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 Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie waarmee ik de mastertrack: Real Estate Management & Development verbonden aan 

de Faculteit: Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) afrond. Met 

deze scriptie sluit ik bijna acht jaar studeren af: eerst heb ik een volledige HBO studie gevolgd, daarna een 

schakelprogramma aan de TU/e en vervolgens de bovenstaande master. De tijd van studeren was een hele 

mooie tijd, nu is het echter tijd om verder te gaan en me klaar te maken voor het werkende leven. 

 

Dit onderzoek gaat over het tastbaar maken en optimaliseren van de toegevoegde waarde van Corporate 

Real Estate (CRE) en Corporate Real Estate Management (CREM) die ontstaat tijdens het volgen van een (CRE) 

strategie. Het betreft dan toegevoegde waarde voor de (financiële) prestaties van een bedrijf. Dit wordt tastbaar 

gemaakt en geoptimaliseerd met behulp van een beslissingsondersteunend model. 

 

Graag wil ik iedereen bedanken die iets te maken heeft gehad met mijn afstuderen. In het bijzonder de 

volgende personen: Ben Feijts, mijn begeleider vanuit Coresta Group, zonder zijn scherpe (lees: opbouwende) 

commentaar en de enorme hoeveelheid tijd die hij aan mijn onderzoek besteed heeft, zou het afronden van mijn 

scriptie een stuk lastiger geworden zijn. Verder wil ik natuurlijk ook mevrouw Janssen en mevrouw Appel, mijn 

begeleiders vanuit de TU/e, bedanken voor al hun inzet. Met behulp van hun tips, ideeën en commentaar op mijn 

werk is mijn scriptie gegroeid tot wat het nu is. 

 

Natuurlijk wil ik mijn ouders en mijn vriendin bedanken voor het engelengeduld dat zij op hebben moeten 

brengen tijdens deze laatste fase van mijn studie. Zonder hun geduld met mij en hun steun voor mij was het 

helemaal lastig geworden dit onderzoek af te ronden. 

 

Ing. Mathijs Menger 

 

Mei 2010 
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Samenvatting 

De literatuur is vooral beschrijvend over toegevoegde waarde van vastgoed en bespreekt toegevoegde 

waarde vooral als een abstract begrip. Naar aanleiding hiervan is besloten om een beslissingsondersteunend 

model te ontwikkelen, met als doel om daarmee te kunnen inventariseren welke vastgoedingrepen uitgevoerd 

kunnen worden om toegevoegde waarde te realiseren met een Corporate Real Estate (CRE) portefeuille. Het 

onderzoek is opgebouwd uit vier onderdelen. Ten eerste heeft er een oriëntatiefase plaatsgevonden die 

geresulteerd heeft in een probleemverkenning. Daarna is er een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd op het 

gebied van CRE(M) en de toegevoegde waarde van CRE(M). De derde fase van het onderzoek is gericht op de 

modelontwikkeling en het testen van het model. Deze fase is vooral gebaseerd op bevindingen en beperkingen 

van de onderzochte literatuur. Het laatste gedeelte van het onderzoek richt zich op de afronding van het 

onderzoek. In deze fase zijn de bevindingen en conclusies beschreven.  

Als eerste is er in hoofdstuk 2 behandeld wat de term toegevoegde waarde inhoudt en wat de verschillende 

betekenissen hiervan kunnen zijn. Ook wordt er besproken hoe Corporate Real Estate Management (CREM) 

werkt. Een definitie van toegevoegde waarde in een CRE(M) context kan niet worden gevonden in de literatuur. 

Vandaar dat er een definitie is opgesteld:  

“Toegevoegde waarde in een CRE(M) context is een variabel begrip dat afhangt van de gekozen CRE 

strategie van dat bedrijf, het bedrijf zelf en het CRE. De naam van de gekozen CRE strategie is de betekenis 

die dat bedrijf aan de toegevoegde waarde van CRE(M) op het bedrijfsproces en de prestaties van de 

onderneming geeft.” 

Zoals in de definitie te lezen is, hangt de betekenis van toegevoegde waarde van CRE(M) af van de CRE 

strategie. Dit komt doordat de toegevoegde waarde van CRE(M) per bedrijf kan verschillen. Hierdoor is de 

toegepaste CRE strategie een manier om de toegevoegde waarde voor die onderneming te definiëren. De 

verschillende CRE strategieën zijn: 

1. Minimaliseren kosten, 

2. Vergroten innovatie, 

3. Vergroten flexibiliteit, 

4. Vergroten productiviteit, 

5. Vergroten waarde vastgoed, 

6. Vergroten medewerkers- / gebruikerstevredenheid, 

7. Promotie marketing en verkoop 

In het verleden is reeds het belang aangetoond van het op een lijn brengen van de bedrijfsstrategie en de 

CRE strategie voor het bereiken van een maximale haalbare toegevoegde waarde.  

 

Hoofdstuk 3 behandelt de variabelen die de toegevoegde waarde bepalen, en hoe deze variabelen 

vervolgens weer beïnvloed kunnen worden. De variabelen waarmee de toegevoegde waarde van CRE(M) kan 

worden bepaald, zijn opgenomen in een meetinstrument, waarbij ze zijn ingedeeld naar de eerder genoemde 

CRE strategieën. Op deze manier kan er specifiek naar variabelen gekeken worden die de toegevoegde waarde 

bepalen voor een specifieke onderneming. Dit hangt dan af van de door dat bedrijf toegepaste CRE strategie. 

Ook is onderzocht van welke variabelen de toegevoegde waarde uitdrukbaar is in geld. 
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Om weer te geven hoe de eerder genoemde variabelen van toegevoegde waarde beïnvloed kunnen worden, 

zijn deze “opgesplitst” in verschillende (deel)aspecten. Als de waarde van de aspecten wordt aangepast, 

verandert ook de waarde van de variabele, en dus ook de omvang van de toegevoegde waarde.  

De toegevoegde waarde wordt in het model meetbaar gemaakt door het opstellen van een referentiekader, 

dat gedefinieerd wordt met behulp van de variabelen in het meetinstrument. Ook de huidige staat van de CRE 

portefeuille wordt gedefinieerd door middel van deze variabelen. Het referentiekader is als het ware een soort 

eisenpakket, gebaseerd op de driving force en de CRE strategie van het bedrijf. Door de uitkomsten van het 

referentiekader en de CRE portefeuille met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk waar de CRE portefeuille afwijkt 

van het referentiekader. Voor de afwijkende variabelen moet dan besloten worden wat er aan gedaan wordt om 

hier de toegevoegde waarde te optimaliseren.  

 

 

 

Variabele Waarde in referentiekader Waarde van CRE 

portefeuille 

Verschil (mogelijk 

haalbare toegevoegde 

waarde) 

Huisvestingskosten per 

vierkante meter 

€ 86,- € 89,59 € 3,59 

 

Zoals in het voorbeeld hier boven te zien is, zou er € 3,59 per vierkante meter bespaard moeten worden op 

de huisvestingskosten. Dit is de extra toegevoegde waarde die behaald kan worden in deze situatie, afgestemd 

op de eisen en het CRE van dit bedrijf. Als deze onderneming ruim 900 m2 aan oppervlakte zou hebben, 

betekent dit een besparing van ruim € 3.231, -. Deze besparing moet door middel van optimaliseren van de 

toegevoegde waarde gerealiseerd worden. 

 

In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de wijze waarop de toegevoegde waarde geoptimaliseerd kan worden. 

Om iets te kunnen optimaliseren moet het meetbaar zijn en moeten de werkelijke en gewenste waarden bekend 

zijn. Pas dan kan er naar een optimum toegewerkt worden. In dit geval worden de gewenste waarden 

gedefinieerd door middel van het referentiekader dat eerder is opgesteld. Ook moet de toegevoegde waarde 

beïnvloedbaar zijn, door middel van vastgoedingrepen.  

Voor het model betekent dit dat de toegevoegde waarde geoptimaliseerd kan worden door 

vastgoedingrepen te selecteren, die vervolgens nog gespecificeerd worden met behulp van vastgoedkenmerken. 

Voor deze vastgoedingrepen wordt aanvullend bepaald of de baten (de toegevoegde waarde) opwegen tegen de 

Voorbeeld 
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kosten van de vastgoedingrepen. Indien dit het geval is, dan is er het advies om de vastgoedingreep uit te 

voeren. Indien dit niet het geval is, dan kunnen de eisen worden bijgesteld door het referentiekader aan te passen 

of een andere CRE strategie te kiezen. Of er kan worden besloten om geen vastgoedingreep uit te voeren. 

