomen. Wij wel. 
Daarom bieden wij een totaalconcept aan waarmee 
we onze cliënten compleet ontzorgen. We hebben een 
gigantisch netwerk en wij zorgen er met z’n allen voor 
dat administratieve, fiscale en juridische randvoor-
waarden perfect geregeld zijn, zodat zij zich volledig 
kunnen richten op waar ze enthousiast van worden: 
hun business.’

nend voor de 1e keer. Trots 
op de goede recensies 
achteraf.

grootste les van 
2018 
Paul de Lange
Gedurende het jaar 2018 
heb ik veel aandacht 
besteed aan het onderwerp 
persoonlijke effectiviteit. Als 
onderdeel van dit proces 
ben ik op een zoektocht 
gegaan naar wat ik het leuk-
ste vind om te doen en heb 
daarbij uitvoerig geanaly-
seerd waar ik mijn tijd daad-
werkelijk aan besteed. Heel 
erg interessant om alles 
waar je je tijd aan besteedt 
te inventariseren, en je dan 
af te vragen hoeveel procent 
van je tijd je daadwerkelijk 
aan je langere-termijndoelen 
weet te alloceren. 
De uitkomsten heb ik 
vertaald naar mijn plannen 
voor de komende jaren: ik 
zal focus aanbrengen in 
mijn werk en mij richten 
op datgene wat mij de 
meeste energie oplevert: het 
ontwikkelen van oplossingen 
voor onze cliënten waar zij 
volledig worden ontzorgd. 
Niets levert mij meer plezier 
op dan positieve reacties 
van cliënten en collega’s ten 
aanzien van de diensten die 
wij leveren. Het gaat hierin 
niet zozeer om die diensten 
op zichzelf, maar meer om 
de wijze waarop wij een en 
ander neerzetten. Daarnaast 
kwam sterk naar voren, dat 
ik meer tijd wil besteden 
aan mijn eigen ontwikke-
ling, vandaar dat ik 2019 
van mijn studieambities een 
werkelijkheid zal maken.

terugblik 2018
zakelijk
Mark Roerink
de grootste les van 2018 

Het echt begrijpen van het 
doel van de cliënt of collega 
is een blijvend leermoment.
WelK cijfer geef je 2018? 

Dikke 7, er is altijd ruimte 
voor verbetering.
BelangrijKste moment  

Het behalen van onze 
depositary-vergunning bij 
de AFM om RE-fundmana-
gers blijvend te bedienen in 
de gereguleerde fondsenin-
dustrie.
Beste zet  

Meer focus op direct sales.
Beste zaKenlunch of 

-diner  

Spontane diners
verste zaKenreis  

Binnen EU
mooiste deal   

Positieve transformatie van 
gebied rondom het Amstel-
plein. 
mooiste stad  

Vanuit retailperspectief 
München.
top 3-projecten  

Interne integratie en ex-
terne cliëntprojecten.
opvallendste nieuWs  

Het in het nieuws komen 
van de trustsector in zijn 
geheel.
Beste feest  

Zomerfeest van Intertrust.
grootste irritatie  

Bureaucratie
Beste nieuWe retailcon-

cept 

Toepassing van augmen-
ted reality bij abri’s.
held  

Coen van Oostrom
Beste foodconcept  

AH met kassaloos 
betalen.

terugblik 
persoonlijk 
Mark Roerink
de grootste les van 2018 

Was voor mij…  
Wil je iets veranderen, 
begin dan met iets kleins. 
WelK cijfer geef je 2018? 

Dikke 7
topserie netflix  

Moet toch NPO 3 aan-
raden met Lubach op 
zondag, erg grappig en 
verfrissend.
sportieve hoogtepunt 

Internationaal voetbaltoer-
nooi van een van de kids.
genieten  

Zwemmen in de gracht 
achter ons huis in de 
zomer.
BoeK 

Mythos van Stephen Fry
Wrang  

Trump
opmerKelijK  

Het jaar is helaas zo weer 
voorbij.
Beste aanKoop  

E-reader: gewichtloos 
reizen. 
vaKantie  

Sardinië, echte aanrader.
diner 

Strandtent in Sardinië met 
lokale gerechten, zoals 
wij die in NL niet kunnen 
klaarmaken.
goede traditie  

Het diner vrijdagavond met 
de hele familie.
leukste stedentrip  

Kopenhagen
Beste artiest  

Coldplay
avontuur  

Reizen met de kids.
sportief hoogtepunt 

Fitheid blijvend houden.

onvergetelijK  

Huwelijk broertje
onverslaanBaar  

Ajax
hartverWarmend  

Optreden kids
zorgWeKKend  

Trump
geluK 

Vrouw en kids
held  

Boyan Slat
afzien  

Fietsen in de regen.
grootste irritatie  

Te weinig privétijd.
allergezondste  

Veel lachen!

grootste les van 
2018 
Mark Roerink
Wanneer een groot doel 
bereikt moet worden, 
zijn kleine stapjes in de 
goede richting de beste 
weg naar succes. Te snel 
of grote beslissingen in 
één keer nemen, moet je 
vervangen door begrip van 
betrokkenen te realiseren 
voor tussenliggende stap-
pen. Het kost wat meer tijd, 
maar het resultaat is beter!  

Mark Roerink


