
 

 

 

PERSBERICHT 

 

ista neemt belang in het in Berlijn gevestigde PropTech-bedrijf facilioo - CEO 

Thomas Zinnöcker van ISTA: "facilioo is een van de boeiendste startups in de 

Duitse vastgoedsector"  

 

Essen,17 februari 2020. De energiedienstverlener ista blijft actief op het gebied van digitalisering van 

de vastgoedsector en heeft nu een belang van 25,1 % in het Bedrijf PropTech facilioo. De in Berlijn 

gevestigde startup exploiteert sinds 2016 een digitaal platform voor de vastgoedsector en ondersteunt 

vastgoedbeheerbedrijven, huurders en eigenaren op weg naar de digitale toekomst. Met deze 

investering consolideren de twee bedrijven hun succesvolle strategische samenwerking bij het 

ontwikkelen van een open digitaal serviceplatform voor de vastgoedsector.  

 

ista Venture Hub 

"facilioo is een van de boeiendste startups in de Duitse vastgoedsector", zegt Thomas Zinnöcker, 

CEO van ISTA. "Gezien de succesvolle samenwerking tot nu toe en de zeer positieve feedback van 

klanten, is investeren in het bedrijf de volgende logische stap voor ons. facilioo hanteert een open 

platformaanpak en dat is volgens ons precies wat de digitalisering van de vastgoedsector verder zal 

bevorderen.”  

Het aandeelhouderschap zal worden belegd via de nieuw opgerichte ista Venture Hub. In de 

toekomst zullen alle innovatieprojecten van ISTA worden gebundeld in deze in Essen gevestigde 

dochteronderneming.  

 

Informatie-uitwisseling 

facilioo en ista Duitsland werken sinds medio 2019 al succesvol samen in proefprojecten. Het 

gezamenlijke platform, dat expliciet openstaat voor andere dienstverleners en diensten, is het dichten 

van de kloof in de vastgoedsector voor een gestandaardiseerd en schaalbaar proces- en 

dienstenaanbod. De oplossing kan worden geïntegreerd in bestaande ecosystemen als een centraal, 

controlerend platform en als middleware, waardoor informatie-uitwisseling van uiteenlopende aanbod 

van verschillende aanbieders met elkaar wordt gecombineerd. Digitalisering van vastgoedprocessen 

werkt alleen met betrouwbare partners en professionele oplossingen die voortdurend verder worden 

ontwikkeld. Dit geldt in het bijzonder voor een innovatief vastgoedplatform zoals facilioo, dat 

belangrijke gebieden in vastgoedbeheer digitaal in kaart brengt. 

 

Samenwerking met ista 

"We zijn verheugd dat we onze samenwerking met ista in de toekomst op strategisch niveau zullen 

uitbreiden", zegt Ulrich Stuke, oprichter en managing director van facilioo. "De samenwerking met ista 

en de gedeelde visie van een open platform voor de vastgoedsector zorgen voor zowel de  



 

 

 

 

onafhankelijkheid van facilioo als de aanhoudende aanwezigheid op de markt. Deze allereerste 

strategische investering in ons bedrijf stelt ons in staat om de uitgebreide processen op het gebied 

van meetdiensten voor klanten en bewoners verder te optimaliseren. Dankzij ons open platform in de 

industrie kan de Duitse vastgoedsector als geheel profiteren van het enorme potentieel van deze 

investering.”  

 

 
Over facilioo  

facilioo is een open digitaal platform dat alle vastgoedbeheerprocessen in kaart brengt en vereenvoudigt. Het 
staat open voor alle diensten en sluit daarom de kloof in de vastgoedsector voor een gestandaardiseerd en 
schaalbaar proces- en serviceaanbod. Het fungeert als een uitbreiding op bestaande ERP-systemen en wordt 
voortdurend verfijnd in overeenstemming met de eisen van de markt. 
 
 
Over ista  

ista maakt gebouwen duurzaam waardevol voor bewoners en eigenaren. Hiervoor beheren we data en processen 
die vastgoed klimaatvriendelijk, veilig en comfortabel maken. Door gebruik te maken van onze producten en 
diensten kunnen huurders en eigenaren samen energie besparen en bijdragen aan klimaatbescherming. Ons 
aanbod is gebaseerd op digitale producten en diensten. Als innovatie-driver zetten we onze infrastructuur stevig 
in op het Internet of Things. Vandaag de dag hebben we wereldwijd al meer dan 25 miljoen verbonden apparaten 
in gebruik en ontwikkelen we oplossingen voor de intelligente en energiezuinige gebouwen van morgen. We 
hebben meer dan 5.500 mensen in dienst in 22 landen en onze producten en diensten worden wereldwijd 
gebruikt in meer dan 13 miljoen wooncomplexen en commerciële gebouwen. In 2018 realiseerde de ista Group 
een omzet van 887,8 miljoen euro. Meer informatie is beschikbaar op www.ista.com 

www.ista.com

