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De energieprijzen gaan door het dak Dat heeft flinke 
impact op een energie-intensieve branche als de 
zorg. op zoek naar manieren om te verduurzamen en 
de kosten te drukken? assetLog kan daarbij helpen. 
dankzij hun slim gebouwbeheersysteem zie je in één 
oogopslag waar geld weglekt en welke onderdelen 
zich lenen voor vervanging. zo krijg je weer grip op je 
vastgoed, stellen dick ausems en ricco van ramele.
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assetLog maakt 
vastgoedbeheer een 
stuk eenvoudiger en 
efficiënter
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Het zorglandschap is de afgelopen jaren in rap 
tempo veranderd. Maatschappelijke ontwikkelingen, 
aangescherpte wet- en regelgeving en automatisering 
drukken hun stempel op de zorg en daarmee ook op 
het zorgvastgoed. grote centrale verzorgingstehuizen 
hebben plaatsgemaakt voor kleinschalige locaties, 
en voor de welgestelde ouderen zijn er zorgvilla’s. 
Installaties en digitalisering spelen daarbij een 
hoofdrol. Het moet allemaal slimmer en efficiënter - 
zeker nu in de energiecrisis. 

dat is een pittige opgave, want hoewel zorgpartijen 
een flinke professionaliseringsslag hebben 
gemaakt, is het beheer er door de versnippering 
niet makkelijker op geworden. Beheerders werken 
graag met lokale onderaannemers. Logisch, maar 
hoe behoud je het overzicht en hoe zorg je dat alle 

partijen doen wat ze moeten doen, zonder dat je daar 
zelf een hele beheersorganisatie voor moet optuigen?  

Online platform
Het antwoord heet assetLog. dit online platform 

voor vastgoedbeheerders zorgt voor overzicht en 
een soepele samenwerking tussen alle partijen 
die betrokken zijn bij het onderhoud en beheer 
van zorgvastgoed. Je zou het kunnen zien als de 
digitale variant van de ouderwetse ordner, stellen 
dick ausems en ricco van ramele, bedenkers van 
assetLog. een plek in de cloud waar alle informatie 
overzichtelijk bij elkaar staat. dat is geen overbodige 
luxe, want door de digitalisering is de opslag van 
documenten een uitdaging geworden, constateert 
van ramele. ‘documenten staan op verschillende 

computers, in een e-mail als bijlage of in een lokale 
folder. dat veroorzaakt chaos, want: ‘waar zijn de 
bonnen gebleven?’ Het is belangrijk dat informatie 
centraal wordt opgeslagen.’ 

ausems is het daar roerend mee eens. 
‘Informatie hoort bij een gebouw en niet bij de 
stakeholders. vastgoedeigenaren, beheerders en 
gebruikers wisselen, maar informatie over een 
gebouw moet je levenslang bij dat gebouw houden. 
daarom werken wij met digitale gebouwen. We 
geven per gebouw aan welke installaties het bevat, 
compleet met alle benodigde documentatie, 
onderhoudstaken, foto’s en tekeningen. als een 
pand verkocht wordt, geven we de nieuwe eigenaar 
toegang tot het systeem, zodat hij met dezelfde 
informatie gewoon door kan.’

Overzicht 
die werkwijze heeft grote voordelen. ten eerste: 

overzicht! ‘een gebouw is altijd in beweging’, stelt 
van ramele. ‘er komen nieuwe installaties bij en 
informatie veroudert. Het platform is de plek waar 
alles bij elkaar staat, overzichtelijk en up to date. alle 
elementen die in de zorg een rol spelen, kunnen in 
het systeem worden ingevoerd. of het nu gaat om 
cv-ketels, computers of automatische bedden: je ziet 
in één oogopslag de geschiedenis van een apparaat 
en welke partijen erbij betrokken zijn. Bovendien 
geeft het systeem automatisch een seintje als er actie 
nodig is, bijvoorbeeld als er onderhoud gepleegd 
moet worden of een document dreigt te verlopen. zo 
zie je nooit meer iets over het hoofd en weet je zeker 
dat alles wat moet gebeuren ook echt op tijd gebeurt.’ 
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samenwerking
een ander voordeel is de betere samenwerking. 

