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Het is de nachtmerrie van iedere 
Property Manager en eigenaar van een 
groot gebouw: een lek in het watersysteem 
dat pas na dagen, weken of zelfs maanden 
wordt ontdekt, met alle kosten en schade 
van dien. ‘In meer dan 7.500 gebouwen 
is dat inmiddels onmogelijk, omdat de 
beheerder of eigenaar met Smartvatten in 
zee is gegaan’, vertelt Twisk, die sinds 2018 
betrokken is bij de expansie van het van 
origine Finse bedrijf in Nederland. Sinds 
een half jaar kan hij zich daarbij focussen 
op de veelal internationaal opererende ‘key 

accounts’, in de wetenschap dat Tieman zich 
richt op klanten in de Benelux. ‘Voorlopig 
ligt de nadruk op commercieel vastgoed,’ 
legt de Sales Manager uit. ‘Maar er zijn veel 
meer vastgoedsegmenten waarvoor onze 
waterbesparende diensten zeer interessant 
zijn. Hotels, winkelcentra, zorginstellingen 
en woningcorporaties bijvoorbeeld.’

Laten we bij de essentie beginnen: wat 
doet Smartvatten?
Twisk: ‘Smartvatten levert 

waterbesparende diensten. Dankzij een 

Waterbesparende 
diensten smartvatten 
dragen bij aan 
duurzaamheid binnen 
vastgoedWereld
Het waterverbruik in gebouwen kan efficiënter en Smartvatten 
helpt vastgoedeigenaren en -beheerders daarbij, met een slimme 
en complete oplossing die de waterkosten tot wel twintig procent 
reduceert. Tim Twisk (Global Key Accountmanager) en Raymond 
Tieman (Sales Manager Benelux) leggen uit waarom het zo 
belangrijk is dat in onder andere kantoren, hotels en winkelcentra 
geen water meer wordt verspild. 

Raymond Tieman en Tim Twisk

sensor op de hoofdwatermeter kan het 
waterverbruik realtime worden gevolgd. 
‘Telemonitoring’, zoals we het noemen, 
levert een schat aan data op. Als er ergens 
een lekkage is of een toilet dag en nacht 
doorloopt, krijgt de Property Manager of 
vastgoedeigenaar per sms of mail direct een 
melding. En niet alleen dat: aan de hand van 
de grootte van de afwijking van het normale 
gebruik, kunnen we ook inschatten waar het 
probleem zit.’

Tieman: ‘De waterverbruiksdata die 24/7 
worden verzameld, vormen bovendien het 
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uitgangspunt voor verduurzaming van het 
waterverbruik. Als we het verbruik eenmaal 
goed in beeld hebben, weten we ook waar 
de besparingsmogelijkheden liggen. En 
vergis je niet: water heeft in Nederland 
de naam goedkoop te zijn, maar als je het 
drinkwaterverbruik, lekkages en reparaties 
bij elkaar optelt is het in het vastgoedbeheer 
wel degelijk een grote kostenpost.’

Wat zijn voor een vastgoedeigenaar 
of - beheerder de voordelen van de 
Smartvatten-service?
Tieman: ‘Die zijn legio en vat ik altijd 

als volgt samen: schaalbaar, betrouwbaar, 
innovatief, digitaal en duurzaam. Schaalbaar 
omdat het een plug & play-device is: in 
een paar dagen tijd kunnen we tot 200 
watermeters toevoegen aan het online 
platform. Betrouwbaar omdat Smartvatten 
op het gebied van waterverbruik de meeste 
accurate data ter wereld levert. Innovatief 

omdat we iets nieuws doen, dat al meerdere 
keren is onderscheiden met innovatie 
awards. Digitaal omdat elektriciteit en gas 
al jaren digitaal wordt uitgelezen en water 
dankzij Smartvatten nu eindelijk ook. En 
duurzaam omdat onze service punten 
oplevert in BREEAM- en GRESB-verband en 
bijdraagt aan de vermindering van de CO2-
footprint van bedrijven.’     

Twisk: ‘De combinatie van telemonitoring 
en onze besparingsadviezen leveren 
bovendien een waterbesparing op die kan 
oplopen tot twintig procent. Met dank aan 
onze advisering en dienstverlening, waarin 
we heel ver gaan. Zo heeft Smartvatten een 
‘customer service team’ dat klanten helpt bij 
het opstellen van een waterstrategie.’

Zijn er in Nederland al grote vastgoed-
beheerders en -eigenaren die hele porte-
feuilles aan Smartvatten toevertrouwen?
Twisk: ‘Ja. Dat zijn onze zogenaamde 

‘ Onze waterbesparende diensten zijn 
niet alleen zeer interessant voor 
kantoren, maar ook voor hotels, 
winkelcentra, zorginstellingen en 
woningcorporaties’

WaT WoRden de TRends als 

heT gaaT om WeRken in de 

posT-covid Tijd?

Tieman: persoonlijk denk ik 

dat het alom geaccepteerd 

en geïntegreerd wordt, dat 

er veel wordt gewerkt vanuit 

huis. Uit verschillende polls 

en onderzoeken zie je wel 

dat niet iedereen staat te 

springen om full time vanuit 

huis te werken. Zeker mensen 

met thuiswonende kinderen. 

ik persoonlijk zie wel de 

voordelen van thuiswerken op 

het gebied van productiviteit, 

maar ook de nadelen van de 

team overleggen via Teams; 

het mist dynamiek en het kan 

vaak veel sneller als het even 

face-to-face gebeurt.

Twisk: voor mij is het 

thuiswerken wel een 

eye-opener geweest. We 

werken hard om aan onze 

klanten uit te leggen dat we 

duurzamer moeten denken over 

waterverbruik maar ik stapte 

wel zonder nadenken in mijn 

auto voor iedere klantafspraak. 