 

Het model is bedoeld voor CRE medewerkers om de toegevoegde waarde (van CRE(M)) voor de organisatie 

te kunnen aantonen. CRE medewerkers kunnen zo hun beslissingen beter onderbouwen en het management 

beter / gemakkelijker overtuigen. 

Het model wordt in zijn geheel gepresenteerd in hoofdstuk 5. Het bestaat uit een overzicht van de 

procedure, waarbij wordt verwezen naar deelprocedures. Deze deelprocedures zijn te vinden in flowchart A t/m 

G. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van meerdere matrices om het meetinstrument in te vullen en om 

vastgoedingrepen en -kenmerken te selecteren. 

Als laatste is er een fictieve casestudy uitgevoerd om de werking van het model te illustreren. Dit is gedaan 

om duidelijker te maken waarvoor en hoe het model gebruikt dient te worden. 

 

Met behulp van het ontwikkelde beslissingsondersteunend model wordt de toegevoegde waarde van 

CRE(M) inzichtelijk en meetbaar gemaakt door met behulp van het meetinstrument een referentiekader op te 

stellen en de werkelijke staat van de CRE portefeuille weer te geven. Door de gegevens die uit deze exercitie 

komen met elkaar te vergelijken, wordt de toegevoegde waarde die behaald zou kunnen worden inzichtelijk 

gemaakt. 

Het optimaliseren van de toegevoegde waarde gebeurt door in het model een proces in te bouwen dat 

zich herhaalt om op deze manier zo dicht mogelijk in de buurt te komen bij de voorgestelde waarde van de 

variabele in het referentiekader. De voorwaarde is dan natuurlijk dat bij een vastgoedingreep de baten van de 

toegevoegde waarde opwegen tegen de kosten van de vastgoedingreep. 

 

Er zijn vijf aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. Ten eerste zouden de synergie effecten tussen de 

toe te passen vastgoedingrepen opgespoord kunnen worden, zodat dezelfde toegevoegde waarde bereikt kan 

worden met minder vastgoedingrepen. Vervolgens kan de matrix met de koppeling tussen de vastgoedingrepen 

en de vastgoedkenmerken verder op een wetenschappelijk verantwoorde manier ingevuld worden. Ten derde zou 

in vervolgonderzoek het beslissingsondersteunend model doorlopen kunnen worden voor bestaande bedrijven. 

Verder zou het verder onderzoek gericht kunnen zijn op het invullen van een benchmark met ideaalsituaties in 

plaats van het referentiekader. Als laatste is de aanbeveling gegeven om het model uit te breiden, of het maken 

van vier andere modellen, om zodoende voor alle vijf de productiemiddelen de toegevoegde waarde te 

optimaliseren voor de organisatie. 
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Hoofdstuk 1 Probleemverkenning 

1.1. Aanleiding 

Wat is Corporate Real Estate Management? 

Het vakgebied van Corporate Real Estate Management (CREM) houdt zich bezig met het managen en 

beheren van de huisvesting van bedrijven: de bedrijfshuisvesting. Of: CREM staat voor een vakgebied dat zich 

bezighoudt met het managen van bedrijfsvastgoed van bedrijven die zelf niet actief zijn in de onroerend goed 

sector. Deze bedrijven maken wel gebruik van onroerend goed, en hebben dit soms ook in het bezit, maar zien dit 

meer als een noodzakelijk kwaad, dan als investering. Krumm (1999) geeft de volgende definitie van CREM die 

andere auteurs ook gebruiken: 

 

“Het managen van al het vastgoed van een organisatie dat nodig is om de kernactiviteiten te huisvesten. Het 

managen omvat daarbij het hele traject, van planning, acquisitie en management tot aan dispositie van het 

Corporate Real Estate. De organisatie is zelf niet primair actief in de vastgoedsector.” 

 

 

 

CREM en CRE 

In dit verslag zullen de termen CRE en CREM vaak door elkaar heen gebruikt worden. Omdat deze twee 

afkortingen erg op elkaar lijken maar net iets anders betekenen zal hier het verschil duidelijk worden gemaakt. 

CREM staat voor Corporate Real Estate Management en kent de hierboven beschreven definitie. CRE staat voor 

Corporate Real Estate, dit is het bedrijfsvastgoed van een bedrijf dat gemanaged kan worden door een CREM-

afdeling of -bedrijf. 

 

Historie CREM 

Sinds het begin van deze eeuw, onder invloed van de industriële revolutie, heeft het CREM vakgebied een 

lange weg afgelegd om te komen waar het nu is. Zo waren er tijdens de industriële revolutie grote CREM 

afdelingen binnen bedrijven, terwijl in de huidige situatie CREM afdelingen binnen een bedrijf veel kleiner zijn 

geworden of zelfs niet meer bestaan. Dit terwijl een eigen CREM afdeling zeker van toegevoegde waarde kan zijn 

op het bedrijfsproces. Hoeveel toegevoegde waarde dit is, heeft onder andere te maken met de hoeveelheid CRE 

die het bedrijf in gebruik heeft. Een bedrijf met grote CRE belangen zal meer profijt hebben van CREM dan een 

bedrijf met minder CRE, denk bijvoorbeeld aan schaalvoordelen. In de jaren negentig was het volgens Brounen & 

Eichholtz (2005) gebruikelijk dat bedrijven niet vaak periodiek rapporteerden over de prestaties en de waarde van 

het CRE. Nu is dat minder het geval, en wordt er nu veel vaker periodiek gerapporteerd. Ook wordt er veel 

gewerkt met externe CREM adviesbureaus die weer aangestuurd worden door de CREM afdeling. Krumm et al. 

(1999) geven aan dat de rol van CREM veranderd is van een traditionele, op het aantal transacties georiënteerde, 

benadering van onroerend goed, naar een benadering die gericht is op het behalen van een maximale 

toegevoegde waarde van het CRE voor het bedrijf. Dit wordt nog eens bevestigd in een ander artikel van Krumm 

(Een trend in de wereld van het CREM, 1999): "Intensifying competition and increasing focus on the corporate 

bottom line has resulted in a corporate drive to identify the added value of the products and services delivered by 

their various staff and supporting departments.” Dit wil zeggen dat door de steeds toenemende concurrentie en 

de grotere aandacht voor het resultaat van ondernemingen het steeds belangrijker wordt om de toegevoegde 
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waarde van alle producten en diensten aan te tonen. Daarnaast moet er een mentaliteitsverandering plaatsvinden 

in het bestuur van niet vastgoed gerelateerde ondernemingen. Hier moet namelijk duidelijk worden gemaakt door 

CRE managers dat besparen op CRE niet altijd de juiste optie is: “Just lowering real estate costs may reduce the 

competitive business position: pennies per square foot may be saved but dollars in opportunities lost.” (Krumm, 

2001)  

 

Bedrijfsmiddelen 

Door zich als bedrijf te focussen op de vijf bedrijfsmiddelen kan een onderneming serieuzer naar het CRE 

gaan kijken. Het is namelijk zo dat er steeds meer bedrijven CRE gaan zien als het vijfde bedrijfsmiddel (Jorrof et 

al., 1993; Eldonk, v., 1998; Keeris, 2001 en Liow & Nappi-Choulet, 2008). Door het CRE als bedrijfsmiddel te 

zien, wordt er een signaal afgegeven dat CRE serieuzer wordt genomen. Van Ree (2002) geeft aan dat als 

onroerend goed gezien wordt als vijfde bedrijfsmiddel het duidelijk wordt dat het CRE de prestaties van de 

organisatie beïnvloedt. Hierdoor wordt goed beheer van het CRE belangrijker. Met goed beheer van CRE kan 

ervoor gezorgd worden dat een onderneming de juiste huisvesting heeft en dus de prestaties van een organisatie 

positief te beïnvloeden.  

De vier traditionele bedrijfsmiddelen worden al langer in de bedrijfskundige literatuur gebruikt. In deze 

filosofie wordt een organisatie gezien als een transformatieproces. Sinds 1993 is er sprake van dat het CRE als 

vijfde bedrijfsmiddel gezien wordt in dit transformatieproces. Dit transformatieproces is een proces met een input 

en een output, waarmee producten en diensten getransformeerd kunnen worden (Van Ree, 2002). Tijdens dit 

transformatieproces wordt er gebruik gemaakt van de vijf bedrijfsmiddelen om de transformatie te 

bewerkstelligen. Alle vijf bedrijfsmiddelen spelen hierbij een rol. Een voorbeeld van een bedrijf als een 

transformatieproces is een olieconcern dat natuurlijke grondstoffen omzet naar brandstoffen en smeermiddelen. 

