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SBR NexuS:
de ‘Bol.com’ vaN data 

SBR Nexus biedt een oplossing voor het makkelijk, veilig en 
cross-sectoraal uitwisselen van (financiële) bedrijfsdata tussen 

ondernemers, bedrijven en organisaties in Nederland.
Frank Kerstens Product Manager Real Estate: ‘Het aantal 

nieuwe (vastgoed)partijen dat zich aansluit groeit de komende 
tijd sterk. SBR Nexus wordt daarmee hét platform, voor onder 
meer taxateurs, om digitaal, makkelijk en veilig data te delen.’

SBR NexuS, dé maNieR vooR oNdeRNemiNgeN 
om data te deleN, veRtel…
‘Informatietechnologie biedt bedrijven en 
instanties talrijke nieuwe mogelijkheden om 
hun digitale dienstverlening te verbeteren. 
Data is daarvoor het fundament. Dat betekent 
dat ondernemingen steeds vaker gevraagd 
wordt om hun data met bedrijven of instanties 
digitaal te delen om zo toegang te krijgen 
tot diensten, producten en kapitaal. Er is 
sprake van een snelgroeiend databewustzijn 
bij ondernemingen, maar nog niet het besef 
dat data hun ‘nieuwe geld’ is en daarmee 
een belangrijke waarde vertegenwoordigt. 
Jouw data is jouw kapitaal en daar moet je 
voorzichtig mee omgaan. Vanuit SBR Nexus 
zien wij het als onze taak om ondernemingen 
regie te geven over hun eigen data, zodat zij 
zelf bepalen met wie zij het willen delen. Met 
behulp van hun accountant, boekhouder 
of taxateur kunnen ondernemingen via 
SBR Nexus data aanleveren bij banken en 
steeds meer andere aangesloten partijen. 
SBR Nexus wordt daarmee dé manier voor 
ondernemingen om digitaal makkelijk en veilig 
hun data te delen.’

Wat BetekeNt dat vooR de vaStgoedBRaNche?
‘Wij willen de rol van datatransporteur in 
het vastgoed vervullen. Als ‘ketenregisseur’ 
analyseren wij voortdurend dataketens en 
kijken we naar hoe we slimmer kunnen 
samenwerken, zo ook in het vastgoed. 
Neem de taxateur. Zijn vak verandert in 
een hoog tempo. Tijdrovend werk wat 
voorheen nog handmatig werd gedaan, 

‘ Wij nemen de rol van 
datatransporteur in 
het vastgoed’

wordt steeds vaker geautomatiseerd en 
gedigitaliseerd. Ook taxatiedata en informatie 
over huurcontracten zijn steeds meer digitaal 
beschikbaar. Niet alleen voor taxateurs wordt 
het speelveld meer ‘datadriven’, ook banken 
baseren hun dienstverlening vaker op digitale 

gestandaardiseerde data. Zij vragen de taxateur 
tegenwoordig om deze data aan te leveren 
volgens één standaard en niet meer volgens het 
eigen datamodel. Dat is een forse verandering, 
maar door het gebruik van SBR Nexus behoort 
de tijdrovende taak van het verzamelen, 
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structureren en invoeren in modellen en 
rapporten tot het verleden. Met SBR Nexus 
levert de taxateur nu snel, makkelijk en veilig 
zijn vastgoeddata aan bij banken.’

hoe kijk jij NaaR de WeRkeNde Stad vaN de 
toekomSt? 
‘Ik voorzie een mooie mix van wonen, werken 
en recreëren, waardoor de stad leefbaarder 
wordt. Kantoren blijven bestaan, maar krijgen 
een andere rol. Tijdens de corona-crisis 
ondervinden we hoe het is om op afstand met 
elkaar te werken. Het sociale aspect, het voor- 
en napraatje buiten de meeting om, ontbreekt. 
En dat missen we. In de nabije toekomst 
wordt het kantoor dan ook steeds meer 
een ontmoetingsplek. Een plek voor sociaal 
contact, overleg en creativiteit.’

Welke Rol SpeleN data daaRiN?
‘Een onmisbare rol. Ik voorzie een 
verschuiving van bezit naar gebruik. Neem 
het vervoer. De nieuwe generatie vindt het 
steeds minder belangrijk om een eigen auto te 
hebben. Het interesseert hen alleen hoe zij van 
A naar B komen. Daar springen initiatieven 
zoals Swapfiets en Car2Go nu al slim op in. 
Zo’n zelfde trend voorspel ik voor het gebruik 
van kantoren. Als we straks uit deze crisis 
komen, vinden we het niet langer essentieel 
om vijf dagen per week op kantoor te werken. 
Wel vinden we het essentieel om over een 
ruimte te beschikken voor een ontmoeting 

met collega’s en relaties. Fulltime betalen voor 
een kantoor wat je niet fulltime gebruikt, is 
er straks niet meer bij. Slimme technologie 
verschaft ons data over het daadwerkelijke 
gebruik van het kantoor. Op basis van die data 
kun je denken aan het betalen van huur op 
basis van gebruik. Net zoals we dat nu al doen 
bij ons deelvervoer.’

hoe dRaagt SBR NexuS haaR SteeNtje Bij aaN 
deze NieuWe WeRkWeReld? 
‘Ik geloof niet in één toepassing voor het 
verkrijgen en delen van data voor de hele 
wereld. Dat zou makkelijk zijn, maar niet 
realistisch. Ik denk dat iedereen, ook in de 
toekomst, zijn eigen apps blijft gebruiken. En 
dat is prima, want daar is ruimte voor, maar je 
moet wel makkelijk met elkaar kunnen blijven 
communiceren. En daar zorgen wij voor. Ik 
noem onszelf weleens de ‘Bol.com van data’. 
Als ‘distributiecentrum’ zorgen wij ervoor 
dat onze klanten makkelijk en veilig hun data 
kunnen uitwisselen. Een stukje ontzorging dus, 
zodat de ondernemer zich vooral bezig kan 
houden met de essentie van zijn vak.’

tot Slot: Blik op de toekomSt…
‘Vorig jaar juni startten wij een project dat het 
mogelijk maakt om huurinformatie digitaal 
uit te wisselen. In juni 2020 gaan die eerste 
uitwisselingen live. De infrastructuur en 
mogelijkheden zijn gereed. Daarmee zijn wij 
klaar voor de toekomst!’ ■
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