
INTERVIEW  /  Gerard Lokhorst exclusief over toekomst HumbleBuildings

Als je in gesprek raakt met Gerard Lokhorst, CEO van HumbleBuildings, 
word je meteen verrast als hij begint te vertellen over zijn carrière. 

 Tien jaar geleden is hij, samen met zijn compagnons, begonnen met 
DuurzaamGebouw. In januari 2018 heeft hij HumbleBuildings  

opgericht, waar onder andere DuurzaamGebouw nu onderdeel van is. 
Maar hoe zit het nu eigenlijk na die talloze overnames? 

 Gerard Lokhorst vertelt hoe het nu precies in elkaar steekt.

Een kantoor zonder printers en kasten.  
Digitaal werken en hopelijk ooit een elftal aan 
medewerkers. Dat was het idee bij de start van 
DuurzaamGebouw. Nu tien jaar later is het 
kantoor voorzien van vele kasten, meerdere  
printers en is het aantal elftallen niet meer op  
één hand te tellen. 

In de afgelopen tien jaar heeft DuurzaamGebouw 
duidelijk niet stilgezeten. De komst van  
HumbleBuildings laat zien dat de  
werkzaamheden niet meer eenmalig zijn. Gerard  
Lokhorst: “HumbleBuildings heeft een  
heldere focus: Het bieden van de totaaloplossing 
voor de vastgoedeigenaar. Van de initiatieffase 
van een stukje grond tot het ontwikkelen van 
nieuwe ICT-technologieën.  
 
Zo’n integrale aanpak resulteert in grootschalige 
projecten waarin de verschillende diensten en 
middelen optimaal met elkaar verbonden zijn. 
Waar de een stopt, gaat de ander verder. Ons 
bedrijf is een belangrijke speler in de branche  
aan het worden.” 

TRENDS

De vastgoedbranche is momenteel erg actief en 
dat maakt deze tijd tot een goede periode om 
te innoveren. Voor veel bedrijven ziet Gerard 
Lokhorst mooie uitdagingen liggen. “Er speelt nu 
van alles. Energielabel C wordt verplicht in 2023. 
Energielabel A in 2030 is zelfs een groter project. 
Dat is nu al te merken. Als een eigenaar van een 
kantoorpand niks doet, raakt hij de zittende  
huurders kwijt en nieuwe huurders worden  
moeilijk vindbaar. Hij moet dus wel. Bovendien 
leggen huurders de lat hoger voordat zij zich 
in een kantoorpand gaan vestigen. Volgens mij 
kunnen we de vele uitdagingen voor de komende 
vijftien jaar met zijn allen nog niet overzien.”  
 
Met HUMBLE spelen we hierop in,” vervolgt hij. 
‘‘We ontwikkelen een softwareplatform dat 
gericht is op de toekomst. Met de data, die we uit 
de gebouwen halen, willen we steeds slimmere 
dingen bouwen. 
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We willen onderhoud voorspellen en in basis 
hoeven we straks minder werk te doen. HUMBLE 
gaat de drijvende kracht van het bedrijf worden. 
Nieuwe technologieën bedenken en meer  
automatiseren. Een voorbeeld hiervan is de  
automatisering van de beheerstaken van  
inspecties.  

Zo heb je minder tijd nodig om te inspecteren en 
heb je meer tijd over voor andere taken. Ik ben  
ervan overtuigd dat er in de toekomst nog veel 
valt te winnen. Maar in welke vorm, daar heb ik 
op dit moment nog geen idee van. Technologie 
neemt steeds meer werkzaamheden van mensen 
over.  
 
Dat gebeurde veertig jaar geleden met de  
computer, en dat gaat nu steeds sneller. Met de 
afnemende beschikbaarheid van technisch  
personeel ontkomen we hier ook bijna niet meer 
aan.” 
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Is het dan allemaal  

rozengeur en maneschijn 

bij HumbleBuildings? 

SENSOREN

Humble Connect is een van de nieuwe 
ondernemingen van HumbleBuildings dat 
gevestigd is in Brno-Medlánky in Tsjechië. 
De stad staat internationaal bekend om zijn 
vele technologiebedrijven. Het is ook een 
echte studentenstad. Humble Connect  
ontwikkelt sensoren om gebouwen te 
voorzien van nieuwe technologieën om  
het aantal inspecties te verminderen.  

Voorbeelden zijn: controles van de  
noodverlichting, detectie van slijtage in 
motoren en pompen en digitalisering van 
het legionellabeheer. Momenteel bouwen 
we een prototype in HUMBLE.  
We experimenteren met verschillende  
beheerstaken. Dit geeft ons inzicht welke 
processen veel tijd in beslag nemen. Door 
die te automatiseren is er een mooie stap 
genomen. Hier wil ik de komende jaren dan 
ook veel energie in stoppen.  