Of denk aan een adviesbureau dat vraagstukken omzet in een passend advies voor de klant. De overige vier 

bedrijfsmiddelen zijn: personeel, kapitaal, technologie en informatie & communicatie. De definities van de vijf 

bedrijfsmiddelen zijn als volgt: 

Personeel 

“De mensen die tegen compensatie lichamelijke en/of geestelijke werkzaamheden verrichten voor de 

werkgever.” (Feijts, 2006) 

Kapitaal 

“Alle duurzame materiële middelen (m.u.v. huisvesting) die nodig zijn om producten of diensten te 

produceren en daarmee inkomsten te genereren voor de organisatie.” (Feijts, 2006) 

Technologie 

“Het geheel van kennis, instrumenten en technieken, dat gebaseerd is op wetenschappelijke en praktische 

ervaring en toegepast wordt in de ontwikkeling, het ontwerp, de productie en de toepassing van producten, 

processen, systemen en diensten.” (Malonis 2000 in: Feijts, 2006) 

Informatie & communicatie 

“Een dusdanige rangschikking van gegevens (feiten, begrippen of instructies), dat zij voor de mens 

betekenis krijgen en gericht zijn op een bepaald doel, en die (direct of met behulp van communicatiemedia) 

overgedragen worden van de ene mens of groep naar de andere.” (Feijts, 2006) 

Huisvesting 

"De functie van een (of meer) vastgoedobject(en), met de installaties, vaste inrichting en voorzieningen, 

gericht op het verschaffen van en gelegenheid bieden tot verblijf en uitvoeren van activiteiten in de 

geconditioneerde ruimte(n), binnen het kader van de ondernemingsdoelstelling." (Keeris, 2001 in: Feijts, 

2006) 
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Alle vijf de bedrijfsmiddelen ondersteunen de organisatie in het bedrijfsproces. Dit gebeurt individueel maar 

ook gezamenlijk. Voor een schematische weergave van dit proces zie Figuur 1. Een onderneming kan op elke 

van de vijf bedrijfsmiddelen toegevoegde waarde creëren. Bij dit onderzoek gaat het om de toegevoegde waarde 

voor een onderneming die gecreëerd kan worden door goed management van de huisvesting ofwel het CRE. 

 

Figuur 1: De vijf bedrijfsmiddelen in het organisatieproces (Van Eldonk, 1998) 

 

De waarde van CRE voor een bedrijf, en als vastgoed (investering) categorie 

Personeel en huisvesting / CRE zijn vaak de twee grootste balansposten van een onderneming. Brounen & 

Eichholtz (2005) noemen cijfers met betrekking tot de waarde van het CRE. Zo wordt er aangegeven dat de totale 

voorraad aan CRE een van de grootste asset classes in de wereld is. Er wordt zelfs geschat dat de waarde van al 

het CRE veel groter is dan de waarde van alle vastgoedportfolio’s van institutionele beleggers bij elkaar (Krumm 

& De Vries, 2003; Brounen & Eichholtz, 2005). Dat de totale waarde van al het CRE groter is dan de 

investeringsportfolio’s van alle institutionele beleggers in real estate is op zich niet zo heel vreemd. Er wordt nog 

steeds minder geïnvesteerd door institutionele beleggers in Real Estate dan in andere beleggingscategorieën 

zoals aandelen en obligaties. Enkel Krumm & Linnenman (2001 in: Brounen & Eichholtz, 2005) komen met cijfers 

die deze uitspraken onderbouwen. De waarde van Nederlands CRE in 2001 is ongeveeer 220 miljard euro, terwijl 

de vastgoed portfolio’s van Nederlandse institutionele beleggers slechts een derde hievan bedragen. Hieruit valt 

op te maken dat het CREM een vakgebied is dat serieus genomen dient te worden. En dat er veel geld “vast” zit 

in de stenen van het CRE (Liow & Nappi-Choulet, 2008).  

Onderzoek in dit vakgebied kan een positieve bijdrage leveren voor bedrijven die corporate real estate in 

hun bezit hebben. Vooral onderzoek dat resulteert in een werkbare tool of model waarmee het werk van de CRE 

manager vergemakelijkt wordt. Maar waarom nu focussen op toegevoegde waarde? Zoals eerder aangegeven in 

dit hoofdstuk is er volgens Krumm sinds 1999 een beweging bezig waardoor het onder andere door toenemende 

concurrentie nodig is de toegevoegde waarde van ieder bedrijfsonderdeel aan te tonen. Dit geldt dus ook voor 
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een CREM afdeling. Daarnaast is het waarschijnlijk dat iedere onderneming toegevoegde waarde zal willen 

creëren voor het bedrijf. Is deze wens niet terug te voeren op een winstdoelstelling, dan is dit wel terug te voeren 

op een continuïteitsdoelstelling van een onderneming. Iedere onderneming, vereniging, stichting of ander type 

onderneming zal een continuïteitsdoelstelling hebben voor haar onderneming. Dit zal ook gelden voor 

ondernemingen zonder winstdoelstelling, zoals goede doelen. Als iedere onderneming toegevoegde waarde wil 

creëren is het een logische stap om hier verder onderzoek naar te doen. 

 

Naast concurrentie zal de huidige crisis er ook voor zorgen dat bedrijven meer interesse krijgen in de 

toegevoegde waarde van de bedrijfshuisvesting. Dit heeft te maken met het feit dat er zoveel kapitaal in de 

huisvesting kan zitten (Krumm, 1999). Door deze verhoogde interesse in CREM zal er ook beter gekeken worden 

naar de toegevoegde waarde die het CRE voor een onderneming oplevert. Want als het voortbestaan van een 

bedrijf in gevaar komt, zullen de huisvestingskosten zeker niet ontkomen aan bezuinigingsronden. 

 

Het kwantificeren van toegevoegde waarde 

Nu meerdere keren is aangegeven dat het aantonen van de toegevoegde waarde van het CRE op de 

presataties van een organisatie interessant kan zijn, zal er gekeken worden naar of en in hoeverre deze 

toegevoegde waarde al gekwantificeerd en gemeten kan worden met behulp van de bestaande literatuur. 

Het blijkt dat het kwantificeren van de toegevoegde waarde van het CRE op de prestaties van een 

onderneming erg lastig is (Appel-Meulenbroek & Feijts, 2007; Lindholm & Gibler, 2005; Krumm & De Vries, 2003; 

Krumm, Dewulf & Jonge, 1999). Inzicht in de toegevoegde waarde die ontstaat bij het beheren van het CRE 

ontbreekt zelfs (Krumm & De Vries, 2003). Terwijl inzicht in deze toegevoegde waarde wel nodig is (Lindholm & 

gibler, 2005). In dit laatste onderzoek wordt ook aangegeven dat er een goed “meetsysteem” nodig is om de 

effecten op de prestaties te meten en te bewaken. Het aantonen van de toegevoegde waarde is dus een vraag 

waar veel CREM managers mee te maken krijgen (Krumm & De Vries, 2003). 

 

Het meten van toegevoegde waarde van CRE 

Er zijn al enkele onderzoeken gevonden waarbij getracht wordt de toegevoegde waarde van het CRE 

meetbaar te maken. Van Ree (2002) gaat in op het meten van prestaties en bespreekt daarvoor de verschillende 

prestatie criteria: effectiviteit, efficiency, productiviteit, flexibiliteit en creativiteit. Daarna gaat hij in op de relatie 

tussen de bedrijfshuisvesting en de bedrijfsprestaties, welke wordt onderzocht met behulp van deze prestatie 

criteria. Dit geeft een meer bedrijfskundige aanpak van het probleem om toegevoegde waarde meetbaar te 

maken. Alleen worden in dit geval de manieren waarop er toegevoegde waarde bereikt kan worden niet meer 

besproken.  

 

Zo onderzoeken Brounen en Eichholtz (2005) het effect van CRE, in eigendom van een bedrijf, op het 

bedrijfsresultaat van een onderneming. Dit tonen ze aan door middel van het vergelijken van aandelenkoersen 

van bedrijven met CRE in eigendom en bedrijven zonder CRE in eigendom. Ze doen dit voor bedrijven variërend 

per industrie en per geografische locatie. Dit onderzoek brengt op een hoog schaalniveau in beeld wat het effect 

is van CRE op het bedrijfsresultaat van bedrijven. Dit doen ze voor een groot gedeelte van het totale CRE. Het 

onderzoek gaat niet in op een lager schaalniveau, er wordt dus niet gekeken op gebouwniveau.  

