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PriceHubble: 
euroPees leider
in waardering
van vastgoed
met beHulP van
big data & ai 

gerard van tilburg
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Gerard van TilburG

Hebben we in nederland een 

woon-PrObleeM of woon-

CriSiS? 

Woon-probleem

drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

nee, te klein aandeel van totaal

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

nee, maar hopelijk wel een 

aanzet geven

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet? 

vraag en aanbod zullen dit 

bepalen

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

innovatie die bouw- en 

renovatie projecten kan

versnellen

als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

Starters

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

ruimte en duurzaamheid

Wat zouden partijen op de 

nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

Krachten en

expertises bundelen

de stad heeft grotere woningen 

nodig? 

nee, vergrijzing & trek naar 

steden

de betaalbare woning bestaat 

niet? 

Jawel, betaalbaar is een erg 

relatief begrip

Hoe oud ben je: 

49

PriceHubble is een Zwitsers B2B-proptechbedrijf 
dat innovatieve digitale oplossingen voor de 
vastgoedsector ontwikkelt op basis van vastgoedtaxaties 
en marktinzicht. Het productpakket van PriceHubble 
maakt gebruik van big data, geavanceerde analyses en 
inzichtelijke visualisaties, waardoor de markt een stuk 
transparanter wordt. Zo kunnen klanten vastgoed- en 
investeringsbeslissingen nemen aan de hand van uiterst 
accurate datagestuurde informatie, zoals taxaties, 
marktanalyses, waardeprognoses of gebouwsimulaties 
én de eindgebruiker beter van dienst zijn. De doelgroep? 
Alle spelers in de vastgoedwaardeketen: banken, 
assetmanagers, ontwikkelaars, verzekeraars en 
makelaars. 

PriceHubble is sinds juni 2021 actief in nederland. 
wat ging daaraan vooraf?
‘Zes jaar geleden is de organisatie in 

Zwitserland opgericht vanuit de ideologie dat de 
kapitaalontwikkeling van residentieel vastgoed 
transparanter en toegankelijker moet worden. Dat 
idee ontstond vanuit een samenwerking tussen het 
Zwitserse MoneyPark en de Universiteit van Zurich. Na 
de lancering van het AVM-model (Automated Valuation 
Model, dat gebruikt wordt om de woningwaarde 
te bepalen van een of meerdere vastgoedobjecten 
te bepalen) ging het hard. Op dit moment heeft 
PriceHubble meer dan honderdvijftig experts in dienst 
in negen landen: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, 
Oostenrijk, Nederland, België, Japan, Tsjechië en 
Slowakije. Daar komen dit jaar nog eens drie landen bij.’

Waar groeide je op: 

Haarlem

in welke stad/dorp ligt je hart: 

Haarlem

ben je geworden wat je wilde 

worden: 

nee, dit wisselde vaak in mijn 

jeugd

ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, zelfstandig, hulpvaardig & 

uitdagend

binnen- of buitenmens: 

beide (afhankelijk van seizoen)

introvert of extravert: 

beide (afhankelijk van situatie)

Sporter of studiebol: 

Studiebol

Socialist of kapitalist: 

Kapitalist met sociale trekjes 

risico’s mijden of nemen:

nemen

luisteren of spreken: 

luisteren

Wie is je grote voorbeeld: 

richard branson

Werken of vrij zijn: 

60/40

Fietsen of auto: 

auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

buiten de deur

Passie voor: 

Waarom doen mensen wat 

ze doen

Grootste inspiratie: 

Mijn kinderen

dit raakt mij persoonlijk: 

Onrecht

Topserie netflix: 

The Following

Favoriet vervoersmiddel: 

boot

ultieme ontspanning: 

Zeilen

beste sportprestatie: 

Winst in diverse pool toernooien

Guilty pleasure: 

drop

beste zakelijk advies: 

