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VOGON Symposium – 10 november 2017 

De impact van disruptieve technologische ontwikkelingen  
op de Nederlandse vastgoedmarkt: ‘De vlucht naar voren’ 

 

Sterk thema. Uitstekende sprekers en vooral dagvoorzitter. Fraaie, spannende presentaties. En een levendige 

zaaldiscussie. En de uitreiking van de VOGON Research Award 2017. Een volle zaal. Prachtige locatie en fijne 

catering. Kortom, een symposium dat helemaal klopte. Na het welkom van VOGON voorzitter Cor Worms gaf 

dagvoorzitter Wendy Verschoor, voorzitter van onze zustervereniging Royal Institute of Chartered Surveyors 

RICS Netherlands en Executive Director van CBRE Netherlands haar eerste (!) inleiding.   

Er is sprake van veel nog niet te bevatten technologische ontwikkelingen, die evenwel snel werkelijkheid 

worden, sneller dan wij denken. We zullen vooral de jeugd daarbij moeten aanhaken. Een verrassend element 

was dat Wendy een elektronische zaalstemming organiseerde rond de disruptieve impact van technologische 

ontwikkelingen op vastgoed. Uitkomst: het gehele bedrijfsleven heeft daarmee te maken en niet alleen 

vastgoed. Vastgoed(beheer) is op dit moment een “middenmotor” bij de introductie van technologische 

ontwikkelingen, de bouw scoort (internationaal) laag. 

Vervolgens presenteerde Oscar van Opstal, strategieconsultant bij Fakton,  zijn visie op het ontwrichtende en 

onvoorspelbare effect van disruptieve technologie op de business van morgen. Als meest ingrijpende 

ontwikkelingen met impact op de waarde en het functioneren van vastgoed noemde hij –aan de hand van 

illustraties - vooral verdere digitalisering,  autonome voertuigen, Internet of Things, 3D, Sharing Platforms, 

Augmented Reality,  Artificial Intelligence, Robotica, drones en Blockchains. Deze vernieuwingen kennen in het 

vastgoed een sterke een op een relatie met zeer flexibele Pay for Use en Liquid Space concepten. De toekomst 

wordt The Great Area of Non-Building.  Gebouwkennis wordt opgeslagen in gebouwsystemen. Hoe overigens 

binnen deze ontwikkelingen nog tot een representatieve waardering van vastgoed te komen? Daarbij nog een 

hele lange weg te gaan! 

Na Oscar gaf dagvoorzitter Wendy Verschoor haar tweede presentatie.  Disruptive technologies kennen, vooral 

ook in het vastgoed, veel en toenemende human resource effecten. Enerzijds een groot en groeiend beroep op 

schaarse, hoogkwalitatieve specialisten. Anderzijds snel verdwijnende en niet te vervangen werkgelegenheid 

voor de middengroepen op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we ons maatschappelijk en economisch met onze 

organisaties en onze menselijke inzet aan dit alles aanpassen? Transactiegebonden beroepsgroepen in het 

vastgoed die vooral sterk geraakt zullen worden zijn: huurmakelaars, taxateurs, beheerders en 

risicomanagement. En bepaald minder de architecten  en inspecteurs. Vastgoed is immers ook sentiment, 

beleving, visie, beoordelend vermogen. Zelfs robotisering van vastgoedresearch en vastgoedrecht is geen 

theorie meer. 

Dirk Bakker, CEO van Colliers International Netherlands, behandelde  “The sharing economy is taking over” 

vanuit het perspectief dat niet de technologie maar de consument vorm en inhoud zal geven aan onze 

toekomstige wijze van (samen)even. In de hotel dienstverlening, die hij daarbij als illustratie hanteerde, hebben 

de grote producenten zelf al geen materiële activa (gebouwen) meer. Tegelijkertijd is o.b.v. snelle 

technologische introducties in de reis- en overnachtingssector nu al sprake van “Experience on Demand”. Dito 

bij kantoren met de grote vraag naar Spaces, flexibele benutting, kortlopende transacties en hospitality 

elementen. 

Het symposium werd door bestuurslid Rianne Appel afgesloten met de uitreiking van de VOGON Research 

Award voor het beste onderzoek artikel in de Real Estate Research Quarterly in het afgelopen verenigingsjaar. 

Het winnende artikel is ”Leegstand en transformatie van winkelvastgoed” van Ossokina, Svitak en Teulings. 

Eervolle vermeldingen waren er voor “Woonomgeving speelt belangrijke rol in eenzaamheid ouderen” van Van 

den Berg, Kemperman, Uytdewillige en Weijs-Perré, en “Financiële haalbaarheid van kantoortransformaties” 

van Doelwijt en Rijken. De presentaties van de verschillende inleiders zijn te vinden op www.vogon.nl. 

Voorzitter Cor Worms sloot af met een groot dankwoord aan dagvoorzitter, sprekers, juryvoorzitter en 

organisatoren van dit mooie symposium.  

http://www.vogon.nl/