 

Lindholm en Leväinen (2006) koppelen vastgoedstrategieën aan elementen die toegevoegde waarde 

teweeg kunnen brengen. Ze beschrijven ook het opstellen van een specifiek model per bedrijf om de 
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toegevoegde waarde te maximaliseren / meetbaar te maken. Het model hangt af van de toegepaste 

vastgoedstrategie van het bedrijf en de beschikbare middelen en gegevens. 

 

Feijts (2006) heeft een onderzoek gedaan naar aspecten die invloed hebben op de relatie tussen de 

huisvesting en de prestaties van het bedrijfsproces. Uit dit onderzoek zijn 51 huisvestingsaspecten / 

vastgoedkenmerken gekomen die invloed hebben op het bedrijfsproces. Echter, niet al deze 

huisvestingsaspecten zijn eenduidig te meten.  

 

In het onderzoek van Ramakers (2008) wordt het belang aangetoond van het op een lijn brengen van de 

bedrijfsstrategie met de gekozen CRE strategie. Als deze twee strategieën goed op elkaar aansluiten kan er een 

maximale toegevoegde waarde ontstaan voor de onderneming. Naast het op een lijn brengen van een 

bedrijfsstrategie met een CRE strategie moet deze “uitlijning” natuurlijk worden doorgezet van de CRE strategie 

naar het CRE. 

 

Als algemene conclusie van de bovenstaande onderzoeken kan er gezegd worden dat er geen onderzoek is 

gevonden waaruit een tool of een model naar voren komt waarmee de toegevoegde waarde van CREM 

aangetoond danwel geoptimaliseerd kan worden. Dit geldt zeker voor Van Ree (2002). Brounen en Eichholtz 

(2005) concentreren zich op een hoger schaalniveau, dat niet geschikt is voor individuele gebouwen. Lindholm en 

Leväinen (2006) doen al een stap in de goede richting, maar dit levert nog geen direct toe te passen methode op. 

Feijts (2006) heeft onderzoek gedaan naar onder andere vastgoedkenmerken. Hierbij ontbreekt de meetbaarheid 

van deze vastgoedkenmerken om deze toe te passen voor het aanwijzen van toegevoegde waarde. Ramakers 

(2008) geeft een methode waarmee verschillende strategieën in een organisatie op een lijn gebracht kunnen 

worden. Kortom een praktische tool en de weging van de toegevoegde waarde ontbreekt. Corporate Real Estate 

Management heeft dus een tool of model nodig waarmee het effect van vastgoedbeslissingen gemeten kan 

worden: de toegevoegde waarde. Maar ook hoe de prestaties van het CRE inwerken op de bedrijfsresultaten.  

 

In Figuur 2 is een schematische weergave te zien van de relaties tussen de vijf bedrijfsmiddelen en de 

toegevoegde waarde die bereikt kan worden voor de prestatie van een onderneming. Door de vijf 

bedrijfsmiddelen volgens een strategie in te zetten, kan er toegevoegde waarde bereikt worden voor de prestaties 

van een onderneming. CRE, een van de bedrijfsmiddelen, is dikgedrukt weergegeven evenals het vak met daarin 

“toegevoegde waarde” en het vak met daarin “prestaties van een onderneming”. Dit is omdat op deze relaties 

verder wordt ingegaan met deze scriptie. De overige vier bedrijfsmiddelen staan er ter illustratie bij, en zijn 

daarom lichter van kleur. 
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Figuur 2: Schematische weergave van de relaties tussen bedrijfsmiddelen en de prestaties van een onderneming 

 

Opbouw van het verslag 

Dit verslag draait om het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model, zo is de opbouw van het 

verslag ook afhankelijk van dit model. Het is zo opgebouwd dat het beslissingsondersteunend model na ieder 

hoofdstuk een stukje groeit. Nadat er antwoord is gegeven op een deelvraag, zal er op het eind van het hoofdstuk 

een steeds groter groeiende schematische weergave van het beslissingsondersteunend model getoond worden. 

Figuur 5 is daar een eerste voorbeeld van, aan het einde van hoofdstuk 2. Aan het einde van hoofdstuk 3, als 

deelvraag twee en drie beantwoord zijn, zal het deel van het model uit hoofdstuk 2 getoond worden met een 

nieuwe uitbreiding eraan, enzovoorts. Het al bestaande deel van het model zal dan in een lichtere kleurtint 

getoond worden om aan te geven dat dit al eerder is opgesteld. 

 

  



                                                                                                                  Probleemverkenning 

 

14  

 

 

1.2. Probleem- en doelstelling 

 

Probleemstelling 

Hoe kan door middel van een beslissingsondersteunend model de toegevoegde waarde van Corporate Real 

Estate Management inzichtelijk gemaakt en geoptimaliseerd worden? 

 

 

1. Hoe kun je door middel van CREM toegevoegde waarde creëren voor de organisatie? 

2. Welke variabelen bepalen de toegevoegde waarde van CRE(M)? 

3. Hoe kunnen deze variabelen, en dus de toegevoegde waarde worden beïnvloed? 

4. Hoe wordt toegevoegde waarde geoptimaliseerd? 

a) Hoe kun je door middel van vastgoedingrepen sturen op toegevoegde waarde? 

5. Hoe kan hier een beslissingondersteunend model van gemaakt worden? 

 

 
 

Doelstelling 

Het ontwerpen van een beslissingsondersteunend model waarmee het mogelijk is om te inventariseren welke 

vastgoedingrepen uitgevoerd kunnen worden om toegevoegde waarde van een CRE portefeuille te realiseren en 

te optimaliseren. 
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1.3. Onderzoeksopzet 

 

 
Figuur 3: Onderzoeksopzet voor het schrijven van deze masterthesis 
 

 

 

1.4. Coresta Group BV 

Het stagebedrijf is Coresta Group BV. Deze organisatie is actief op het gebied van strategisch en 

beleidsmatig advies, evenals projectmanagement. Zij ontwikkelt en implementeert huisvestingsstrategieën voor 

instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven. Naast deze 

sectorspecifieke business units zijn er de zogenaamde service units met expertise op het gebied van onder meer 

bedrijfskunde, finance, juridische vraagstukken, logistiek, architectuur en stedenbouw. Ook hebben ze een aparte 

stichting waarin de onderzoekstak is opgenomen: Institute. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de 

stichting Coresta Institute. 
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Hoofdstuk 2 Toegevoegde waarde van CRE(M) 

De volgende deelvraag zal in dit hoofdstuk beantwoord worden: 

 

1. Hoe kun je door middel van CREM toegevoegde waarde creëren voor de organisatie? 

 

In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van literatuur om er achter te komen hoe een bedrijf met behulp van 

CREM toegevoegde waarde kan creëren voor de organisatie. Denk hierbij aan Figuur 2, waarin de relatie tussen 

de vijf bedrijfsmiddelen en de prestaties van een onderneming schematisch waren uitgebeeld. In deze scriptie 

gaat het dus alleen maar om de relaties tussen het CRE en toegevoegde waarde die goed CREM kan opleveren 

voor de prestaties van een onderneming. Ook zal er in dit hoofdstuk worden gezocht naar een definitie van 

toegevoegde waarde. Dit zal gebeuren in de context van het CREM. Er zal ook naar een meer algemene 

betekenis van toegevoegde waarde gekeken worden. Eerst zal er uitgelegd worden hoe CREM werkt om een 

groter inzicht in dit werkveld te krijgen. Uiteindelijk wordt er dan overgegaan op de toegevoegde waarde van 

CREM. 

2.1. Hoe werkt CREM? 

CREM is dus de naam voor het managen van het vastgoed van bedrijven die zelf niet met vastgoed bezig 

zijn, maar dit wel nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. De activiteiten waarmee CREM zich 

bezighoudt zijn in te delen naar drie hiërarchische niveaus. Voor een schematische weergave zie Figuur 4. Voor 

een opsomming zie de onderstaande lijst: 

• Strategisch, 

• Tactisch, 

• Operationeel. 

In de strategische top worden de strategische plannen gemaakt voor de vastgoedportefeuille van de 

organisatie. Met deze plannen is het mogelijk het totale proces van CREM aan te sturen. In een dergelijk 

strategisch plan staan uitgangspunten voor de exploitatie van het CRE. Denk hierbij aan zaken met betrekking tot 

herontwikkeling en het verwerven van nieuwe locaties. Voor het opstellen van dit strategisch plan voor de 

vastgoedportefeuille is input nodig vanuit het management op het tactische en operationele niveau van CREM. 

Verder wordt deze strategie gebruikt en verder uitgewerkt op tactisch en operationeel niveau. 

