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De start-up fase is PriceHubble inmiddels lang en breed 
ontgroeid. Het prop-tech bedrijf bestaat nog maar zes 
jaar en is inmiddels marktleider in Europa. Na een mooie 
investeringsronde vorig jaar is het bedrijf onlangs ook in het 
Verenigd Koninkrijk aan de slag gegaan. De groei-ambitie is 
dan ook groot, zegt Gerard van Tilburg, als Senior Director 
verantwoordelijk voor de Nederlandse markt.’
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Met één druk op de 
knop een gefundeerd 
rapport over de 
waardeontwikkeling van 
je woningportefeuille
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‘Op basis van een groot aantal data genereren de 
A.I.-gedreven systemen op een transparante manier 
de statistisch meest waarschijnlijke marktwaarde 
van woningen en woningportefeuilles. Nu zijn ook 
energielabels meegenomen in de waardebepaling. 
In heel Europa zie je dat het prijsverschil tussen 
label A en label G gemiddeld zo’n 15 procent is, een 
wezenlijk verschil.’

Software-as-a-Service, ofwel het optimaliseren 
van werkprocessen door gebruik van slimme 
software, vormt een rode draad in de carrière van 
Gerard van Tilburg, van huis uit commercieel 
econoom. Denk daarbij aan marketing-tools of 
reserveringsystemen. Gerard werkte in commerciële 
managementrollen voor zowel Nederlandse 
bedrijven als grote internationale concerns en heeft 
daarbij vele branches, zoals online onderwijs en 
online media, van binnen gezien. Op zoek naar een 
nieuwe uitdaging werd hij medio 2021 door het 
Zwitserse PriceHubble gevraagd om hun product in 
de Nederlandse markt te gaan zetten.

Jij had geen achtergrond in de vastgoedbranche, 
hoe was dat voor jou om zo’n nieuwe wereld in te 
stappen? 
‘Dat was in het begin best even wennen eerlijk 

gezegd (lacht). Het is deels nog een traditionele 
markt, maar wel met een sterke neiging naar 
vernieuwing en verandering. Ik vind het super 
interessant en er gebeuren mooie dingen. Maar 
het is vaak nog zoeken naar hoe dat dan moet. Op 
het moment dat je met bedrijven gaat praten over 
oplossingen ben je ook een soort change consultant: 
hoe is de bedrijfsvoering ingericht, wat zijn 
automatiseringsoplossingen? Dat vind ik mooi aan 
deze branche, je gaat echt heel diep met je potentiële 
klanten in gesprek. En als ze dan de toegevoegde 
waarde gaan zien van onze tools, dan heb je direct eer 
van je werk.’

En dan heb je het ook echt over een vernieuwend 
product, hoe breng je dat aan de man in zo’n meer 
traditionele sector?
‘Puur vanuit het achterhalen van de pijnpunten. 

Het duurt bij bedrijven vaak vrij lang om tot 
vernieuwende stappen te komen. Dan ga je 
mee kijken: waar loop je tegenaan, hoe hou je 

ontwikkelingen bij en wat doe je ermee? De 
afgelopen vijf jaar zijn heel dynamisch geweest voor 
de vastgoedbranche. De prijzen rezen de pan uit. 
Maar je weet ook, er komt op een gegeven moment 
een keerpunt, en dat is nu. Ben je daar klaar voor? 
Als je dan kunt laten zien wat je voor hen allemaal 
kunt betekenen om het leven gemakkelijker en 
overzichtelijker te maken, dan heb je gelijk wel de 
aandacht.’

Wat is die toegevoegde waarde die jullie kunnen 
bieden? En welke bedrijven bereik je daarmee?
‘Opdrachtgevers zijn heel divers, dat kan een 

makelaar zijn met een eenmanszaak tot een grote 
financiële instelling die onze software gebruikt 
op ofwel hun portefeuillebeheer, of op hun 
hypotheekafdeling. En alles wat er tussen zit. Denk 
aan financieel tussenpersonen, wealth management, 
projectontwikkelaars: iedereen kan onze producten 
integreren in de bedrijfsvoering, met als doel grip 
en inzicht te krijgen in de waardeontwikkeling van 
woningen. En dat kan op een heleboel verschillende 
manieren. Een investeringsmaatschappij kan 
bijvoorbeeld voor haar woningportefeuille inzichtelijk 
willen hebben welk deel van de portefeuille een 
energielabel A heeft en welk deel een energielabel G, 
plus wat het zou kosten om die energielabels op een 
acceptabel niveau te krijgen en wat daar betekent 
voor de huurprijs en de waardeontwikkeling. Dat 
kunnen we met onze producten heel snel inzichtelijk 
krijgen. Een makelaar kan met één vinger op de knop 
een gefundeerd rapport over de waardeontwikkeling 
van de woning van een klant genereren, waarop de 
klant een eventuele verkoopbeslissing kan baseren.’