Stress niet om dingen die buiten 

je invloedssfeer liggen

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Mooi weer, zeilen & lekker eten 

met het gezin

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn gezin

is er iets waarvan je al heel lang 

droomt: 

Wandelvakantie over de 

inca-paden

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Zingen

Wat maakt de stad slim: 

als alle informatie 

voorzieningen & structuren 

dusdanig op elkaar zijn

aangesloten, dat het een 

toegevoegde waarde voor zowel 

de bevolking als de economie 

heeft 

Mag je al vrijgeven welke europese landen dat zijn?
‘Nee, dat houd je nog even van me tegoed, maar het 

zijn de resterende grote markten in Europa, dus dan 
kun je hem zelf misschien al wel invullen.’

waarom stond nederland op de wishlist voor de 
internationale uitbreiding?
‘Nederland is een klein, maar heel vooruitstrevend 

land. Zo is er op woninggebied enorm veel aan de 
hand. Zeker als je kijkt naar de kapitaalontwikkeling 
en de trends van de afgelopen vijftien jaar. Technologie 
is hier vrij sterk vertegenwoordigd en inmiddels 
kan PriceHubble zich daar minimaal aan meten. We 
hebben een fantastische tool gebouwd en het is tijd dat 
Nederland daar ook kennis mee maakt.’

welke rol speelt AVM inmiddels in de 
woningbranche? 
‘In de makelaarsbranche zijn AVM’s inmiddels 

behoorlijk goed vertegenwoordigd. We zien nu dat dit 
concept zich langzamerhand ook uitbreidt naar andere 
aspecten van de branche, zoals hypotheekverstrekkers 
en ontwikkelaars. Steeds vaker zie je dat ook zij 
ergens in hun bedrijfsprocessen een stukje AVM 
gebruiken om efficiëntie of transparantie door te 
voeren of hun bedrijfsvoering up-to-date te krijgen. 
Zo spelen steeds meer aspecten van AVM een rol in 
de kapitaalontwikkeling van woningen. Dat hebben 
de grotere partijen nu ook door. Neem de European 
Banking Authority. Deze partij geeft duidelijke 
richtlijnen aan voor het gebruik van AVM. PriceHubble 

‘ Het is volledig 
duidelijk waar onze 
waardebepalingen 
vandaan komen, 
inzichtelijk en 
accuraat, dat is wat 
we ‘overzichtelijke AI’ 
noemen’

PriceHubble, dé specialist in data-gedreven vastgoed taxatie, is één van de 
snelst groeiende PropTech-bedrijven van Europa. Door middel van big data, 
ultramoderne machine learning-analyses en aantrekkelijke visualisaties maakt 
de organisatie de vastgoedmarkt op internationale schaal overzichtelijker. 
Gerard van Tilburg, senior director PriceHubble Netherlands: ‘Wij helpen 
klanten verstandigere vastgoedbeslissingen te nemen en de belangrijke 
prestatiestatistieken in hun bedrijf te verbeteren, zoals bijvoorbeeld 
klantconversie, retentie van vastgoed of huuropbrengst.’
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‘ Door middel van big 
data, ultramoderne 
machine learning-
analyses en 
aantrekkelijke 
visualisaties maken wij 
de vastgoedmarkt op 
internationale schaal 
overzichtelijker’

is één van de zogeheten early adaptors. Wij zagen al vrij 
snel in dat dit dé nieuwe weg is om in te slaan.’

