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‘Wij hebben
50 miljoen m2 

vloeroppervlak
aan slimme data‘

Klanten helpen om hun prestaties en rendement te 
verbeteren. Vanuit die droom werd in 2002 Oxand 
Group gestart. Met slimme software en high end 
consultancy helpt zij organisaties met assets om hun 
portfolio beter te laten presteren. Inmiddels werken 
er zo’n 100 consultants. De basis onder dit succes is, 
naast uitstekende consultants, de database met een 

Het beheren van een vastgoedportefeuille is geen 
sinecure. Beslissingen over onderhoud en vernieuwing 
gaan over veel geld en stevige risico’s, dus die neem 

je het liefst goed onderbouwd. Dat vraagt om de 
slimme aanpak en software van Oxand. ‘Wij bieden op 
portfolioniveau inzicht in kosten en risico’s van de te 

realiseren doelstellingen’, zegt Edwin Timmer.

Oxand
EDWin TimmEr, CEO en aandeelhouder Oxand Group

Landkaart

Hierop is in één 

oogopslag te zien:  

• waar de vastgoed- 

portefeuille met de 

deelportefeuilles 

zich geografisch 

bevindt:

• wat de waarde 

per deelportefeuille 

is (hoe groter 

de cirkel hoe 

meer waarde de 

deelportefeuille 

vertegenwoordigt):

• waar de risico’s 

zitten in de 

portefeuille en  

• wat de mate van 

urgentie is om deze 

risico’s op te lossen. 

rood = heel hoog 

risico/urgente actie 

nodig 

oranje = hoog 

risico/actie 

noodzakelijk 

geel = matig 

risico/bewaking 

noodzakelijk

groen = geen 

risico/geen actie 

noodzakelijk).

In de deelporte-

feuille bij Heerlen 

zitten bijvoorbeeld 

risico’s die urgent 

moeten worden 

opgelost. De 

deelportefeuille bij 

Assen heeft een 

grote waarde en 

bij de helft van de 

portefeuille is actie 

nodig. 

Staafdiagrammen:

De staaf-

diagrammen laten 

de ontwikkeling 

van de risico’s in 

de tijd zien en de 

bijbehorende kosten 

tot 2038, van twee 

mogelijke scenario’s 

voor onderhoud 

en vervanging. 

Scenario 1 is 

budget gestuurd 

en laat zien hoe 

de kosten en 

bijbehorende 

risico’s zich 

ontwikkelen in de 

tijd als er jaarlijks 

maximaal  

€ 350k budget 

is. Scenario 2, 

Scenario 1:

Dit scenario laat zien dat er jaarlijks een 

gemaximeerd budget is voor onderhoud 

en renovatie (€ 350k). Hierdoor kan de 

energieklasse van de portefeuille niet 

verbeterd worden waardoor er (hoge) 

risico’s zijn en de portefeuille slecht 

presteert op de energieprestatie. De totale 

kosten (Total Cost of Ownership) in 2038 

voor onderhoud en vervanging zijn € 4,3 

mln en liggen € 2 mln hoger dan bij het 

risico gestuurde scenario 2. 

Scenario 1: BUdget geStUUrd   € 4,3 mLn totaLe koSten (tco)

energiePreStatie in 2038 

BiJ gekoZen Scenario 1

cirkeLdiagrammen:

Deze visualisaties 

laten het effect zien 

van de gekozen 

scenario’s op de 

energieprestatie, 

onderverdeeld in de 

klassen A t/m G.

op de volgende 

bladzijde, is risico 

gestuurd en laat 

zien hoe de kosten 

en bijbehorende 

risico’s zich 

ontwikkelen als 

de portefeuille op 

orde is conform 

de gestelde 

doelstellingen. 

- Wonen -
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‘ WiJ Bieden organiSatieS 
een oBJectief kader voor 
inveSteringSBeSLiSSingen’

schat aan kennis over onder andere de veroudering van 
bouwmaterialen en installaties. 
‘Wij hebben 50 miljoen m2 vloeroppervlak aan 
slimme data‘, zegt Edwin Timmer. ‘Maar data op 
zichzelf zijn niet zo interessant. Het gaat erom wat je 
met die data kunt. Met scenarioplanning kunnen we 
voorspellen hoe de veroudering van assets verloopt 
en wat dat kost, ook in de tijd. Op welk moment kan 
ik het beste onderhoud plegen? Wat kost dat precies? 
Welke risico’s levert het op als ik het een jaar uitstel? 
En hoe draagt deze investering bij aan het behalen 
van bijvoorbeeld mijn duurzaamheidsdoelstellingen? 
Wij bieden organisaties een objectief kader voor 
investeringsbeslissingen.’ 

