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Dick Ausems
eigenaar Ausems

Met HTS werktuigbouw op zak begon 
Dick Ausems 22 jaar geleden in het 
vastgoed management. Het werk op het 
snijvlak van techniek, beheer en onderhoud 
boeide hem. Jarenlang werkte hij met 
veel plezier bij diverse adviesbureaus en 
beleggers. Maar op enig moment begon 
het te kriebelen. Het ondernemerschap 
lonkte en hij had het idee dat dingen 
anders en beter konden. Als interim hoofd 
technisch vastgoedmanagement bij een 
grote beheerder was hij de hele dag bezig 
met operationele zaken, en datzelfde 
zag hij bij zijn collega’s. ‘We wisten niet 
welke installaties we in huis hadden, wat 
de conditie was of wanneer ze gekeurd 
moesten worden’, herinnert hij zich. ‘We 
waren bezig met brandjes blussen, het 
najagen van installateurs of het opzoeken 
van keuringsrapporten. Daardoor kwamen 
we niet toe aan de dingen waarmee we 
echt meerwaarde konden leveren: het 
aanleveren van tactische informatie over 
strategische vraagstukken.’

Dus begon hij in 2009 voor zichzelf: 
Ausems Vastgoed voor property 
management en technisch advies. Tot de 
services behoren o.a. het opstellen van 
een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP),  
technische Due Diligence, compliance 
check Wet- en Regelgeving en energie- en 
duurzaamheidsonderzoeken. Hoewel het 
middenin de crisis was, kende het bedrijf 
een vliegende start. Omdat automatisering 
in zijn optiek de sleutel is voor beter 
beheer, richtte hij in 2015 een tweede 
bedrijf op: AssetLog. Een online platform 
voor vastgoedbeheerders dat zorgt voor 
eenvoudig overzicht, beheer en onderhoud. 

Waarom een online platform?
‘Als je één gebouw hebt, kun je nog 

wel op de achterkant van een bierviltje 
aangeven wanneer het liftcontract afloopt 
of de brandslanghaspel gekeurd moet 
worden, maar bij meerdere gebouwen 
lukt dat niet meer. Daarom hebben we 
een platform gecreëerd waar per gebouw 
alle installaties instaan met daaraan 
gekoppeld de onderhoudstaken en de 
verplichte documenten, zoals keurings- en 
onderhoudsrapporten. Het systeem geeft 
een seintje als een document dreigt te 
verlopen of als onderhoud nodig is. Alle 

informatie wordt real time gemeten, staat 
overzichtelijk in het gebouwdossier en is 
via een QR-code in te zien voor bevoegde 
partijen. Snel, simpel en volkomen 
transparant.’

Wat zijn de voordelen van die aanpak?
‘Je weet zeker dat je voldoet aan de 

wet- en regelgeving en dat je alles keurig 
op orde hebt. Een inspectiebezoekje van 
de omgevingsdienst is dus geen enkel 
probleem meer, en bij aan- of verkoop 
zijn er geen rode vlaggen. Daarnaast is 
het opzoeken van gegevens een fluitje van 
een cent. De installateur hoeft niet meer 
aan te kloppen bij de property manager, 
want hij kan zelf met een QR-code bij de 
basisinformatie. Datzelfde geldt voor de 
rapportage naar de eigenaar. Dat scheelt 
tijd. Tijd die je als property manager 
kunt steken in strategisch advies. Wij 
maken de vertaalslag van ruwe data naar 
stuurinformatie. Zo maken we risico’s 
inzichtelijk en helpen we opdrachtgevers 
om strategische beslissingen te nemen. ‘

Wat wordt de uitdaging na corona?
‘Inspelen op het veranderde 

kantorenlandschap. De aan- en verhuur van 
kantoren is door corona bijna stilgevallen. 

Als de economie weer op gang komt, 
gaan we wel terug naar kantoor, maar 
niet meer met z’n allen en niet meer van 
9 tot 5. Dus wordt de vraag: hoe krijg je 
als vastgoedeigenaar je gebouw gevuld? 
Aan property managers de taak om hun 
opdrachtgevers daarin te faciliteren door 
middel van strategisch advies.’

Hoe ziet jouw werk er over 10 jaar uit?
‘Dan is een groot deel van de 

operationele taken weg geautomatiseerd. De 
ouderwetse vastgoedmanager die met een 
dikke dossiermap onder de arm alle panden 
afrijdt, is dan uitgestorven. De nieuwe 
generatie beheerders werkt vooral met 
computersystemen. Slimme gebouwen en 
steeds strengere wet- en regelgeving vragen 
om property management dat optimaal 
gebruikmaakt van de aanwezige data in 
een gebouw. De property manager wordt 
vooral informatiemanager en dataspecialist. 
Het analyseren en omzetten van data in 
stuurinformatie wordt een belangrijke 
taak. Daar moet je als vastgoedeigenaar 
en -beheerder in mee. Anders verlies je de 
wedstrijd.’ 

