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De huidige vastgoedmarkt vereist snelheid en transparantie. Een 
taxatierapport dat binnen een week in je mailbox rolt met up to date 
data. Dus sprong Mike Rutgers van Envalue in het diepe. Het bedrijf 
staat bij banken in de top 10 van taxatiekantoren.
. 
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Binnen vijf tot
tien dagen een 
taxatierapport
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Naam: 
Mike Rutgers 
Bedrijf: 
Envalue B.V.
Werkt als: 
Partner
Vooral bezig met: 
Het managen, 
klantcontact en af 
en toe nog een mooie 
taxatie
Wil bereiken: 
Klanten kwalitatief 
de beste taxatie-
oplossing bieden 
door datagedreven 
input en daar waar 
mogelijk processen te 
digitaliseren
Het kantoormoment 
van de dag:
Wellicht een ´open 
deur´, maar de 
gesprekken bij het 
koffieapparaat in de 
ochtend. Persoonlijke 
en zakelijke 
gesprekken wisselen 
elkaar af. Maar ook 
wil ik hier toevoegen 
ons gezamenlijke 
teamoverleg 
waarin we met een 
inspirerende agenda 
altijd tot interessante 
inzichten komen. En 
de week vieren op 

vrijdagmiddag
Leukste collega: 
Bij Envalue werken 
alleen maar leuke 
collega´s met ieder zijn 
eigen-aardigheden
Buiten de deur naar: 
Relaties en 
toekomstige relaties, 
af en toe een 
taxatieopdracht, naar 
bijeenkomsten en 
congressen en met 
het team leuke dingen 
doen
Een deal met/over:
Met Hugo de 
Jonge over het 
woningmarktbeleid 
is hard nodig met 
input vanuit de 
sector en met 
concrete en heldere 
afspraken. Dit zal 
voor meer rust zorgen 
en een gezonder 
functionerende 
woningmarkt
De stand van het land: 
Onzekerheid, maar ook 
weinig vernieuwing. 
We kijken nog te veel 
naar elkaar, we voeren 
te weinig discussies 
op inhoud en we doen 
te weinig met elkaar. 
Overheid zie ik als 

Envalue kwam om het anders te doen 
en veroverde zo de markt, lacht Mike 
Rutgers. Inmiddels bestaat Envalue Real 
Estate uit een team van 27 mensen. 
Rutgers is samen met Frank van Kester 
partner bij Envalue Real Estate. Een jong 
bedrijf, opgestart door CEO Michel Uyen, 
dat aan de start van de coronacrisis 
zijn kop boven het maaiveld stak. Met 
een hoofdkantoor in Utrecht en twee 
vestigingen in Boxmeer en Groningen. 
Rutgers werkte bij Cushman & Wakefield, 
en werd gevraagd Envalue verder op te 
bouwen. ‘Vanouds is de vastgoed- en 
taxatiewereld een traditionele sector. En 
die sector kon vernieuwing gebruiken. De 
laatste decennia is de sector nauwelijks 
in beweging gekomen. De noodzaak was 
er ook niet door onder andere de stroom 
van taxaties. Alleen is de vastgoedmarkt 
complexer geworden. In die context 
moeten financiers en beleggers sneller 
beslissingen nemen. Als taxatiekantoor 
moet je daarin meegaan: stroperigheid 
helpt de sector niet. Met Envalue staan 

we binnen 2 jaar in de top 10 van 
taxatiekantoren, omdat we bewezen 
hebben dat het beter, sneller en slimmer 
kan. En we zijn nog lang niet klaar.  We 
zijn een jonge en platte organisatie en 
kunnen sneller handelen: de lijnen zijn 
kort.’

Wat maakt dat jullie in de Top 5 van 
taxateurs bij banken staan?
‘Ons proces is gedigitaliseerd van 

taxatieopdracht tot rapport. Alle stappen 
zijn goed vastgelegd. We kunnen binnen 
vijf tot tien dagen een taxatierapport 
opleveren. Onze werkwijze en de inzet 
van taxatietechnologie is baanbrekend, 
innovatief en niet eerder vertoond in 
de markt. Daarnaast bieden wij de 
mogelijkheid dat de klant alle verzamelde 
informatie en taxatiedata kan inzien 
via Property Pass. De klant kan het ook 
delen met stakeholders. Werk je nog 
traditioneel dan gaat de meeste tijd 
zitten in het handmatig raadplegen van 
bronnen om tot de waarde te komen. Dat 
kost veel te veel tijd. Door onder andere 
slimme koppelingen met openbare data 
wordt onze software verreikt. Denk dan 
aan een bestemmingsplan, gegevens 
uit het kadaster, energielabels, WOZ-
waarde, locatie- en demografische data. 
De administratieve rompslomp vervalt. 
De taxateur kan doen waar het eigenlijk 
om gaat: het interpreteren van data, 
de  inspectie en het vaststellen van de 
waarde. We bieden een totaalpakket 
waarin eenduidige data centraal staat. 
Door deze manier van werken kunnen 

in de performance van het vastgoed. 
Zo ontzorgen we de opdrachtgever. 
Daarnaast communiceren we helder en 
transparant en denken mee. Uiteraard 
taxeren we volgens de eisen van NRVT, 
IVS/EVS en RICS-standaarden.’

Wie werken met jullie?
‘Binnen- en buitenlandse banken, 

ontwikkelaars, vastgoedbeleggers, 
vastgoedfondsen en woningcorporaties. 
Naast het regulier commercieel 
vastgoed zijn we gespecialiseerd in 
herontwikkelingen en transformaties, 
winkelcentra, logistiek, student housing 
en short stay, zorg- en residentieel 
vastgoed.’