Het tactische niveau van CREM moet de CRE portefeuille per object inventariseren en analyseren. Dit 

gebeurt door middel van periodieke performance analyses. Met behulp van deze analyses moet per object 

worden onderzocht of dit nog voldoet aan het op het hoger niveau opgestelde strategische plan. Uiteindelijk 

kunnen dan beslissingen worden genomen over eventueel uit te voeren vastgoedingrepen zoals: upgrading, 

herontwikkeling, renovatie, maar ook zaken als dispositie of het toch door exploiteren van bestaande CRE 

objecten. 

Op het operationele niveau vindt het dagelijks beheer plaats van de CRE portefeuille. In dit niveau vallen 

zaken als, property management, park-/gebiedsmanagement, huisvestingsmanagement en facility management. 

De bovenstaande drie niveaus en de uitgevoerde activiteiten staan in Figuur 4. 

 

Het beslissingsondersteunend model zal vooral gebruikt kunnen worden op het tactische niveau, en het zal 

input genereren voor het strategische niveau van CREM.  
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Figuur 4: Niveus van Corporate Real Estate Management (Van Driel, 2003) 

 

2.2. Op welke manier biedt CRE(M) toegevoegde waarde? 

Wat wordt er precies verstaan onder het begrip toegevoegde waarde? Het lijkt alsof er geen definitie in de 

literatuur is te vinden van het begrip toegevoegde waarde in een CREM context. Dit terwijl er wel veel is 

geschreven over de invloed van toegevoegde waarde van CREM op het bedrijfsproces, vaak in combinatie met 

de prestaties van CREM. Om in de buurt van een definitie te komen voor dit onderwerp kan het handig zijn om 

van groot naar klein te werken. Er zal dus eerst naar een algemene definitie van toegevoegde waarde gekeken 

worden, om vervolgens over te gaan naar iets wat in de buurt zou kunnen komen van een definitie van 

toegevoegde waarde in een CREM context.  

 

Toegevoegde waarde in algemene zin 

Toegevoegde waarde wordt als term veel gebruikt in de economische wereld: denk bijvoorbeeld aan 

belasting toegevoegde waarde of alleen toegevoegde waarde. Vooral bij de term belasting toegevoegde waarde 

heeft iedereen een beeld bij de betekenis ervan. Allemaal komen we er dagelijks mee in aanraking, over (bijna) 

iedere aankoop wordt BTW geheven. De term toegevoegde waarde zoals die in bedrijfskundige tak gebruikt 

wordt heeft de volgende betekenis: “De waarde van de goederenstroom die in een bedrijfshuishouding wordt 

voortgebracht, verminderd met de waarde van de goederen, die van andere bedrijfshuishoudingen zijn betrokken. 

De toegevoegde waarde omvat de waarde van binnen de bedrijfshuishouding verrichte arbeid (loon), de waarde 

van de gepresteerde vermogensdiensten (interest), de waarde van de grond (grondrente), en de behaalde winst.” 

(Bouma, 1968 in: Veldkamp, 2003). Dit is een vrij duidelijke doch lange definitie. 
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Andere definities van het begrip toegevoegde waarde zijn: “The increase in worth of a product or service as 

a result of a particular activity - in the context of marketing, the activity might be packaging or branding.” (MSH 

Marketing Group, 2009). 

En: “In marketing, added value is something which makes a product more appealing to customers.” (Reverso 

dictionary, 2009). 

Toegevoegde waarde is een term die per werkveld / jargon een andere betekenis kan hebben. De 

betekenissen komen in hoofdlijnen wel overeen, maar ze verschillen wel degelijk van elkaar. 

 

Toegevoegde waarde en prestaties 

In de CREM literatuur heeft het begrip toegevoegde waarde veel raakvlak met het meten van prestaties. 

Door het meten van prestaties van onder andere CRE(M) probeert men de toegevoegde waarde van CRE(M) 

inzichtelijk en tastbaar te maken. Het CRE van een onderneming neemt een groot gedeelte van het beschikbare 

kapitaal in op de balans van een onderneming (Van Ree, 2002). Liow & Nappi-Choulet (2008) geven een 

voorbeeld waarom een goede CRE(M) afdeling van belang is. In dit artikel beschrijven ze de verkoop van 68 

winkels van Kmart voor $ 846.9 miljoen, terwijl de hele CRE portefeuille van 1513 Kmart winkels een boekwaarde 

had van $ 879 miljoen. De onroerende zaken van Kmart staan dus erg ondergewaardeerd op de balans. Dit 

voorbeeld gaat dan alleen over de tastbare / werkelijke waarde van het vastgoed. Als grote bedrijven als Kmart 

hun onroerend goed al op een dergelijke manier hebben ondergewaardeerd, hoe moet het dan wel niet gesteld 

zijn met de toegevoegde waarde voor de prestaties van de onderneming die met CRE(M) bereikt kan worden met 

een dergelijke CRE portefeuille? Doordat het CRE een dergelijke grote plek op de balans inneemt van een 

onderneming heeft het ook een grote invloed op de prestaties van een onderneming. Zo kan uitstraling van een 

gebouw zorgen voor een positieve of een negatieve invloed op het beeld / imago van een bedrijf. Het 

binnenklimaat kan een positieve of negatieve invloed hebben op het werkklimaat en de werksfeer van een 

gebouw. Zelfs de hoeveelheid daglicht die binnenkomt, heeft een effect op de productiviteit van het personeel van 

een organisatie. Maar ook het effect op de balans van een overschot aan dure ongebruikte vierkante meters moet 

niet vergeten worden. Zo zijn er misschien wel honderden manieren waarop het CRE de prestaties van een 

bedrijf en het bedrijfsproces kan beïnvloeden. Veel van deze effecten zijn uitgezocht en op een rij gezet in het 

onderzoek van Feijts (2006). 

 

Om de invloed van CRE(M) op de prestatie van een onderneming weer te geven is er meer aandacht nodig 

voor prestatie meet systemen (Krumm & De Vries, 2003) & (Liow & Nappi-Choulet, 2008). Maar het meten van 

prestaties van CRE(M) blijft een moeizaam proces. De Vries, Jonge & van der Voordt (2008) geven aan dat er 

meerdere variabelen invloed hebben op prestaties, waarvan CRE(M) er slechts één is. Het feit dat er meerdere, 

soms onbekende, variabelen invloed uitoefenen op het bedrijfsproces zorgt ervoor dat niet door middel van een 

simpele meting de invloed van CRE(M) op het bedrijfsproces inzichtelijk gemaakt kan worden. Daarnaast bestaan 

er ook nog verschillende organisatietypen, wat het ontwerpen van een uniform beslissingondersteunend model 

niet gemakkelijk maakt (Lindholm & Gibler, 2005). Ook is niet overal dezelfde informatie beschikbaar, en ieder 

gebouw en bedrijf is anders / uniek. Door al deze verschillende factoren blijft het lastig om één model te maken 

dat rekening houdt met alle verschillende mogelijkheden. Dit komt omdat één model nooit flexibel genoeg kan zijn 

om alle verschillende organisatietypen en hun bijbehorende huisvesting en CRE(M) strategie te kunnen omvatten. 

Vaak houdt dit in dat een model op maat gemaakt wordt voor een bedrijf.  
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Voorbeelden van manieren van het meten van prestaties zijn een koppeling van CREM aan de Balanced 

Score Card (BSC) (Olthoff, 2006), om op deze manier een soort management model te ontwikkelen (Lindholm, 

Gibler & Leväinen, 2006). Dit zijn dan als het ware aangepaste vormen van de Balanced Score Card.  

 

Lindholm en Gibler (2005) schrijven over prestatie metingen / indicatoren. Dit kunnen zaken zijn die direct 

meetbaar zijn zoals totale kosten, of vastgoed gerelateerde kosten als huisvestingskosten, maar ook bruto vloer 

oppervlakte, etc. Prestatie indicatoren zijn een vorm van data die verkregen kan worden door CRE uitgaven te 

meten en af te zetten tegen bepaalde meetinstrumenten als huisvestingskosten per medewerker, 

huisvestingskosten per vierkante meter, etc. 

 

“Historically, corporate real estate managers have tended to measure performance from an operational 

efficiency perspective. Such systems tend to emphasize short-term performance and direct financial costs, 

ignoring the many indirect ways real estate adds to the core value of the firm.” (Lindholm & Gibler, 2005) 

Dit is een opmerking die niet over het hoofd gezien moet worden bij het ontwerpen van een nieuw 

beslissingsondersteunend model. Het komt er dus op neer dat de huidige CRE(M) prestatie meet systemen 

vooral gebruik maken van de meetbare directe effecten van CRE(M) op een onderneming. Terwijl veel van de 

indirecte manieren waarop CRE(M) effect heeft op een onderneming niet worden meegenomen in een model. 

