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Na 12 jaar zelfstandig 
ondernemerschap vond Dick Ausems 
van Ausems Vastgoed het tijd voor 
een nieuwe stap. Met Mattijs Boer en 
Jeroen Radsma aan boord als nieuwe 
partners is er ruimte voor duurzame 
groei en innovatie. ‘We zien veel 
kansen om beheer en onderhoud beter 
en efficiënter te maken.’
    

In je eentje een bedrijf runnen is leuk, 
maar het ook wel eenzaam. Zeker als je 
een teamplayer bent, vond Dick Ausems. 
Bovendien had hij meer ambitie dan hij in 
z’n eentje kon waarmaken. ‘Ik kan prima 
een onderhoudsplannetje maken voor 
de bakker op de hoek, maar daar ligt niet 
mijn toegevoegde waarde. Die ligt meer in 
het maken van een onderhoudsplan voor 
een kantoor op de Zuidas. Maar daar kom 
je als ZZP’er niet snel binnen.’ Met Jeroen 
Radsma en Mattijs Boer erbij gaat dat een 
stuk beter. Sinds dit jaar bouwen ze samen 
verder aan de groei van het bedrijf en de 
uitbreiding van het dienstenpakket - en dat 
gaat boven verwachting. 

Netwerk eN expertise Mattijs en 
Jeroen brengen elk hun eigen netwerk en 
expertise in. Mattijs heeft een achtergrond 
in de werktuigbouw. Na diverse functies 
begon hij voor zichzelf: technisch beheer, 
management en advies voor institutionele 
beleggers en particuliere eigenaren. Dat 
was leuk en succesvol, maar: ‘Het mooie 
van eigen baas zijn is dat je het alleen 
mag doen en moet zorgen voor werk. 
Het nadeel is: dat je het alleen mag doen 

en moet zorgen voor werk’, lacht Mattijs. 
Teamwork ligt hem beter. Jeroen heeft een 
bouwkundige achtergrond en combineert 
technisch beheer met management. 
Begonnen als beheerder, groeide hij 
door naar bouwkundig adviseur en RICS 
gecertificeerd inspecteur. Het drietal kende 
elkaar al een aantal jaren. Er was sprake 
van een klik en een gedeelde visie. Het was 
voor alle drie het perfecte moment voor 
iets nieuws. Dus besloten ze de krachten 
te bundelen. Samen bestrijken ze het 
hele palet van technisch en strategisch 
vastgoedadvies en beheer. Een gouden 
greep. ‘1 plus 1 is bij ons misschien wel 4 of 
5’, stelt Jeroen. 

kwaliteit De partners kiezen voor 
kwaliteit in de volle breedte. ‘We houden 
van een uitdaging en zijn ervan overtuigd 
dat we meerwaarde kunnen leveren door 
de combinatie van inspectie en beheer’, 
zegt Jeroen. ‘Wij weten precies waar alles 
zit en wat het beter kan. Na een inspectie 
kunnen we als beheerder veel betekenen 
voor een klant.’ 
Dick vult aan: ‘Advies, beheer en techniek 
zijn op zichzelf niet zo spannend. Het 
spannende zit hem vaak in de stakeholders: 
kopers en verkopers, huurders, 
installateurs en eigenaars. Soms zit de 
uitdaging ook in de hoeveelheid gebouwen 

of het aantal vierkante meters. Naarmate 
bedrijven groeien, wordt het lastiger om 
de kwaliteit in het beheer vast te houden. 
Beheerders zijn vaak druk met brandjes 
blussen. Ook lekt kennis weg en raken 
documenten zoek. Dat is eeuwig zonde.’

Gebouwbeheersysteem Ausems 
zoekt de oplossing is slimme processen en 
innovatie door automatisering. Een mooi 
voorbeeld is het gebouwbeheersysteem 
dat wordt gebruikt om alle installaties 
in een gebouw centraal aan te sturen, 
te bedienen en te laten samenwerken. 

Een dashboard geeft precies aan hoe 
een gebouw presteert. Dat is waardevolle 
stuurinformatie, maar de meeste bedrijven 
missen de mankracht en de expertise om 
met zo’n systeem te werken. Daarom gaat 
Ausems deze dienst nieuw leven inblazen. 
Gebouwbeheer is een mooie kans voor 
bedrijven om waarde te creëren met de 
data die ze letterlijk in huis hebben.

iNNovatie Daarnaast zet Ausems ook in 
op de innovatie van vastgoedinspectie. ‘We 
zijn nogal visueel ingesteld’, stelt Jeroen. 
‘Traditionele inspecties gebeuren vooral 
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wilde ik piloot worden. 
Ik heb het redelijk ver 
geschopt maar viel af in 
de flight simulator
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Als je doet wat je altijd 
deed, krijg je wat je altijd 
kreeg
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Er is niet een persoon 
aan te wijzen, meerdere 
mensen in mijn 
omgeving hebben een 
blijvende impact op mijn 
leven gehad
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Soms wellicht iets te 
zeker. Maar ook daarom 
verzamel ik graag 
mensen om me heen 
waarmee ik kan sparren 
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Om een knuffel te geven 
aan mijn helden, mijn 
twee zoons, bij een enge 
droom van de jongste 
of aan de oudste als 
hij terugkomt van een 
feestje
Waar ben je bang voor? 
Voor kleine jongens die 
voor je het in de gaten 
hebt grote mannen zijn 
geworden. Heeft Ali-B 
daar niet een liedje over 
gemaakt?
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Polariserende politici en 
andere types die voor 
hun uitspraken ook nog 
eens een platform weten 
te krijgen
Wat/wie maakt je blij? 
Sporten maakt mij heel 
blij
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Bij Ronald Goedemondt 
rollen dikwijls de tranen 