Jullie hebben sinds kort een speciaal 
woningteam. Waarom?
‘De woningmarkt is zeer groot. De 

beleggers en woningcorporaties die actief 
zijn op deze markt hebben behoefte 
aan transparantie en inzicht binnen 
een gestroomlijnd proces. En dit speelt 
zich af in een context met een grote 
vraag en veel onzekerheden. Weinig 
taxateurs kunnen of willen dit. Daarom 
zijn we met een woningteam met onder 
meer corporatiespecialisten in dit gat 
gesprongen. Er is ruimte voor een 
innovatieve en snelle partij.’

Wat is jouw persoonlijke drive?
‘Ik wil samen met ons team het succes 

van ons bedrijf verder vergroten. Mooie 
dingen neerzetten die impact hebben in 
de markt. Daarin wil ik de aanjager zijn.’

we ook verder gaan dan het leveren van 
een up to date taxatierapport. Heb je 
een advies nodig over de waarde van 
verduurzaming, dan doen we dat ook!’

Klinkt logisch. Dat wil toch iedereen? 
Lachend: ‘Het gebeurde alleen niet. 

Alle handmatig bij elkaar gezochte 
gegevens werden en worden vaak 
nog steeds verwerkt in Word en Excel 
en aangeleverd in pdf-bestanden. De 
noodzaak om te vernieuwen wordt wel 
steeds duidelijker. De druk wordt groter, 
nu moet je wel.’

Ondanks concurrentie blijft Envalue 
Real Estate een voorloper in de markt.

‘Ja, en die koploper willen we ook 
blijven. We bewegen met een aantal 
andere kantoren in de top van de 
taxatiesector. Door innovatie centraal 
te zetten in combinatie met onze 
expertise zijn we het meest innovatieve 
taxatiekantoor. We hoeven niet per se de 
grootste te zijn, maar we willen wel het 
meest impactvol zijn en een toegevoegde 
waarde leveren. Zo hebben we sinds kort 
Envalue Analytics opgericht en hebben 
we datascientists en -analisten in dienst. 
Samen met onze datascientists bepalen 
we zeer snel de impact van bijvoorbeeld 
verduurzaming en het middenhuurbeleid 
op de performance van de 
vastgoedportefeuille. Tevens kunnen wij 
op maat gemaakte portefeuilleanalyses 
uitvoeren. Onze uitgebreide database 
en de verrijking met tachtig openbare 
datapunten zorgt ervoor dat we in korte 
tijd maximaal inzicht kunnen geven 

belangrijke aanjager 
voor vernieuwing 
en verduurzaming. 
Echter, het is te veel 
reactief dan proactief. 
Er zijn op dit moment 
veel maatschappelijke 
problemen die 
opgelost moeten 
worden en dat kan 
alleen met een heldere 
visie en pragmatische 
aanpak
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling:
Nu of in het verleden? 
Ik ben van 1981 en ik 
heb de opkomst van 
digitalisering, internet 
etc meegemaakt. 
Dit heeft de wereld 
verandert en de 
economie als geheel 
ook in een andere 
dimensie laten komen 
en die ontwikkeling 
zet zich voort in de 
datarevolutie. En, 
op dit moment zitten 
we in een bijzondere 
situatie: torenhoge 
inflatie, afzwakkende 
groei, zorgen voor een 
recessie en oplopende 
rentes. Dit is lang niet 
gezien. Daarnaast 
hebben we het 
klimaatprobleem dat 
op dit moment ook een 
grote impact heeft op 
de economie en alleen 
maar groter zal worden 
als we niets doen
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling:
Dat is natuurlijk nu 
de oorlog in Oekraïne 
en de verhoudingen 
tussen Rusland en 
de rest van Europa. 
De ontwikkelingen 
hebben ontzettend 
veel impact op 
mondiale schaal
Uitkijken naar:
Privé: de weekenden 
met de kinderen die 

actief zijn met sport en 
leuke dingen doen met 
elkaar. Werk: het einde 
van het jaar en dat 
we kunnen proosten 
op wederom een mooi 
jaar voor Envalue met 
tevreden klanten
Zorgen voor/over:
Ik maak mij wel zorgen 
over de problemen 
die we nu hebben 
in de wereld. Het 
klimaatprobleem, 
oorlogen en conflicten. 
Tegelijkertijd staan we 
steeds verder af van 
elkaar
Niet vergeten:
Dat wij, Nederland, 
een rijk land zijn. 
En de mensen die 
het echt moeilijk 
hebben moeten we 
niet vergeten en 
daadwerkelijk helpen
Onmisbaar:
Dat is mijn elektrische 
auto
Belangrijkste persoon/
personen:
Mijn vrouw en 2 
dochters
Weggeven: 
Je oogst wat je zaait
Aanvaarden: 
Dat wij allemaal 
verschillend zijn
Veranderen: 
Kan alleen door 
flexibel te zijn. En wat 
goed is, is goed
Durven:
Is doen
Goede voornemens:
Weer meer zwemmen 
(oude sportliefde) 
Nooit meer doen: 
Nadat ik vorig jaar mijn 
enkel op 3 plekken had 
gebroken, (gelukkig) 
nooit meer hardlopen
Vrije tijd:
Met het gezin er op 
uit, druk met onze 
paarden, lange 
wandelingen met onze 
honden en lekker met 
vrienden de hort op
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