Verder is het belangrijk om in een model rekening te houden met lange termijn financiële gevolgen. 

 

Het is zo dat andere onderzoekers aangegeven hebben dat er een combinatie van financiële en niet 

financiële termen gebruikt moeten worden om de toegevoegde waarde van CREM meetbaar te maken. Dit is 

omdat vastgoed grote sommen kapitaal vergt en hierdoor ook een langdurig effect heeft op de financiële 

resultaten van een onderneming. Om dit jarenlange effect over één jaar uit te drukken in financiële termen op de 

financiële bedrijfsresultaten van een onderneming kan dan een vertekend beeld op leveren. Misschien dat het 

mogelijk is hiervoor correctiefactoren in te bouwen in een model, zodat hiermee rekening wordt gehouden. 

 

CREM en CRE kunnen dus op veel verschillende manieren toegevoegde waarde bieden voor de prestaties 

van een onderneming. Dit zorgt er ook voor dat er geen eenduidige definitie is te vinden voor de term: 

“toegevoegde waarde van CREM”. En ook dat het lastig blijkt om toegevoegde waarde van CREM inzichtelijk te 

maken. 

2.3. Op welke manier wordt deze toegevoegde waarde gedefinieerd? 

Nu het duidelijk is dat de toegevoegde waarde van CRE(M), die inwerkt op de prestaties van een 

onderneming, financieel en niet financieel van aard kan zijn. En dat de toegevoegde waarde van CRE(M) ook nog 

van vele variabelen afhankelijk is, waaronder de toegepaste strategieën en dat er geen standaard definitie voor te 

vinden is, is het lastig om deze toegevoegde waarde zomaar aan te wijzen. Hoe is de toegevoegde waarde dan 

te definiëren? Dit kan met behulp van verschillende CRE strategieën. Door met behulp van een CRE strategie het 

CRE te sturen kan ook gestuurd worden op het bereiken van toegevoegde waarde. Hoe dit in elkaar zit zal in 

deze paragraaf uiteen worden gezet. 

 

De CRE strategieën 

Er zijn veel sets van strategieën te vinden waarmee toegevoegde waarde met CREM te bereiken / te 

definiëren is. Hiernaar is ook veel onderzoek naar gedaan. Zo heeft Ramakers (2008) in haar afstudeeronderzoek 

een vergelijking gemaakt tussen verschillende CRE strategieën. Voor deze vergelijking heeft Ramakers CRE 
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strategieën gezocht in de meest prominente real estate gerelateerde tijdschriften. Uit deze onderzoeken zijn acht 

studies geselecteerd. Van de acht geselecteerde studies over strategieën werd de set van CRE strategieën uit 

Lindholm, Gibler & Leväinen (2006) aangewezen als de meest complete set CREM strategieën. Lindholm, Gibler 

en Leväinen (2006) beschrijven de CREM strategieën als definities van het begrip toegevoegde waarde, zoals 

corporate real estate managers er over denken. Dit lijken geen definities maar zijn de daadwerkelijke CRE 

strategieën om toegevoegde waarden te bereiken met behulp van CREM, hier wordt later in deze paragraaf nog 

op teruggekomen. Misschien heeft dit te maken met het feit dat ook bedrijven niet altijd herkennen hoe CRE(M) 

waarde kan toevoegen aan de bedrijfsprestaties (Lindholm & Leväinen (2006) en Bootle and Kaylan (2002) in 

Appel-Meulenbroek & Feijts  (2007)). 

De CRE strategieën van Lindholm, Gibler & Leväinen (2006) die Ramakers (2008) aangewezen heeft als de 

meest complete set CRE strategieën worden onderbouwd in de dissertatie van Lindholm (Lindholm, 2008). 

Lindholm (2008) maakt daar ook een vergelijking met andere CRE strategieën en komt tot dezelfde strategieën 

als Ramakers (2008). Om een maximale toegevoegde waarde te kunnen bereiken kunnen CRE strategieën niet 

door elkaar heen gebuikt worden, maar moet er door een bedrijf gekozen worden voor één hoofd CRE strategie. 

De andere CRE strategieën blijven ook belangrijk. Maar als er meerdere hoofdstrategieën gebruikt worden 

bestaat er de kans dat een combinatie van meerdere hoofd CRE strategieën elkaar tegenwerken, waardoor er 

juist minder toegevoegde waarde van het CRE ontstaat voor de prestaties van het bedrijf. 

 

Voordat de CRE strategieën van Lindholm aan bod komen zullen de elementen van toegevoegde waarde 

van de Jonge (1996 in: Krumm, 1999) nog behandeld worden. Deze elementen van toegevoegde waarde staan in 

Bijlage 1. Met deze elementen van toegevoegde waarde geeft De Jonge al in 1996 de link aan tussen 

toegevoegde waarde, en CRE(M) strategieën. De zeven elementen van toegevoegde waarde van De Jonge en 

Krumm komen grotendeels (zes van de zeven) overeen met de CRE strategieën van Lindholm (2008). Als er 

verder over CRE strategieën gesproken wordt, zijn dit de CRE strategieën als aangegeven door Lindholm. 

 

De verschillende CRE strategieën volgens Lindholm (2008) zijn:  

1. Minimaliseren kosten, 

Deze strategie is gericht op het minimaliseren van de kosten die veroorzaakt worden door de 

huisvesting. Er moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen kosten efficiënt werken en het 

minimaliseren van de kosten. Eigenlijk moet bij alle beslissingen de beste prijs/kwaliteit verhouding 

gezocht worden voor de benodigde kwaliteit en de ruimte. Deze strategie benadrukt het zoeken naar de 

goedkoopste alternatieven. Dit is te bereiken door het outsourcen van real estate services, het 

toepassen van efficiënte werkplekken, goed onderhoud en vestigen op een gesubsidieerde locatie. 

2. Vergroten innovatie, 

Het vergroten van innovatie is een minder bekende CRE strategie. Deze wordt vooral gebuikt door 

ondernemingen die actief zijn in de kennis economie, gericht op competitie. Om deze concurrentie te 

kunnen overleven en te groeien moeten deze ondernemingen innoveren. Dit kunnen ze bewerkstelligen 

door innovatief werken en denken aan te moedigen. Dit is mede afhankelijk van de participatie van het 

personeel tijdens de inrichting van de werkruimten. Door een inspirerende atmosfeer in een 

onderneming kan dit hogere rendementen opleveren voor een onderneming. 

3. Vergroten flexibiliteit, 

Het vergroten van de flexibiliteit van een onderneming kan gebeuren door de fysieke werkomgeving aan 

te passen of door de financiële randvoorwaarden. Het CRE zelf moet wel aan de veranderende 

ruimtevraag en eisen kunnen voldoen wil het mogelijk zijn om de indeling en het gebruik van de ruimte te 
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kunnen veranderen. Door gebouwen flexibeler te ontwerpen worden verbouwingen, renovaties en 

uitbreidingen ook minder duur. Ook kunnen flexibele gebouwen gemakkelijker verkocht worden wanneer 

ze overbodig zijn. Deze strategie is dus gericht op de aanpasbaarheid van het onroerend goed naar 

verschillende volumes en functies, zodat organisaties die sterk aan verandering onderhevig zijn 

gemakkelijker te voorzien zijn van de juiste huisvesting. 

4. Vergroten productiviteit, 

De bedoeling van een verhoogde productiviteit is dat dit leidt tot een verhoogde winstgevendheid. 

Vastgoedbeslissingen die effect hebben op de locatie, interne lay-out en de binnenhuisarchitect. 

Daarnaast beïnvloeden vastgoedbeslissingen en dus het vastgoed ook een aantal persoonlijke factoren 

zoals de productiviteit en de productiviteit van werkgroepen. Door zich te richten op deze strategie richt 

een organisatie zich op het ondersteunen van de productiviteit. Dit kan gedaan worden door het 

onroerend goed optimaal te laten aansluiten op het (werk)proces zodat dit productiever verloopt en dus 

meer rendement oplevert. 

5. Vergroten waarde vastgoed, 

Het vergroten van de waarde van het vastgoed door het vastgoed te managen als kapitaalgoederen die 

optimaal kunnen bijdragen aan de financiële prestaties van een onderneming. Dit kan bereikt worden 

door een actief vastgoedmanagement waarbij tijdige dispositie en acquisitie van CRE plaatsvindt. 

6. Vergroten medewerkers- / gebruikerstevredenheid, 

Deze strategie is gericht op de tevredenheid van de werknemers en / of de gebruikers van een gebouw. 

Hier wordt gekeken naar effecten op lichamelijk, psychologisch en sociaal gebied. 