Wat is de belangrijkste conclusie die je kunt
trekken uit die 50 miljoen m2 aan vastgoed data?
‘Dat goed asset management loont. Letterlijk. Met 
predictive maintenance (voorspellend onderhoud) 
kun je anticiperen op risico’s, kosten besparen en 
doelstellingen realiseren. Daarin valt voor de meeste 
organisaties nog een wereld te winnen. Het belang van 
asset management wordt regelmatig onderschat. Door 
risicogestuurd en voorspellend onderhoud kunnen 
onnodige vervangingen worden voorkomen en kan op 
termijn veel geld worden bespaard.’ 

Scenario 2:

Scenario 2 laat zien, dat er de eerste twee 

jaar geïnvesteerd moet worden om de 

portefeuille op orde te krijgen, zodat er 

geen risico’s meer zijn en de energieklasse 

verbetert. Vervolgens hoeft er na 2024 

nauwelijks nog geïnvesteerd te worden. De 

totale kosten tot 2038 liggen bij dit scenario 

veel lager dan bij scenario 1. Het verschil is 

€ 2 mln minder uitgaven én de doelstelling 

op energieprestatie is gerealiseerd. 

Door de verschillende scenario’s met elkaar 

te vergelijken kan op een weloverwogen en 

onderbouwde wijze tot de juiste mJOP en 

mJiP worden gekomen.  

De kennisdatabase en voorspellings-

modellen zijn gemaakt met data, kennis en 

expertise die Oxand in de afgelopen 18 jaar 

heeft verzameld en opgedaan. De database 

bevat onder andere meer dan 50 miljoen 

m2 vloeroppervlak. Dit staat gelijk aan een 

kwart van het totale vloeroppervlak van 

sociale woningen in nederland. 

Het gebruiken van smart data en het 

slim digitaliseren kunnen juist in deze 

tijd van toegevoegde waarde zijn. Het 

maakt het mogelijk om besparingen te 

realiseren tot 30% op de instandhouding- 

en renovatiebudgetten van uw portefeuille, 

doelstellingen te realiseren en de 

bedrijfsstrategie te onderbouwen 

(voor management/directie en 

stakeholders).

in Welke behoefte voorzien jullie precies?
‘De behoefte aan managementinformatie. Veel 
vastgoedeigenaren worstelen met de dataexplosie in 
de vastgoedmarkt. Er wordt tegenwoordig van alles 
gemeten en geïnspecteerd in gebouwen, maar hoe haal 
je waarde uit die enorme brij aan data en rapporten? Dat 
is precies wat wij doen. Wij maken de slag van data naar 
managementinformatie door statische data om te zetten 
in realistische simulaties en visualisaties.’

hoe Werkt dat?
‘Via een licentie of een abonnement krijgen klanten 
toegang tot onze SaaS software en kennisdatabase, 
waarmee ze zelf online overzichtelijke, interactieve 
dashboards en rapporten kunnen maken van hun 
portfolio. De klantdata wordt verrijkt met onze 
verouderingsmodellen en kostendata. Hiermee 
kunnen verschillende scenario’s voor onderhoud en 
vervanging gemaakt worden die aansluiten op de 
klantdoelstellingen. Dit geeft hen inzicht in de kosten, 
risico’s en performance voor nu en de toekomst. Door 
deze scenario’s met elkaar te vergelijken ziet onze klant 
in één oogopslag wat de risico’s en de effecten zijn van 
maatregelen en welke bedragen daaraan hangen voor 
de korte, middellange en lange termijn. Daarnaast zie 
je ook hoe de benodigde acties slim gecombineerd 
en geprioriteerd kunnen worden voor het beste 
rendement en hoe dit bijdraagt aan de te realiseren 
doelstellingen. Dat inzicht helpt enorm bij het nemen 
van investeringsbeslissingen.’ 

Wat is de toegevoegde Waarde van die aanpak?
‘Wij werken middels predictive maintenance risico 
gestuurd en sturen daarbij op CAPEX en OPEX. Dat 
is een andere manier van denken dan bijvoorbeeld een 
budgetgestuurde benadering. In de visualisaties  zie je 
duidelijk de meerwaarde van een risico gestuurde aanpak 
boven een budget gestuurde aanpak. Onze werkwijze 
helpt organisaties niet alleen hun bedrijfsstrategie te 
onderbouwen en hun doelstellingen te realiseren, maar 
ook hun kosten te verlagen. Predictive maintenance leidt 
tot aanzienlijke kostenreducties en een beter rendement. 
De besparing kan oplopen tot 30% op de jaarlijkse 
onderhoudskosten en tot 20% op de totale kosten 
(CAPEX en OPEX). Dat kan in de tijd vele miljoenen 
schelen.’ ■

Scenario 2: riSico geStUUrd € 2,3 mLn totaLe koSten (tco)  

energiePreStatie in 2038 BiJ 

gekoZen Scenario 2

- Wonen