Welke mogelijkheden 

ziet u om met ideeën, 

concepten, visies, 

investeringen of andere 

initiatieven bij te 

dragen tot een gezond 

Werkklimaat in steden? 

vastgoedmanagement op 

basis van de sustainable 

development goals.

Wat Worden de trends als 

het gaat om Werken in de 

post-covid tijd?

mix tussen thuis werken en 

ontmoeten op kantoor.

hoe ziet de Werkende stad 

van de toekomst eruit, 

volgens u?

bedrijven worden kleiner 

(minder personeel). 

veel meer tijdelijke 

samenwerkingsvormen van 

kleine bedrijven. nog meer 

vermenging van allerlei 

functies (wonen, werken, 

recreëren). openbaar vervoer 

blijft een belangrijk item, 

dus centralisatie om deze 

punten. de voormalige retail 

binnensteden gaan veranderen 

(worden kleiner) naar een 

mix van wonen, werken, 

recreëren waarbij de winkels 

hoogwaardige ‘one-off’ of 

brandstore winkels zijn. dus 

de kwaliteit van de retail gaat 

omhoog.

Welke rol spelen gebouW 

en locatie in de nieuWe 

WerkWereld?

kantoren worden nog 

meer ontmoetingsplekken. 

monofunctionele bedrijven 

terreinen worden omgezet naar 

multifunctionele. hub’s om de 

stad heen die met elektrisch 

vervoer alle spullen de stad in 

brengen.

Wordt het kantoor 

belangrijker dan ooit?

zeker, als ontmoetingsplek. 

Wel minder vierkante meters.

Wat is het grote 

voorbeeld, de 

benchmarkt als het gaat 

om het ideale kantoor/

Werklocatie?

in iedere grotere stad vind je 

ze al, de plekken waar veel 

bedrijven samen komen in een 

gebouw en op basis van een 

community zaken creëren.

Welke technologieën 

en innovaties gaan in 

kantoren het verschil 

maken?

iot

Wat is de grootste opgave 

voor de bestaande 

kantoorruimte?

adaptiviteit

Welk bedrijf heeft 

het meest innovatieve 

kantoor?

edge in termen van 

technologie, b-amsterdam in 

termen van community.

Wat zijn je top drie 

kantorenprojecten in 

nederland? 

edge amsterdam West (apg), 

rivierstaete amsterdam, 

het groothandelsgebouw 

rotterdam

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt:

dan mag ik graag sporten. 

lekker een stuk hardlopen door 

het bos, over de heide, door de 

natuur. of een paar kilometer 

zwemmen in een plas. Wel met 

een pak aan natuurlijk, anders 

is het te koud

passie voor: 

Waterpolo

grootste inspiratie: 

ik heb erg veel bewondering 

voor self made men/women

dit raakt mij persoonlijk: 

de gevolgen van covid 19 voor 

de horeca en cultuurbranche

topserie netflix: 

peaky blinders

favoriet vervoersmiddel: 

mijn gmc vandura, een 

amerikaanse bus uit 1983 met 

een 5 liter v8 motor, hoogpolige 

bekleding, gordijnen, captains 

chairs en een slaapbank. om 

lekker een weekend weg mee te 

gaan, op vakantie of naar een 

sportwedstrijd met het team

ultieme ontspanning: 

een biertje op een strand in 

thailand

beste sportprestatie: 

eén jaar eerste klasse 

waterpolo

guilty pleasure:

nederlandstalige muziek

beste advies:

leef en geniet van iedere dag

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

’s morgens even sporten voor 

de dag begint, werken waarbij 

mijn to do ‘lijstje’ afgerond is 

om (vrijdag) ’s avonds gezellig 

een wijntje te kunnen drinken 

bij het koken

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar: 

voor mijn twee gezonde 

kinderen

is er iets Waarvan je al 

heel lang van droomt:

een eigen vastgoedportefeuille

als je morgen Wakker 

zou kunnen Worden met 

een goede eigenschap 

of talent erbij, Wat zou 

dat zijn: 

ik zou wel 7 talen vloeiend 

willen spreken

Wat maakt de stad slim: 

een smart grid

post covid 19, Waar kijk je 

het meest naar uit:

een avondje naar het 

restaurant of het café. een 

festival 

‘�ProPerty�management�
kan�veel�slimmer’
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De wereld van technisch vastgoedmanagement 
verandert in hoog tempo. Gebouwen worden steeds 
slimmer en produceren steeds meer data. Dat vraagt om 
eigentijds property management met een hoofdrol voor 
automatisering. Ausems Vastgoed biedt dat. ‘Dankzij 
een slimme tool kun je als property manager echt 
meerwaarde leveren’, zegt Dick Ausems. Wij maken de vertaalslag van ruwe data naar stuurinformatie