Wij geloven erg in het belang van  
onderhoud van een gebouw. Dat is waar 
we vandaan komen en waar onze interesse 
naar uit gaat. Daarbij hoort ook  
risico-voorspellend onderhoud. Dankzij 
systemen die vroegtijdig mogelijke risico’s 
signaleren ondervinden gebouw-  
eigenaren en gebruikers straks minder of 
geen storingen meer. Door deze nieuwe 
technologieën te gebruiken besparen zij 
veel geld aan onderhoud. Zodra we de 
pilotfase achter de rug hebben, kan het 
risico-voorspellend onderhoud in  
gebouwen worden toegepast.”

Daarom blijven wij zoeken naar  
nieuwe technologieën en naar  
mogelijkheden om die in te zetten. 

NIEUWE IDEEËN 

‘Innovatief’ en ‘koploper’ zijn twee  
woorden die kenmerkend zijn voor  
HumbleBuildings. Tien jaar geleden was 
DuurzaamGebouw bij de oprichting een 
van de eerste ondernemingen die het  
belang van duurzaamheid inzag. Toch 
staat duurzaamheid bij de meeste  
bedrijven pas sinds drie jaar echt hoog  
op de agenda. 

Gerard Lokhorst vergelijkt  
HumbleBuildings graag met auto’s.  
Of specifieker: met de Tesla, de auto die  
de markt een beetje op zijn kop heeft  
gezet. De ontwikkelaars van de Tesla  
vrezen om eens te worden ingehaald.  
Hij kan dat goed begrijpen. “Zoiets kan  
zomaar vluchtig gebeuren en daarom  
blijven wij innoveren en investeren in 
nieuwe ontwikkelingen. Uiteindelijk is het 
goed dat we voorop lopen. Daardoor zijn 
we waar we nu zijn. Maar het is ook een 
uitdaging. Ik kan wel roepen: ‘je moet dit of 
dat’, maar als niemand er op dat moment 
mee bezig is komt de boodschap niet over.” 

Hij geeft een ander voorbeeld: “Als we nu 
eens kijken naar de huidige software. Die 
bestaat al jaren, maar er is bijna geen  
software die volledig open communiceert 
met andere software. Toch maakt iedereen 
er gebruik van. We hebben gezien dat het 
op één plek bewerken van data een illusie 
is. 

Dat heeft nog nooit gefunctioneerd. 
Daarom geloven wij in het koppelen van 
vastgoeddata. De software die wij hebben 
gemaakt, werkt dan ook heel anders dan 
wat we gewend zijn. Anders dan andere 
systemen is koppelbaarheid met andere 
software de basis voor de hele  
ontwikkeling. Onze software is daarmee 
innovatiever dan het gemiddelde pakket 
dat nu op de markt is en daar draait het 
om. Het is misschien nog niet de meest 
gebruiksvriendelijke van dit moment, maar 
het fundament is gelegd.  Uiteindelijk zal 
alle vastgoeddata worden gedigitaliseerd 
en IT zal de basis zijn van elke  
dienstverlening. Daar ligt de toekomst van  
HumbleBuildings en onze toegevoegde 
waarde als totaal vastgoedadviseur.”

SAMENWERKEN 

De vastgoedbranche is aan het  
veranderen, maar HumbleBuildings blijft 
trouw aan zijn DNA. Intern en extern werkt 
het bedrijf vanuit duidelijke waarden. “In 
de markt staan wij bekend als een bedrijf 
dat graag samenwerkt. Daar gaan wij voor.  

Met DuurzaamGebouw zijn we ooit 
begonnen met de visie: Samen Duurzaam. 
Open en transparant. Zowel met  
concurrenten als met collega’s. Ik denk dat 
wij als een van de weinigen met iedereen 
durven samen te werken. We hebben  
elkaar hard nodig!” Gerard Lokhorst is 
daarin heel stellig. 
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Waar er in het verleden voornamelijk  
bouwconsortia voor één specifiek  
project bestonden, ontstaan tegenwoordig 
steeds meer partnerships voor de lange 
termijn. Inmiddels heeft HumbleBuildings 
diverse partners aan zich gebonden. “Voor 
bedrijven als Croonwolter&dros, Infraspeed, 
ROC van Tilburg, Livio, CBRE en  
VolkerWessels gaan we echt door het vuur,” 
verklaart Gerard Lokhorst. “En dat is nog 
maar een greep uit onze  
samenwerkingspartners.” Tegenwoordig 
focust HumbleBuildings zich ook op het 
beheer en onderhoud van vastgoed in het  
buitenland. “AkzoNobel, Ballast Nedam en 
CBRE geloven in ons bedrijf, onze diensten 
en in het product HUMBLE. Het is fijn om te 
merken dat zij ons steunen.”  

