Persbericht
EFL EXPERTISE: NIEUW ADVIESBUREAU
VOOR
FINANCIELE EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING VOOR
SOCIALE WONINGBOUW IN EUROPA
Amsterdam, 20 september 2017: De European Federation for Living (EFL) heeft in Amsterdam,
samen met financieel dienstverlener DR. KLEIN Firmenkunden AG en RITTERWALD
Unternehmensberatung GmbH de nieuwe onderneming EFL Expertise BV gelanceerd. EFL
Expertise is aanbieder van financiële en zakelijke dienstverlening en kennisoverdracht binnen
de Europese sociale woningbouw sector.
Momenteel staat in heel Europa de woningbouwsector voor meer uitdagingen dan ooit tevoren:
digitale verandering, consolidatie op Europees niveau en stijgende kosten, om er maar een paar te
noemen. Met ondersteuning door EFL Expertise kunnen woningondernemingen deze taken binnen
Europese context effectief aanpakken. EFL Expertise bundelt de competenties in het unieke netwerk
van EFL – van Europese sociale woningbedrijven, dienstverleners in vastgoed goed en universitaire
onderzoeksinstellingen. Aandeelhouders van het adviesbureau zijn naast de stichting EFL, de leden
RITTERWALD en DR. KLEIN, ervaren ondernemingen in de financiële en zakelijke adviespraktijk.
Ook andere partners, zoals CBRE en vermogensbeheerder Hypoport Invest, verrijken het op
duurzaamheid gerichte adviesbureau.
De doelstellingen van EFL Expertise zijn ontwikkeling van projecten ten dienste van de woningbouw,
uitwisseling van best practices en bevordering van Europese samenwerking. De focus van haar
dienstverlening ligt op managementconsulting, IT, financiering en investeren, en gebiedsontwikkeling.
De oprichters zien de toegevoegde waarde van EFL Expertise vooral in het aanwenden van
concurrentievoordelen door de grote kennis van verschillende nationale woning- en financiële
markten en de expertise van de leden van het EFL-netwerk.
Ben Pluijmers, voorzitter
van EFL en commissaris bij
de toonaangevende, Franse
vastgoedonderneming Lhedco, is verheugd: "Deze unieke joint venture biedt nieuwe vooruitzichten
voor professionalisering van de Europese vastgoedsector." "We begrijpen de Europese trends in deze
sector en bieden expertise voor de aankomende consolidatie op de woningmarkt", benadrukt Dr.
Mathias Hain van RITTERWALD en managing director bij EFL Expertise. Hans Peter Trampe, lid van
de raad van bestuur van DR. KLEIN Firmenkunden AG, verduidelijkt: "We hebben in eigen en voor de
klant uitgevoerde projecten veel mogelijkheden en kansen ontdekt in grensoverschrijdende
samenwerking, zowel voor onszelf als voor onze klanten, alhoewel of juist omdat de huisvesting zo
regionaal georganiseerd is." Hij neemt het voorzitterschap op zich van de raad van commissarissen
van EFL Expertise. "Met ons internationale deskundigennetwerk creëren wij graag toegevoegde
waarde voor onze klanten", en hier zijn ze het allen over eens.
Het meertalige team van EFL Expertise heeft al grensoverschrijdende projecten uitgevoerd en ziet uit
naar samenwerking met woningcorporaties, vastgoedbedrijven, financiële instellingen en overheden.
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U kunt EFL Expertise nu bereiken op:
EFL Expertise B.V.
Gustav Mahlerplein 74a
1082 MA Amsterdam
+31 (0) 20 74 70 323 of +49 (0) 30 60 98 58 24 39
info@efl-expertise.com
www.efl-expertise.com
Perscontact
Sven Westmattelmann
Head of Communications & Marketing
E-Mail: pr@efl-expertise.com

Over European Federation for Living (EFL)
De European Federation for Living (EFL) is een Europees netwerk van sociale woningondernemingen,
commerciële dienstverleners in vastgoed en academische instellingen in –op dit moment- een tiental
Europese landen. Met de verschillende, gebundelde competenties wordt op een breed scala aan
vastgoedthema’s kennis uitgewisseld. EFL helpt deelnemende bedrijven projecten efficiënter te laten
verlopen door de verrassende en innovatie inbreng van collega’s uit Europa. Meer informatie vindt op:
www.ef-l.eu

Over DR. KLEIN Firmenkunden AG
Al vanaf 1954 is de DR. KLEIN Firmenkunden AG een belangrijke partner in financiële dienstverlening
en vastgoedbeleggingen. DR. KLEIN biedt de klant deskundig advies en op maat gemaakte
concepten voor financieel management, portefeuillebeheer, commerciële verzekeringen en
vastgoedbeleggingen. De klantgerichte adviesdeskundigheid en de langdurige, op vertrouwen
gebaseerde relaties met alle bekende krediet- en verzekeringsinstellingen, zorgen ervoor dat de
klanten van DR. KLEIN altijd gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot de beste financiële diensten.
De DR. KLEIN Firmenkunden AG is de dochteronderneming van Hypoport AG, een op technologie
gebaseerde financiële dienstverlener, genoteerd in de Duitse beursindex van Frankfurt. Meer
informatie op: www.drklein-firmenkunden.de

Over RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH
RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH is een effectief bedrijfs- en transactieadviesbureau,
gevestigd in Berlijn en Frankfurt am Main. RITTERWALD bezit diepgaande kennis van
vastgoedbeheer langs de gehele waardeketen en heeft jarenlange ervaring in optimalisatie van alle
soorten vastgoedbeheer. Als intermediaire partij tussen klant (vastgoed) en gebruiker
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(vastgoedbeheer, faciliteitsbeheer, energiesector) optimaliseren we kosten, processen en organisaties
en geven we vorm aan bedrijfsmodellen. RITTERWALD begrijpt de gevolgen van digitalisering in de
vastgoedsector en helpt bedrijven om nieuwe toegevoegde waarden te exploiteren en digitale
processen succesvol te integreren. RITTERWALD adviseert de koper of verkoper op het gebied van
transacties, neemt voor deze projecten het gestructureerde procesbeheer over en coördineert alle
diensten voor een succesvolle afronding. Meer informatie vindt u op www.ritterwald.de
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