Proprli verbindt
eigenaren en
vastgoedmanagers
In principe hebben ze beide hetzelfde belang: de eigenaren
van vastgoed en de technische managers die de opdracht
hebben gekregen dit goed te beheren. Beide zijn gebaat bij
overzicht, transparantie en korte lijnen. Tot voor kort was dit
wensbeeld lastig te realiseren. Tot de introductie van Project
View 2.0 door Proprli. Steeds meer partijen maken gebruik
van deze slimme tool. Boudewijn Groot en Coen Geesing
stellen hun bedrijf voor.
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Het ontstaan van Proprli – een charmante
samenvoeging van Property (vastgoed)
en Properly (vakkundig) – is een fraai
voorbeeld van productontwikkeling door
ervaringsdeskundigen. In 2018 werkte
Boudewijn Groot als asset manager in
Londen en beheerde vanuit daar 800
miljoen aan vastgoed in Nederland en
Portugal. Waar hij in zijn praktijk tegenaan
liep: een nijpend gebrek aan inzicht in
gebouwtechniek, budgetten, kosten en
processen. Hij vertelde dat op een avond in
de Londense pub aan Coen Geesing, die in
de Engelse hoofdstad als projectmanager
werkte. In die hoedanigheid was hij onder
meer betrokken bij diverse projecten
voor Harrods en stuurde architecten en
aannemers aan. Ook hij was veel te veel tijd
kwijt met alle administratieve rompslomp.
Het gesprek kwam tot stand en niet veel
later bundelden beide hun krachten.

Co-founder

Aangevuld met software developer David
Noguerol zag Proprli het licht.

Deze nieuwe onderneming is dus nadrukkelijk
geïnspireerd op jullie eigen ervaringen in het veld van
vastgoedmanagement.
Groot: ‘Eigenaren en vastgoedmanagers
communiceerden via excel, e-mail
en telefoon. Terwijl in tal van andere
industrieën al veel beter en efficiënter
wordt gewerkt. Maar in het vastgoed nog
niet. Het credo was hier nog steeds: “De
beller is sneller”. Met als gevolg dat de
vastgoedmanager totaal niet aan zijn werk
toe kwam.’
Geesing: ‘De potentie van het goed
verzamelen van gebouwdata werd niet
gezien. Totdat wij elkaar ontmoetten en in
gesprek raakten. Hoe zou een state of the
art-informatiesysteem eruit kunnen zien?
Op dat moment liepen we David tegen het

lijf, die voor een agency allerlei platforms
had ontwikkeld, maar nu graag zelf een
toepassing wilde bouwen die volledig de
potentie van de techniek van databeheer
zou benutten. Met ons drieën gingen we
aan de slag.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan in jullie zoektocht?
Groot: ‘Hoe gebruiken eigenaren en
vastgoedmanagers een tool als dit? Het
moest uiteraard in de eerste plaats zeer
gebruiksvriendelijk zijn. Daar hebben we
veel slagen in gemaakt, in een voortdurende
dialoog met de markt. Werkte het niet
dan moest het opnieuw. In de traditionele
vastgoedwereld was dit een uitdaging.
Bedenk goed dat er geen vergelijkbaar
programma was en dat betrokken partijen
wel een horde over moeten. Ze moeten
inzien dat ze hier zoveel voor terug krijgen.
Dat kostte in het begin even tijd.’

Boudewijn Groot (L) en Coen Geesing
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Boudewijn Groot en Coen Geesing -

Boudewijn
Zakelijke
terugblik
Belangrijkste moment:
Samenwerking met Cairn
Real Estate
Mooiste deal: NSI
Corona: Wij werkten
al volledig digitaal,
dus voor ons is niets
veranderd
Wie heeft je geïnspireerd:
Elon Musk en Bill Gates,
zij maken grote, moeilijke
problemen enorm simpel
Welke app het meeste
gebruikt: Rightmove
Beste zakenboek: The
Challenger Sale
(Matthew Dixon)