over mijn wangen. 
Heerlijk
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Een echtscheiding die 
ik vorig jaar heb moeten 
doormaken
Waar ben je trots op? 
Het geweldige team wat 
we nu hebben binnen 
Ausems Vastgoed
Wie is jouw held? 
Ik heb er twee; mijn twee 
zoons! Man, wat ben ik 
trots op hen
Wat is je favoriete 
muziek? 
Vocal deep house
Wat is je favoriete sport? 
Waterpolo natuurlijk
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Groepsdier, geen twijfel
Introvert of extravert? 
Extrovert, ben ik bang
Optimist of pessimist? 
Rasoptimist
Guilty pleasure? 
Nederlandstalige muziek 
met een paar pilsjes
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Hoe ik op een bruiloft 
met dansen mijn pink uit 
de kom wist te krijgen
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Zomer
Welk vakantieland? 
Thailand
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
Een originele vintage 
GMC Palm Beach 
motorhome
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Een zomer door Europa 
reizen om kitesurfspots 
te bezoeken

vanaf de buitenkant. Maar installaties in 
gebouwen gaan in de toekomst steeds 
meer melden hoe ze presteren. Dat 
betekent dat we van visuele inspectie naar 
digitale data analyse moeten. Daar willen 
en gaan wij in mee. Van daaruit kunnen 
we ook advies geven over ingrepen die 
bijdragen aan verduurzaming, kwaliteit, 
een lager energieverbruik of het verlengen 
van de levensduur van een gebouw. Dat 
zijn ingrepen met een grote positieve 
impact. Daarmee leveren we veel meer 
toegevoegde waarde voor de eigenaar dan 
met een standaard rapport.’ 

kaNseN Een zekere nuchterheid is dit 
bureau niet vreemd. Zo stelt Dick dat er 
na 7 vette jaren ongetwijfeld ook weer 
7 magere aan zullen komen. De kunst 
is je daarop voor te bereiden - en dat 
doen ze. ‘We leveren goede kwaliteit, 
zijn innovatief en flexibel en hebben een 
grote vaste klantenkring. Daardoor zullen 
we ook mindere tijden overleven zonder 
kleerscheuren.’ Maar voorlopig ziet hij 
vooral veel kansen. ‘Bij veel gebouwen 
die tussen 1980 en 2000 zijn opgeleverd, 
speelt nu de vraag: slopen, renoveren of 
investeren om aan de nieuwste eisen te 
voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid. Dat zijn belangrijke vragen 
waar wij prima bij kunnen helpen.
Ook Mattijs ziet de nodige trends waar ze 
op in kunnen spelen. ‘De woningnood is 
niet ineens afgelopen, net zo min als de 
verplichte verduurzaming van vastgoed 
of het transformeren van kantoren naar 

woningen. We staan met veel zaken 
nog maar aan het begin. Daarnaast is 
de krapte op de arbeidsmarkt iets om 
rekening mee te houden. We zien nu al 
een toenemende behoefte aan interim en 
projectmanagement en verwachten dat 
deze nog verder zal toenemen. Hierbij helpt 
het enorm dat ze nu met z’n drieën zijn. 
De vraag naar gespecialiseerd personeel 
is groot, maar wij hebben alle drie een 
groot netwerk en kunnen dus makkelijk 
die gaten vullen. In de hele markt is weinig 
gekwalificeerd personeel te krijgen, laat 
staan mensen die a la minute inzetbaar zijn 
op een specifiek project, maar wij vinden ze 
nog steeds.’ 

toekomst Waar ze over een jaar staan? 
‘Hopelijk op de skies!’, lacht Dick. ‘Wij 
hebben geen 9 tot 5 cultuur, maar bij 
hard werken hoort ook hard ontspannen. 
Daarom willen we met alle medewerkers 
een lang weekend gaan skiën als blijk van 
waardering.’ Zakelijk gezien hoopt hij te 
groeien, maar niet te hard. Tot een man of 
15 zou mooi zijn. En verder: de markt op 
met nieuwe diensten en innovaties en een 
gezonde mix creëren tussen de drie poten 
van het bedrijf: advies, beheer en interim/
projectmanagement. 
Jeroen heeft er alle vertrouwen in. ‘Wij zijn 
enthousiast, hebben grote dromen en een 
grote drive en zetten vol in op kwaliteit. Dat 
genereert veel positieve energie en leidt 
tot nieuwe opdrachten en bovenal nieuwe 
opdrachtgevers. Dit is het leukste werk wat 
er is en we krijgen er nog voor betaald ook!’

DICk AuSEMS 

Waar kom je vandaan? 
Geboren in Rheden bij 
Arnhem, gestudeerd aan 
de HTS (werktuigbouw) 
in Den Bosch
Aan welk project werk 
je? 
Momenteel werk ik 
samen met ons team 
aan het Technical Due 
Diligence van circa 150 
objecten in Nederland
Wat wil je bereiken? 
Een innovatief en 
stabiel bedrijf waar je 
als techneut gewoon 
heel graag werken wilt. 
Een team waar je bij wilt 
horen
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Ik ben bang dat de 
wereld waarin mijn 
kinderen opgroeien, 
nog slechter zal 
worden in termen van 
inkomensongelijkheid, 
klimaatverandering, 
watertekort en migratie, 
maar kijkende naar mijn 
eigen kinderen geloof ik 
dat zij en de generaties 
daarop voor grote 
positieve veranderingen 
zullen gaan zorgen
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Zoals iedere jongen 

‘We zetten vol in 
op kwaliteit’


