
We leven in een snel veranderde wereld. Als je niet meegaat met innovaties
in je vakgebied dan ga je ten onder. Hoe kun je dat voorkomen?

Een aantal keren per maand presenteert een Trendwatcher zijn top 2 innovaties.

Deze week Wouter Truffino.

Risico’s heb je in elk vak en in elke sector. In vastgoed gaat 

het echter vaak om grote investeringen en dus meteen ook 

om grote risico’s. In toenemende mate zien we start-ups 

opstaan die heel goed begrijpen dat data en technologie 

steeds beter kunnen worden ingezet om risico’s te beheersen 

en te beperken. Voorbeelden hiervan zijn FundStar en 

Savéon die met slimme oplossingen veel betere planning, 

controle en transparantie bieden aan investeerders. 

Ditzelfde geldt voor innovaties op het gebied van 

duurzaamheid en energieprestaties. Ook daar is technologie 

een drijvende kracht om de sector te helpen bij te dragen 

aan een meer duurzame gebouwde omgeving. In deze 

column dus ook een podiumplaats voor Wellsun.  

FundStar_Sinds een jaar of vijf 

focussen investmentmanagers nadrukkelijker 

op assetmanagement en sturen ze vooral op te 

verwachten resultaten en rendement. De praktijk 

laat echter zien dat het verschil tussen verwacht rendement en 

daadwerkelijke rendement niet of nauwelijks te beantwoorden zijn 

door fundmanagers. Juist voor deze vraagstukken is door FundStar 

een slimme oplossing bedacht. Oprichters Ronald van Aerssen, 

Rene Slagter en Mark Leijgraaff hebben samen met wiskundige 

Dion Hartmann een uniek wiskundig algoritme ontwikkeld dat 

rendement inzichtelijk maakt en zorgen over investeringsrisico’s 

wegneemt. Met behulp van contributie-analyses op alle 

rendementen in de portefeuille wordt daadwerkelijk gerealiseerd 

rendement volledig inzichtelijk, terwijl het eventuele verschillen ten 

opzichte van eerder afgegeven verwachtingen transparant maakt. 

Investmentmanagers hebben hierdoor meer data, hogere kwaliteit 

van data en betere validatie van data die het mogelijk maakt om 

de impact van investeringen direct te relateren aan het rendement. 

En dan kun je echt een verschil gaan maken, bijvoorbeeld in 

het verwerven van kapitaal voor nieuwe investeringen, betere en 

meer gedetailleerde rapportage aan opdrachtgevers en effectievere 

analyses van een veel hogere kwaliteit. Een van de eerste 

investeerders in Nederland die inmiddels met FundStar werkt is 

Altera Vastgoed.

Conclusie: Interessante ontwikkeling met een nog 

interessanter product. Met dit product kun je als investeerder echt 

verschil maken, impact realiseren en rendement behalen. Mijn 

advies is -> Follow them!

_

Savéon_Een huurder vinden voor je gebouw is één, een 

huurovereenkomst sluiten met een financieel betrouwbare partij 

die daadwerkelijk aan zijn huurverplichting kan voldoen is een 

tweede. Voor eigenaren van commercieel vastgoed is het afdekken 

van risico’s omtrent de huurbetaling nog vaak een belangrijke 

‘kopzorg’. Borgbetaling en bankgarantie ten spijt. Hoe zeker ben 

jij dat huurders aan hun verplichtingen kunnen voldoen? Om 

risico’s af te dekken is de borgbetaling of bankgarantie in het 

leven geroepen, maar wat schiet jouw toekomstige huurder daar 

mee op? Het kan enorme impact hebben op de liquiditeit van je 

huurder en dus juist bijdragen aan een instabiele financiële positie. 

Savéon begreep dat heel goed en ontwikkelde een oplossing 

voor zowel de  huurwoningmarkt als de markt voor commercieel 

vastgoed: de Borggarantie. De garantie kun je in 5 minuten 

volledig online afsluiten en Savéon staat borg voor maximaal 

drie maanden huurpenningen. Oprichter Tim van der Linden 

noemt het zelf ‘Besparing, ontzorging en begeleiding’ voor zowel 

de huurder als de verhuurder. Bij eventuele huurachterstand of 

bijvoorbeeld schade aan het gehuurde, keert Savéon meteen uit 

en met de RentCollect tool is het achterliggende proces volledig 

geautomatiseerd. Een oplossing tegen lagere kosten, met minder 

risico’s en vooral meer gemak. 

Conclusie: Kortom geen risico en kosten, maar juist gemak 

voor de verhuurder. En de huurder? Naast lagere kosten, hoeft de 

huurder ook minder te regelen. Via de Borggarantie is dit allemaal 

heel eenvoudig en snel voor elkaar. Een win-winsituatie dus. 
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