Persoonlijke
terugblik
Mooiste moment: Vlak
voor Corona naar het
platteland verhuisd
Sportieve hoogtepunt:
Begonnen met golfen
Topserie Netflix:
Catastrophe
Beste boek: The Great
Reset (Richard Florida)
Beste tv-programma: The
Great British Bake Off
Vakantie: Countryside in
het Verenigd Koninkrijk
Corona: Doordat ik moet
reizen voor werk, zit ik
vervolgens helaas veel in
quarantine
Meest gelachen: Met Coen
Wat maakte de meeste
indruk: Mijn nieuwe
puppy

Zakelijke
vooruitblik 2021

Coen
Zakelijke terugblik

Zakelijke
vooruitblik 2021

1 Wat zijn jouw plannen voor
2021? Met daarin: Wat wil
je bereiken? En hoe ga je
dat doen?
Tweede product,
Building View, op
de markt brengen.
Waarmee je in één
gebruiksvriendelijke
tool alle technische
data van een gebouw
vastlegt. Vervolgens deel
je, door middel van een
druk op de knop, jouw
technische data met
taxateurs, financiers,
partners, accountants
2 Grootste uitdaging?
Hiring en het vinden van
goede team members
3 Wat staat in elk geval op
de planning? Diner met
alle propertymanagers
op Proprli
4 Wat ga je komend jaar
anders aanpakken? Meer
automatiseren

Belangrijkste moment:
Februari 2020.
Workshop met Fonk
en start van intensieve
samenwerking met Cairn
Real Estate
Mooiste deal: NSI,
eyeopeningmoment
voor ons
Corona: Voor ons niet
negatief. Klanten
hebben meer oog voor
zo efficiënt mogelijk
werken op afstand
Wie heeft je geïnspireerd:
Bill Gates, Elon Musk,
Stephen Covey
Welke app het meest
gebruikt: Slack
Beste zakenboek: The
Challenger Sale
(Matthew Dixon)

1 Wat zijn jouw plannen voor
2021? Met daarin: Wat wil je
bereiken? En hoe ga je dat
doen? Ik wil ons product,
Project View, in heel
nauwe samenwerking
met onze huidige en
toekomstige gebruikers,
verder optimaliseren tot
dé tool voor technisch
assetmanagement,
waarmee alle
propertymanagers en
assetmanagers willen
werken
2 Grootste uitdaging? Snel
groeien in combinatie
met het behouden van
een optimaal product en
de beste service
3 Wat staat in elk geval op
de planning? Diner met
alle propertymanagers
op Proprli
4 Wat ga je komend jaar
anders aanpakken? Meer
gestructureerd te werk
gaan. Zeker met een
groeiend team

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan
in 2020? (Bijv. gezonder
leven, eten & drinken,
sport) Meer weekendjes
weg
2 Wat staat absoluut in je
agenda? Grote reis met
vier vrienden
3 Goed voornemen? Meer
leren
4 Waaraan ga je meer tijd
en aandacht schenken?
Waaraan minder?
Meer aan familie en
vrienden, minder aan
huishoudelijke taken

Boudewijn:
‘We hebben
uiteenlopende
partijen in de
markt gevraagd:
waar lopen jullie
in de praktijk nu
tegenaan?’

Coen:
‘80 procent van
de informatie
die de eigenaar
nodig heeft
om goed te
kunnen sturen,
is afhankelijk
van de property
manager’

Persoonlijke
terugblik
Geesing: ‘Onze belangrijkste ambitie: het
verbeteren van de samenwerking tussen
de eigenaren en de vastgoedmanager. Hun
onderlinge afhankelijkheid is groot. 80
procent van de informatie die de eigenaar
nodig heeft om goed te kunnen sturen,
is afhankelijk van de property manager.
Negen van de tien keer is dat een externe
partij. Daar moest ons product dus
ondersteunend aan zijn. Het moest ertoe
bijdragen dat duidelijk werd voor eigenaren
hoe hard property managers werken en
waar zij mee bezig zijn. Dat leidt ook tot
meer onderling begrip en zorgt voor een
betere relatie.’
Groot: ‘We hebben uiteenlopende
partijen in de markt gevraagd: waar lopen
jullie in de praktijk nu tegenaan? Die lessen
hebben we in de software verwerkt. Al met
al heeft het een jaar geduurd voordat het
programma het niveau had dat we wilden
hebben.’