Bizar eigenlijk.

WaT is heT gRoTe 

vooRBeeld, de 

BenchmaRkT als heT gaaT 

om heT ideale kanTooR/

WeRklocaTie? 

Tieman: ik denk dat dit voor 

iedere eigenaar verschillend is, 

want het ligt er volledig aan wat 

je wilt bereiken en uitstralen 

naar de huurders van je pand. 

als werknemer lijkt me dat de 

ideale werklocatie voldoet aan 

duurzaamheidskwalificaties 

als BReeam, gResB, leed en 

Well certificeringen, maar 

dat kan evengoed ook mijn 

persoonlijke mening zijn.

Twisk: ja eens. de 

verschuiving naar slimmere en 

gezondere kantoorlocaties zal 

komende jaren steeds sneller 

gaan. vanuit smartvatten 

zien we dat grote corporates 

zelf steeds meer het initiatief 

nemen om van hun verhuurder 

te verlangen dat de kantoren 

waarin ze werken efficiënt, 

duurzaam en gezond zijn. dit 

zal komende jaren alleen maar 

meer worden.

gRooTsTe inspiRaTie:

Tieman: een willekeurige 

motivational speaker op een 

event waar ik jaren geleden 

was. hij kwam met de magische                

maar laat het werk niet je leven 

domineren. iets doen wat je 

leuk vind, maakt dat aanzienlijk 

makkelijker

Twisk: Winston churchill. de 

standvastigheid om door te 

blijven gaan en te strijden 

voor het juiste en waar je in 

geloofd. hij heeft dit gedaan 

op een essentieel moment in 

de geschiedenis en zonder 

zijn leiderschap was de 

geschiedenis heel anders 

gelopen

TopseRie neTflix:

Tieman: casa de papel

Twisk: house of cards

UlTieme onTspanning:

Twisk: samen met mijn vrouw 

met een koud biertje en een 

bitterbal in de zon op het terras

Tieman: onderuit, met m’n 

vriendin, op een zonovergoten 

wit strand met een ijskoud 

drankje en goede bachata 

(muziek) op de achtergrond

gUilTy pleasURe:

Twisk: net even te lang op 

datzelfde terras blijven zitten 

en bitterballen als avondeten 

eten

Tieman:  dat ik als niet-

Brabander, woonachtig in 

Breda, echt kan uitkijken naar 

carnaval

vooR WaT in heT leven Ben 

je heT meesT dankBaaR:

Tieman: dat ik het voorrecht 

heb om in een ontwikkeld land 

als nederland te mogen wonen 

en werken. er wordt vaak 

geklaagd, maar onderaan de 

streep is toch het meeste goed 

geregeld, met uiteraard ruimte 

voor verbetering. dat bestaat 

altijd, maar vergelijk het even 

met een willekeurig ander land

Twisk: mijn fysieke en mentale 

gezondheid 

posT covid 19, WaaR kijk je 

heT meesT naaR UiT:

Twisk: goed uit eten en 

aansluitend naar een leuk 

feestje in de stad

Tieman: Terrasjes, feestjes, 

bruiloften en festivals. kortom; 

menigtes gezelligheid!

‘key accounts’, veelal met vastgoed 
door heel Nederland. Vaak zijn het ook 
internationale spelers, zoals Syntrus 
Achmea, CBRE, NSI en Savills. Zij stellen 
ons in staat om te accelereren met onze 
uitstekend opschaalbare innovatie. Voor 
een scale-up als Smartvatten is het best een 
bijzondere route die we volgen: we beginnen 
bij de grote partijen om uiteindelijk ook 
vastgoedeigenaren met een paar panden 
aan ons te binden. Wat ons helpt is dat we 
gewoon een heel helder en ijzersterk verhaal 
hebben. Dat wordt ook onderkend door een 
partij als GRESB, waarmee we in gesprek zijn 
over integratie van onze data in hun portal.’

Tieman: ‘Het momentum is daar. Bijzonder 
is dat we ondanks corona in 2020 onze 
groeiambities hebben kunnen waarmaken en 
dat blijven we de komende jaren doen, met 
steeds meer medewerkers en steeds meer 
gebouwen waarin dankzij Smartvatten steeds 
minder water wordt verspild.’

‘ Bijzonder is dat we 
ondanks corona 
in 2020 onze 
groeiambities 
hebben kunnen 
waarmaken en 
dat blijven we de 
komende jaren 
doen’ 

het product van smartvatten 
geïnstalleerd op de watermeter

de doos inclusief instructiehandleiding waarin 
het product wordt geleverd

Tim Twisk met een collega

Tim Twisk Raymond Tieman

Twisk: ‘Dat wordt een steeds 
belangrijker argument, want water 
wordt steeds schaarser. Ook in 
Nederland.’
Tieman: ‘Op dit ogenblik worstelen zo’n 

700 miljoen mensen met waterschaarste, 
een probleem waar naar verwachting in 
2030 ongeveer veertig procent van de 
wereldbevolking mee te maken zal hebben. 
‘Er is geen reden om Smartvatten niet 
op elke watermeter op deze planeet te 
installeren’ zegt een van onze klanten op 
onze site en zo is het ook.’

Twisk: ‘We zijn erg blij met zulke 
reacties, omdat ze ons verhaal en product 
ondersteunen en duidelijk maken dat het 
voor vastgoedbeheerders en -eigenaren 
niet alleen een kwestie is van minder 
waterverbruik en lagere kosten maar 
ook perfect past in hun ESG-strategie. 
Raymond zei het net al: het momentum 
is er.’ 