7. Promotie marketing en verkoop. 

Het uiterlijk van een gebouw kan gebruikt worden om het imago van een bedrijf te versterken bij de 

klanten, medewerkers en toeleveranciers. Op deze manier kan het CRE op een indirecte manier 

toegevoegde waarde opleveren voor een onderneming. CRE kan gebruikt worden als een vorm van 

reclame. Bereikbaarheid en zichtbaarheid van het CRE zijn manieren om klanten te trekken en hierdoor 

kunnen de opbrengsten stijgen. 

 

Op basis van onder andere Lindholm (2008) en Ramakers (2008) kan gezegd worden dat toegevoegde 

waarde een variabel begrip is, en dus voor ieder bedrijf “uniek” is. Deze verschillende betekenissen worden 

gedekt in de zeven CRE strategieën van Lindholm. Zo kan dus bijvoorbeeld minimaliseren van de kosten de 

toegevoegde waarde zijn van het CRE(M) van bedrijf X op het bedrijfsproces, terwijl vergroten van de 

productiviteit de toegevoegde waarde van het CRE(M) van bedrijf Y op het bedrijfsproces. Toegevoegde waarde 

kan namelijk werken als een self fulfilling prophecy: doordat bedrijf X kiest voor de CRE strategie om te 

minimaliseren van de kosten, kan uiteindelijk het CRE(M) als toegevoegde waarde voor het bedrijfsproces van 

een bedrijf hebben dat er geminimaliseerd wordt op de kosten. De naam van de toegepaste CRE strategie geeft 

de betekenis van toegevoegde waarde aan die dat bedrijf eraan geeft. 

 

2.3.1. Het op een lijn brengen van de bedrijfsstrategie met de CRE strategie 

Het toepassen van een CRE strategie heeft het meeste effect als deze gebaseerd is op de bedrijfsstrategie. 

Het maken van een compacte indeling van bedrijfsstrategieën waarin ieder bedrijf zijn toegepaste 

bedrijfsstrategie kan terugvinden is een moeilijk opgave (Ramakers, 2008). Wel blijkt uit de scriptie van Ramakers 

(2008) dat er een lijst met driving forces bestaat waarop alle bedrijfsstrategieën gebaseerd kunnen worden. De 

driving forces bevinden zich als het ware aan het begin van de formulering van een bedrijfsstrategie. Er zijn in 
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totaal negen driving forces waarmee de richting en de “houding” van een organisatie gestuurd kan worden. Alle 

negen driving forces zijn belangrijk voor bijna iedere organisatie. Echter in elk bedrijf is een van de negen 

strategische gebieden de drijvende kracht van een organisatie (Tregoe & Zimmerman, 1980 in Ramakers, 2008). 

De koppeling tussen de driving forces en de CRE strategieën is dan nog steeds een koppeling die niet 

gemakkelijk te maken is, en dus ook niet in een hapklare vorm aan een model toegevoegd kan worden. Ondanks 

deze problemen is er toch voor gekozen om de driving forces in het model te plaatsen. Hiermee kan bereikt 

worden dat er bij de bedrijven die met het model gaan werken een bewustwording tot stand komt. Hierbij gaat het 

om een bewustwording van het belang van het op lijn brengen van de driving force, waar de bedrijfsstrategie op 

gebaseerd is, met de gekozen CRE strategie. Naast deze bewustwording kan er ook een klimaat ontstaan waarin 

een maximale toegevoegde waarde bereikt kan worden van het CRE op het bedrijfsresultaat. Voor hoe de 

koppeling tussen de driving forces en de CRE strategieën precies in zijn werk gaat wordt er verwezen naar de 

scriptie van Ramakers (2008). 

 

De negen driving forces zijn: 

1. Aangeboden producten, 

2. Behoeften uit de markt, 

3. Technologie, 

4. Productie mogelijkheden, 

5. Verkoopmethode, 

6. Distributiemethode, 

7. Natuurlijke bronnen, 

8. Grootte / groei, 

9. Opbrengsten / winst. 

Voor een beschrijving van alle driving forces zie: Bijlage 2. 

 

2.4. Eerste aanzet van het beslissingsondersteunend model 

In deze paragraaf zal de tussenstand van het model getoond worden, zoals aan het begin van dit hoofdstuk 

is aangegeven. Deze paragraaf komt ook terug in de hoofdstukken 3 en 4, in ieder hoofdstuk zal getoond worden 

dat het beslissingsondersteunend model steeds iets groter kan worden na het beantwoorden van de deelvragen. 

Het schematische model dat naar aanleiding van dit hoofdstuk is opgesteld is te zien in Figuur 5. In dit figuur 

bestaat het model uit een drietal blokken: het startblok, het blok waarin de driving force van een onderneming 

bepaald wordt en een blok waarin de toegepaste CRE strategie bepaald wordt. Nu worden kort de twee blokken 

driving forces en CRE strategie besproken. 

 

DRIVING FORCES 

Er is voor gekozen om de bedrijfsstrategie vast te stellen op basis van de driving forces omdat iedere 

bedrijfsstrategie hiervan afgeleid kan worden, en een algemene indeling van bedrijfsstrategieën niet gevonden is. 

De koppeling tussen de driving forces en de CRE strategie kan op verschillende manieren tot stand komen. 

Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van Ramakers (2008). De twee strategieën staan er beide in om een 

bewustwording tot stand te brengen dat een uitlijning van de verschillende strategieën op elkaar ook toegevoegde 

waarde kan opleveren bij de managers die gebruik maken van dit beslissingsondersteunend model.  
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CRE STRATEGIE 

Het tweede belangrijke blokje, met de CRE strategieën wordt gebruikt om vast te stellen welke CRE 

strategie een onderneming heeft toegepast. Hoewel deze lijst met zeven CRE strategieën is opgebouwd uit de 

meest gebruikte CRE strategieën is het mogelijk dat de toegepaste CRE strategie van een onderneming niet 

voorkomt op de lijst. Dit komt doordat er (nog) veel alternatieve benamingen gebruikt worden. Het is dan de 

bedoeling dat er dan voor de CRE strategie gekozen wordt die het dichtst in de buurt licht van de toegepaste 

CRE strategie. 

 

 

 

Figuur 5: Schematische weergave beslissingsondersteunend model na hoofdstuk 2 

 

2.5. Conclusie 

Ondanks dat er geen kant en klare definitie van toegevoegde waarde te vinden is, is er toch geprobeerd een 

op te stellen. De definitie die het dichtst in de buurt komt bij toegevoegde waarde in een CRE(M) context en 

daarmee ook meteen de problematiek rondom deze term duidelijk maakt is de volgende: 

Toegevoegde waarde: 

 

De betekenis van het woord toegevoegde waarde in een CRE(M) context is een variabel begrip dat afhangt 

van de gekozen CRE(M) strategie van dat bedrijf, het bedrijf zelf en het CRE. De naam van de gekozen CRE(M) 

strategie is de betekenis die dat bedrijf aan de toegevoegde waarde van CRE(M) op het bedrijfsproces en de 

prestaties van de onderneming geeft.  

  

 

 

De echte vraag die aan het begin van dit hoofdstuk werd gesteld kan hiermee ook beantwoord worden. Het 

antwoord op de vraag: Hoe kun je door middel van CREM toegevoegde waarde creëren voor de organisatie? 

Door middel van het voeren van één CRE strategie die afgestemd is op de driving force, de bedrijfsstrategie, de 

doelstelling en natuurlijk het bestaande CRE van de organisatie. Dit om zodoende een maximaal haalbare 

toegevoegde waarde te realiseren. 
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Hoofdstuk 3 Beïnvloeding van toegevoegde waarde van CREM 

 

De volgende deelvragen zullen in dit hoofdstuk beantwoord worden: 

 

2. Welke variabelen bepalen de toegevoegde waarde van CRE(M)? 

3. Hoe kunnen deze variabelen, en dus de toegevoegde waarde worden beïnvloed? 

 

Voor een antwoord op de eerste vraag zal er gekeken worden naar de CRE strategieën die in hoofdstuk 2 

naar voren zijn gekomen. Voor de beantwoording van de tweede vraag zullen de variabelen die de toegevoegde 

waarde van CRE(M) bepalen verder worden bekeken. 