Hoe werkt dat voor een opdrachtgever?
‘Eigenlijk heel gemakkelijk en helemaal 

afhankelijk van hoe een bedrijf het wil gebruiken.
Wij stellen ons dashboard voor ze toegankelijk, 

en daar kunnen klanten alle gegevens die ze nodig 
hebben terugvinden. Een andere manier is via 
koppelingen de benodigde gegevens te  kopiëren 
in het systeem dat het bedrijf zelf al gebruikt. Dan 
hoeven ze niet een extra tool te gebruiken maar blijft 
het binnen de omgeving waar ze nu al gebruik van 
maken, zodat het echt een integraal onderdeel wordt 
van wat ze al doen.’

‘Dat vind ik 
mooi aan deze 
branche, je 
gaat echt heel 
diep met je 
potentiële 
klanten in 
gesprek’
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Hoe komen jullie dan aan al die verschillende 
soorten gegevens en wat doen jullie systemen daar 
mee? 
‘We hebben ongeveer 450 datapunten in 

Nederland die we continu monitoren. Wij koppelen 
al die datapunten in een machine learning-omgeving, 
daar hebben we een A.I.-script overheen geschreven, 
waardoor we op basis van al die verschillende data de 
statistisch meest waarschijnlijke marktwaarde van 
een woning kunnen genereren. We zijn in Nederland 
redelijk uniek in onze aanpak omdat we alles 
gemakkelijk integreerbaar maken. We vinden dat 
mensen hun eigen bedrijf moeten kunnen runnen op 
de manier die ze willen, met behulp van onze input. 
Bij ons hoef je niks zelf samen te voegen om een 
gefundeerd rapport te krijgen, dat kan gewoon vanuit 
één centraal gedeelte in hun eigen systeem.’

Jij trekt de kar in Nederland, hoe is de relatie 
met het moederbedrijf? Opereer jij ook vanuit 
ondernemerschap? 
‘Wij opereren behoorlijk zelfstandig, in die zin is 

er absoluut sprake van een soort ondernemerschap. 
De opdracht is, ga jij maar van PriceHubble NL een 
succes maken, uiteraard met alle support van de 
rest van de organisatie. Maar ik ben uiteindelijk wel 
degene die moet aangeven wat ik dan nodig heb 
en waar de kansen liggen. En uiteraard de stip op 
de horizon neerzetten. We zijn wel heel erg snel 
gegroeid, maar gelukkig zijn de lijntjes niet aan 
het vervagen, we hebben nog hele korte lijntjes. 
Ik vind het zelf heel mooi dat ik er zo persoonlijk 
bij betrokken ben, en dat het uiteindelijk ook jouw 
verdienste is. Ik ben met PriceHubble echt als eerste 
aan de slag gegaan, echt vanuit nul iets aan het 
opbouwen. Dat werkt ook in op je trots. Ik kan hier 
absoluut heel veel in kwijt.’

Nu hebben jullie ook energielabels meegenomen in 
de waardebepaling van woningen. De belangstelling 
voor verduurzaming zal zeker ook met de huidige 
energiecrisis flink toenemen. Merk jij dat ook bij 
jullie opdrachtgevers en in de rest van Europa?
‘Er zijn verschillen per regio in het effect van 

de energielabels op de waarde van de woning. Zo 
is het verschil tussen een appartement met label 
A en label F in Parijs nul procent. In Maastricht 
is dat maar liefst 20%. Maar over het algemeen 
in heel Europa scheelt verduurzaming van 
appartementen en eengezinswoningen zo’n 15% 
in de waardeontwikkeling. Ook komen er steeds 
meer richtlijnen rondom verduurzaming en verhuur 
van woningen. Voor organisaties die veel woningen 
verhuren is dat dus zeker een hot topic om mee te 
nemen in het portefeuillebeheer.’ 

Groei is een belangrijke ambitie van PriceHubble. 
Wat vind jij, tot slot, nog meer belangrijk in de 
ontwikkeling van het bedrijf voor de komende jaren?
‘Uiteindelijk is onze ambitie om de meest 

toonaangevende speler ter wereld te zijn, van Europa 
tot Azië, op het gebied van waarde-inzichten met 
betrekking tot residentieel vastgoed. Om die ambitie 
waar te maken zul je moeten groeien. Ook qua 
mensen groeien we heel hard. Vorig jaar hadden we 
nog 90 mensen in dienst wereldwijd, inmiddels zitten 
we op meer dan 200. Maar wat mij betreft gaat die 
groei niet ten koste van onze kernwaarden. Voor mij 
is het heel belangrijk dat we de drempel laaghouden 
voor input en feedback, zodat we met behulp van 
ieders inbreng onszelf en ons product steeds verder 
kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor mij persoonlijk 
ook, als iemand een beter idee heeft, gaan we daar 
mee aan de slag. Ik zet graag dat stipje op de horizon, 
maar we moeten er wel met z’n allen komen!’

‘Uiteindelijk is 
onze ambitie 
om de meest 
toonaangevende 
speler ter wereld 
te zijn’

‘De vastgoedbranche 
is deels nog een 
traditionele markt, 
maar wel met een 
sterke neiging naar 
vernieuwing’