Wat zorgde voor de doorbraak?
Groot: ‘Onze eerste klant was Cairn, dat
in Nederland 600.000 m2 aan vastgoed
beheert en de gehele portefeuille op één
platform wilde onderbrengen. Dat zorgde
echt voor een stroomversnelling. Op basis
van de meerjarenonderhoudsbegrotingen
brachten we de vastgoedportefeuille voor
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Cairn in beeld: wat gaat er in dit jaar
gebeuren? Alle informatie over de projecten
komt daarbij in één oogopslag binnen.
Wie vervolgens de echte gebouwtechniek
wil managen, kan steeds een laag dieper
gaan voor de detailinformatie. Iedereen
werkt met dit systeem, alle data worden
voortdurend bijgehouden en kunnen
direct verwerkt worden in rapportages, alle
updates worden automatisch verzonden
naar alle betrokkenen. Dat scheelt
zoveel administratie. En het is ook veel
gemakkelijker om bijvoorbeeld projecten
nu over te dragen aan een collega.’
Geesing: ‘Wat doet een property
manager normaal gesproken? Die stuurt
handmatig herinneringen aan aannemers
om op tijd offertes uit te brengen. Ons
systeem doet dat automatisch. Dat geldt
ook voor de verlenging van certificaten voor
bijvoorbeeld veiligheid en installaties. De
tijdsbesparing die daardoor ontstaat, kan
de manager gebruiken om andere aspecten
van zijn dienstverlening te verbeteren.’

Hoe ziet jullie groeiperspectief voor de komende jaren
eruit?
Groot: ‘We werken nu aan een Europese
uitrol van ons programma Project View
2.0. Inmiddels is het al vertaald in
Nederlands, Duits en Engels. Belangrijke
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doelgroepen zijn de grote eigenaren zoals
pensioenfondsen, verzekeraars, private
equity investeerders en family houses. Juist
zij hebben behoefte aan inzicht om mee
te kunnen sturen. Zij willen beslissingen
maken op basis van data in plaats van
op gevoel en niet elke keer hun property
manager lastig vallen met vragen om die
data aan te leveren.’
Geesing: ‘Onlangs hebben we NSI
kunnen toevoegen als klant. Daarmee gaan
hun property managers CBRE, Square
Four, Bouwmeester en MVGM voortaan
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hun offerteaanvragen en projecten op één
centrale plek managen. Ook met NSI zijn
we, net als met Cairn, voortdurend in
gesprek om hun feedback te verwerken.’
Groot: ‘Daarbij werken we ook
aan nieuwe toepassing: Building
View. Dit is een programma waarmee
gebouwpaspoorten gemaakt kunnen
worden. Alle gebouwtechniek komt daarbij
samen in één tool. Vervolgens deel je jouw
technische data met taxateurs, financiers,
partners, accountants, door middel van een
druk op de knop.’ •
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Mooiste moment:
Verjaardagsweekend
mei 2020
Sportieve hoogtepunt:
Begonnen met squashcompetitie spelen
Topserie Netflix: The
Sopranos, is geen
Netflix, wel de beste
serie
Beste boek: De menselijke
maat (Roberto Camurri)
Beste tv-programma: Wie is
de Mol?
Vakantie: Cyprus
Corona: Een hoop
gezelligheid en lol
gecreëerd binnen de
muren van het huis
Meest gelachen:
Vrijgezellenweekend van
Boudewijn
Wat maakte de meeste
indruk: Miljoenensteden
wereldwijd met compleet
uitgestorven straten

Boudewijn Groot en Coen Geesing -

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen
dan in 2020? (Bijv.
gezonder leven, eten &
drinken, sport) Vaker op
bezoek bij Boudewijn in
Engeland
2 Wat staat absoluut in je
agenda? Motortocht door
Europa
3 Goed voornemen?
Meer tijd en aandacht
besteden aan vrienden
en familie
4 Waaraan ga je meer tijd
en aandacht schenken?
Waaraan minder? Zie
vraag 3.