Installateurs werken niet meer afzonderlijk binnen 
hun eigen tool, maar werken samen binnen dezelfde 
online omgeving. Uitgevoerde werkzaamheden 
kunnen direct geüpload worden. daardoor beschikt 
iedereen over dezelfde actuele informatie. dat 
voorkomt fouten en zorgt dat de beheerder real time 
inzicht heeft - en dat betaalt zich uit. ‘assetLog maakt 
vastgoedbeheer een stuk eenvoudiger en efficiënter’, 
concludeert ausems. ‘Je hoeft als beheerder het werk 
alleen nog maar te controleren. daardoor kun je met 
minder mensen toe.’

Grip op de kosten
een centraal beheersysteem biedt ook grip 

op de kosten. ausems: ‘gas en elektra komen uit 
dezelfde pot als het onderhoud van gebouwen. veel 
zorginstellingen benaderen ons nu om versneld 
te verduurzamen. dat begint met inzicht in de 
assets. doordat de hele portefeuille overzichtelijk 
gepresenteerd wordt, kun je per gebouw precies 
zien waar energie weglekt en wat je strategisch zou 
kunnen vervangen om besparing te realiseren. door 
een filtersortering te maken op alle cv-ketels, komt 
de grootste gebruiker zo bovendrijven. dergelijke 
analyses zijn eenvoudig te maken. dat maakt het 
mogelijk om snel gericht in te grijpen.’

Compliance
tot slot helpt assetLog zorgpartijen ook om 

invulling te geven aan compliance. er is sprake 
van verscherpt toezicht en je wilt als zorginstelling 
niet de krantenkoppen halen om de verkeerde 
redenen. een goed beheerssysteem helpt om risico’ 
s voor de toekomst beter in te schatten en daarop 
te anticiperen. ‘de database biedt een schat aan 
informatie. Neem een cv-ketel die gemiddeld 20 jaar 
meegaat. Misschien is de ketel 15 jaar oud, maar 
stoort hij als een tierelier. dan kun je overwegen 
de investering naar voren te halen. of hij is 20 jaar 
oud, maar draait nog als een zonnetje. dan kun je 
de investering misschien een paar jaar uitstellen. zo 
kun je dankzij de verrijkte informatie onderbouwde 
beslissingen nemen en betere meerjarenplannen 
maken’, aldus ausems.

 
thuismakers en amsterdam UMC
steeds meer partijen ontdekken het gemak van 

deze werkwijze. dat heeft een olievlekwerking. een 
mooi voorbeeld is thuismakers. Na een succesvolle 
samenwerking wordt assetLog waarschijnlijk ook 
uitgerold over meerdere bedrijven van het Franse 
moederbedrijf van thuismakers.

of neem het amsterdam UMC ziekenhuis, 
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waar assetLog al jaren het volledige databeheer 
verzorgt. ‘Hier hebben we te maken met een 
gebouw van 250.000 m2 met 12.000 assets 
waarvoor verschillende onderaannemers actief zijn’, 
vertelt Van Ramele. ‘Overzicht creëren is dus heel 
belangrijk. alles wat onderhoud nodig heeft, van 
een luchtbehandelingskast tot een gevel, staat in het 
systeem en dat houden we netjes up to date.’

Laagdrempelig
Het optimaliseren van de platform is een 

doorlopend proces. achter de schermen zijn de 

developers van assetLog continu bezig om het stuk 
‘onder de motorkap’ verder te stroomlijnen en te 
verbeteren. ‘Installateurs zijn goed in hun werk, 
maar het ontbreekt nog te vaak aan de discipline om 
informatie in het systeem te zetten,’ stelt ausems. 
‘dat is nog wel een knelpunt en de enige manier om 
dat op te lossen is door de drempel zo laag mogelijk 
te maken. daarom werken we hard om het systeem 
nog beter in te richten en de samenwerking tussen 
partijen verder te vergemakkelijken. Het moet zo 
laagdrempelig zijn dat je stom bent als je het niet 
gebruikt.’

‘ alles wat onderhoud 
nodig heeft, van een 
luchtbehandelingskast 
tot een gevel, staat in het 
systeem en dat houden we 
netjes up to date.’
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