“CBRE heeft voor de komende jaren het 
beheer van het assetmanagement aan 
ons uitbesteed. Onlangs hebben wij dat 
uitgevoerd bij CBRE ING. Mooi is ook dat 
alle mutaties hier worden bijgehouden. 
Waardoor CBRE ING over vijf jaar een 
compleet overzicht heeft. Bij ieder project, 
vervanging, renovatie wordt de data 
bijgewerkt. Dat is een nieuw fenomeen, het 
gebeurt nog bijna nergens. Hoewel nog 
weinig mensen de toegevoegde waarde 
van assetmanagement inzien, ontstaat er al 
een hele nieuwe markt.”

Een andere toonaangevende klant is ROC 
Tilburg. Zij hebben de transformatie van 
DuurzaamGebouw naar HumbleBuildings 
van dichtbij meegemaakt. ROC Tilburg  
wilde tien jaar geleden graag hun  
portefeuille verduurzamen.  
Gerard Lokhorst: “Ooit zijn wij met  
DuurzaamGebouw bij ROC Tilburg 
 begonnen met het inzichtelijk maken van 
hun hele vastgoedportefeuille met onder 
andere jaarplanningen, conditiemetingen 
en destijds nog genaamd  
GebouwDashboard. Tot aan de dag van 
vandaag leveren wij het totaalpakket. Sinds 
de komst van Dijkoraad doen we ook het 
installatieadvies, bouwbegeleiding, en het 
maken van bestekken en beoordelingen 
van leveranciers.” 

GROEI

Dit jaar behoorde DuurzaamGebouw tot 
een van de snelst groeiende bedrijven 
volgens de Gazellen award. Volgens Gerard 
Lokhorst is dat te danken aan de ‘niet lullen, 
maar poetsen’ mentaliteit van het bedrijf. 
“Wij zijn een onderneming die altijd door 
gaat. Vanaf het begin staan wij klaar voor 
onze klanten. Niks is te veel of te moeilijk. 
Het doet mij ongelofelijk veel plezier dat 
we na tien jaar zo’n grote kring aan klanten 
hebben. Onze ambitie is ervoor te zorgen 
dat HumbleBuildings wordt herinnerd om 
wie we zijn en wat we doen.”

In de afgelopen jaren heeft Gerard Lokhorst 
een aantal tactische besluiten genomen, 
zoals de overnames van verschillende 
bedrijven. Al deze bedrijven bieden samen 
een scala aan diensten waarmee  
HumbleBuildings zich als een totaal  
vastgoedadviseur kan profileren. “Ik denk 
dat we op dit moment compleet zijn. We 
staan zeker niet negatief tegenover een  
overname of verdere uitbereiding, maar  
die moet wel resulteren in een aanvulling 
op de dienstverlening waar klanten om  
vragen. Nieuwe mensen in dezelfde  
categorie zijn altijd welkom.  
 
Door onze groei krijgen we nu klanten 
die de lat hoog leggen. Om die goed te 
bedienen hebben we steeds meer mensen 
nodig. Maar het aanbod is schaars. Wij 
hebben nu eenmaal geen sexy vak. Helaas! 
Maar daar moeten we met zijn allen wel 
echt aan werken.”

“Onze focus ligt nu op wat we in huis  
hebben. We willen blijven innoveren om 
onze klanten tevreden te stellen. Ook  
onze internationale projecten zijn een  
spannende uitdaging. Onlangs hebben  
we nog een opdracht voor een ziekenhuis 
in Curaçao gekregen.” 
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Werken met  
plezier

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn bij 
HumbleBuildings? Niet helemaal. Van alle  
genomen stappen had Gerard Lokhorst er graag 
één eerder willen zetten: het oprichten van  
HumbleBuildings. 
 
“Je kunt het nu eenmaal niet alles alleen doen.  
Ook al zijn al onze werkzaamheden zo leuk dat we 
ze graag zelf willen uitvoeren, toch moet je op een  
gegeven moment opschalen en om hulp vragen. 
Of ik daar spijt van heb? Terugkijken doe ik niet. In 
mijn beleving was toen de tijd nog niet rijp, anders 
hadden we de keuze vast eerder gemaakt. De 
eerste tien jaar hebben ons wel gebracht tot wat 
we nu doen.” 

Gerard Lokhorst gelooft in samenwerken en leuke 
activiteiten doen. ‘Ik denk dat we als bedrijf echt 
ons best doen om onze medewerkers enthousiast 
te houden met kennisoverdracht, feestjes,  
uitstapjes en recentelijk het HumbleBuildings  
Festival. Het zit in onze natuur. Uiteindelijk moet 
het gewoon leuk zijn. Door elkaar te ontmoeten  
en gave dingen te doen, wordt het resultaat 
uiteindelijk beter. Mensen durven elkaar op te  
zoeken, een keer een foutje toe te geven, vragen 
om hulp of iemand helpen. Het maakt het enerzijds  
makkelijker om voor elkaar te gaan en anderzijds  
lastiger om afscheid van elkaar te nemen. Eigenlijk 
zouden ze ons eens moeten opgeven voor beste 
werkgever!” Gerard Lokhorst zegt het lachend, maar 
hij zou best wel eens gelijk kunnen hebben. 
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