Jullie gebruiken de nieuwste technieken van big data 
en AI om de overzichtelijkste en meeste geavanceerde 
taxaties en overzichten voor de residentiële vastgoed 
markt op te stellen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
‘Wij verdienen ons brood met het verzamelen, 

organiseren en analyseren van alle mogelijke gegevens 
die ook maar iets te maken hebben met de residentiële 
vastgoedmarkt, zoals transactiegegevens, het aanbod 
van onroerend goed, stedelijke voorzieningen, 
sociaaleconomische gegevens, bouwvergunningen 

en nog veel meer. Dat doen wij middels een machine 
learning omgeving waaraan we een aantal artificial 
intelligence producten toevoegden. Die AI-producten 
worden gevoed worden door ongeveer vierhonderd 
datapunten in Nederland. Op die manier houden wij de 
woningmarkt continue in de gaten. We hebben inzicht 
in wat er te koop staat, wat de bestemmingsplannen 
zijn, wat de bevolkingssamenstelling doet etc, om 
uiteindelijk tot een waardebepaling te komen van 
iedere woning in Nederland. Daarnaast gebruiken 
we AI om de impact van stedelijke veranderingen, 
zoals nieuwe verkeersverbindingen of factoren voor 
gentrificatie te detecteren en te voorspellen. Kortom; ons 

superintuïtieve dashboard kan gebruikt worden om in 
een oogwenk complexe marktanalyses door te voeren.’

Jullie claimen geen ‘black box’ te hanteren, wat 
houdt dat in?
‘Wij bieden een heel transparant en inzichtelijk 

dashbord aan, waarbij de zogeheten black box, die vaak 
gekoppeld wordt aan dit soort oplossingen, er niet is. 
Het is volledig duidelijk waar onze waardebepalingen 
vandaan komen, inzichtelijk en accuraat. Dat is wat we 
‘overzichtelijke AI’ noemen.’

Tegen welke uitdagingen lopen jullie hier in 
nederland, ten opzichte van de andere landen 
waarin jullie opereren, aan? 
‘De lokale regelgeving. Wij hebben een model 

gebouwd dat voor ieder land toepasbaar is, dus zoals 
het er hier in Nederland uitziet, zo ziet het er ook in 
Duitsland en Japan uit. Alleen heb je wel te maken met 
lokale wet- en regelgeving. Dat is lastig in je model in te 
bouwen. Daarvoor moet je de juiste paden bewandelen. 
In Nederland is alles goed geregeld, maar is er ook 
enorm veel bureaucratie. Daarom duurt alles hier langer. 
Dat zou wel een stukje vlotter mogen.’

Jullie doelgroep zit niet alleen aan de verkopende, 
maar ook steeds meer aan de verhurende kant, 
vertel… 
‘Doordat wij één van de weinig AVM-providers zijn 

die ons model ook op huurprijs kunnen inrichten, 
trekken steeds meer verhuurmakelaars, zoals 
HouseHunting, naar ons toe. Zij zijn bijvoorbeeld heel 
tevreden met onze lead generator. Hiermee kunnen 
vastgoed-, financiële en verzekeringsadviseurs een 
gratis huurschattingshulpmiddel aan hun website 
toevoegen om bezoekers in leads om te zetten. Op die 
manier kunnen ze bezoekers warm maken met een 
aantrekkelijke oproep tot actie, en van meer bezoekers 
leads maken door waardevolle informatie te bieden aan 
diegenen die hun huis willen verhuren. Dat leverde al 
heel wat mooie resultaten op.’

wat kunnen we het komende jaar nog van jullie 
verwachten? 
‘Een kantoor in vier nieuwe landen én 

samenwerkingen met nieuwe (grote) klanten. Zo 
lopen er op dit moment al tal van succesvolle pilots 
met verschillende grote namen, waaronder één van de 
grootste banken van Nederland. De ambitie? Dat wat 
we in de omringende landen ook al voor elkaar hebben 
gekregen, moet ook in Nederland lukken: de nummer 
één AVM-aanbieder van Nederland worden. Kortom; 
een integraal onderdeel worden van hoe woningen 
op de markt gebracht worden. En daarnaast volledig 
up-to-date blijven. Als je ziet wat er de komende jaren 
in de woningmarkt aan veranderingen moet worden 
neergezet (energietransitie, vergrijzing samenleving, 
kleiner wordende huishoudens), denk ik dat daar voor 
ons een hele mooie rol is weggelegd.’