3.1. Welke variabelen bepalen de toegevoegde waarde van CRE(M)? 

3.1.1. Met welke variabelen kan de toegevoegde waarde van CRE(M) gemeten worden? 

Hier zullen de variabelen onderzocht worden die de toegevoegde waarde van CRE(M) bepalen. Dit is nodig 

omdat met behulp van deze variabelen de toegevoegde waarde een tastbaarder begrip wordt waarmee 

uiteindelijk ook gerekend kan worden. Het meten van de prestaties, lees de toegevoegde waarde, van CRE(M) 

kan gedaan worden met een prestatie meetinstrument, hetgeen verderop in dit hoofdstuk besproken wordt. Het 

meten van prestaties kan ook met kengetallen. Kengetallen die nu veel gebruikt worden door CRE medewerkers 

zijn onder andere het aantal vierkante meter per medewerker of de omzet per vierkante meter (Lindholm, 2008). 

Het probleem met deze kengetallen is dat ze afzonderlijk niet veel zeggen. Ze kunnen wel een momentopname 

geven van de staat van het CRE van een onderneming, maar als er verder niks mee gedaan wordt, levert het nog 

geen toegevoegde waarde op. Daarom is een prestatie meetinstrument, dat is opgebouwd uit een verzameling 

van variabelen, beter dan losse kengetallen.  

Dan volgt bijna vanzelfsprekend de volgende vraag: waaraan moet een prestatie meetinstrument voldoen 

om effectief te zijn? Deze vraag is ook al eerder gesteld door verschillende onderzoekers, bijvoorbeeld Lindholm 

en Gibler (2005). Ze gaan hiervoor op zoek in de literatuur over prestatie meetinstrumenten, waarin onderzoek is 

gedaan naar de samenstelling en de eigenschappen die een prestatie meetinstrument moet hebben om effectief 

te zijn. De lijst die uit hun onderzoek is gekomen is zichtbaar in Tabel 1. Een prestatie meetinstrument waarnaar 

in dit hoofdstuk gezocht wordt moet dus aan deze eisen voldoen. 

 

Tabel 1: Bewerking van: Eigenschappen van een effectief prestatie meetinstrument (Lindholm en Gibler, 2005) 

 

• Aantal metingen moet beperkt worden tot een minimum (Brown, 1996; Thor, 1998) 

• Het systeem moet gebaseerd zijn op een gebalanceerde verzameling van meetinstrumenten (Kaplan en 

Norton, 1996; Brown, 1996) 

o Meetinstrumenten moeten een mix zijn van verleden, heden en toekomst (Brown, 1996) 

o Meetinstrumenten moeten een mix zijn van financiële en niet financiële instrumenten (Vokurka en 

Fledner, 1995) 

o Meetinstrumenten dienen gebaseerd te zijn op de behoefte van de klanten, aandeelhouders, en 

andere belangrijke stakeholders (Brown, 1996) 

• Meetinstrumenten moeten uniek zijn of elkaar uitsluiten (Sink, 1985) 
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Aan het einde van paragraaf 3.1 worden de variabelen en het meetinstrument getoetst aan de bovenstaande 

eigenschappen. Met behulp van een meetinstrument kan de toegevoegde waarde van CRE(M) worden gemeten. 

Dit kan door met behulp van het meetinstrument een referentiekader en een weergave van de werkelijke CRE 

portefeuille op te stellen, uitgedrukt in de variabelen die tot het meetinstrument behoren. Een prestatie 

meetinstrument wordt namelijk opgebouwd uit variabelen. Welke variabelen samen een prestatie meetinstrument 

kunnen vormen, wordt in dit hoofdstuk aangegeven. Een referentiekader kan gezien worden als een eisenpakket 

waaraan de CRE portefeuille moet voldoen. Het referentiekader wordt opgesteld aan de hand van de driving 

force, de CRE strategie en overige eisen die aan het vastgoed worden gesteld. De weergave van de werkelijke 

staat van de CRE portefeuille wordt gebruikt om de CRE portefeuille te vergelijken met het referentiekader (zie 

hoofdstuk 4).  Hieronder wordt gekeken naar de variabelen waaruit een meetinstrument wordt opgebouwd. 

Er zijn sets met variabelen te vinden die gebruikt worden in de bedrijfseconomie, variabelen uit 

jaarverslagen, variabelen die gebruikt worden als rendementsbegrippen en variabelen die staan in de NEN 2632 

waarin de exploitatiekosten van gebouwen behandeld worden. Deze variabelen zijn losstaand te gebruiken als 

een prestatie meetinstrument. Dit is zo omdat al deze sets met variabelen geen complete set vormen waarmee 

een hele CRE portefeuille doorgemeten kan worden. Er bestaat echter wel een set van variabelen die ingedeeld 

is volgens de CRE strategieën. Deze set met variabelen is dus ook gericht op het CRE(M). Het gaat hier om de 

variabelen van Lindholm (2008), welke in de volgende paragraaf worden besproken. Deze set met variabelen is 

veel completer dan de overige variabelen. Het is namelijk een set met variabelen die zowel gericht is op financiële 

en niet financiële meetinstrumenten. In paragraaf 3.1.3 wordt de mate aangegeven waarin de verschillende 

variabelen uitdrukbaar zijn in geld. Met behulp van de variabelen van Lindholm kan er antwoord worden gegeven 

op de tweede deelvraag: welke variabelen bepalen de toegevoegde waarde van CRE(M)? 

 

Variabelen die toegevoegde waarde bepalen 

De variabelen die de toegevoegde waarde bepalen zijn de variabelen die gevonden zijn in het 

promotieonderzoek van Lindholm (2008). Hierin staan onder andere verschillende overzichten waarbij de meest 

gebruikte, meer innovatieve CREM prestatie “meetinstrumenten” ofwel / variabelen worden weergegeven. De 

meetinstrumenten die Lindholm in haar dissertatie presenteert, komen uit een uitgebreid veld- en 

literatuuronderzoek en bestaan uit een combinatie van financiële en niet financiële indicatoren. Deze mix van 

variabelen is prima geschikt om de toegevoegde waarde per CRE strategie te kunnen bepalen. In de dissertatie 

van Lindholm is een literatuuronderzoek uitgevoerd over prestatie meting van CREM. De literatuur kan worden 

ingedeeld in twee categorieën:  

1. Onderzoeken die de resultaten van enquêtes presenteren over veel gebruikte prestatie 

meetinstrumenten in verschillende soorten organisaties;  

2. Onderzoeken die specifieke prestatie meetinstrumenten suggereren te gebruiken, en of kwaliteiten 

aanbevelen die een meet instrument moet hebben.  

De onderzoeken die in de eerste categorie vallen zijn de onderzoeken van: Arthur Anderssen (1993); Nourse 

(1994); Massheder en Finch (1998) en Bdeir (2003). 

Onderzoeken behorende tot de tweede categorie zijn de onderzoeken van: Duckworth (1993); Kincaid (1994); 

Tranfield en Akhlaghi (1995); Varcoe (1996); Hinks en McNay (1999); Amartunga en Baldry (2000); Ho et al 

(2000) en Lubieniecki en Desrocher (2003). 

Direct valt er op dat er meer onderzoeken gedaan zijn die in categorie twee vallen en dus alleen maar 

aangeven welke kwaliteiten meetinstrumenten moeten hebben, en enkele meetinstrumenten aanhalen. Een 

artikel dat toegevoegd kan worden aan de bovenstaande lijst is het artikel van Appel en Feijts (2007). Dit artikel 

kan bij de tweede categorie gezet worden.  
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Lindholm (2008) heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin prestatie meetinstrumenten en de 

bijbehorende variabelen onderzocht zijn. De variabelen die naar voren komen in dit onderzoek zijn afkomstig uit 

de literatuur en uit veldwerk. Deze prestatie meetinstrumenten zijn bedoeld voor het meten / bepalen van de 

toegevoegde waarde van CRE(M). Deze variabelen zijn vervolgens ingedeeld naar de zeven CRE strategieën, 

die eerder zijn vastgesteld. Ze maakt onderscheid naar variabelen die al gebruikt worden door CRE managers, en 

naar variabelen / meetinstrumenten die innovatiever zijn dan degene die al gebruikt worden (zie Bijlage 3). 

Naast de overzichten van CRE(M) meetinstrumenten / variabelen heeft Lindholm (2008) veldwerk verricht 

door het afnemen van interviews met de CREM afdelingen van 30 grote bedrijven. Hieruit heeft ze informatie 

gehaald over welke CREM prestatie meetinstrumenten / variabelen gebruikt worden voor het bepalen van 

toegevoegde waarde van CREM. Hieruit bleek dat prestatie meetsystemen voor het CRE(M) vaker werden 

gebruikt als bedrijven al gebruik maakten van prestatie meetsystemen voor het gehele bedrijf. Dit zijn dan 

systemen als de Balanced Scorecard of Six Sigma. Een ander opvallend punt uit deze interviews blijkt het feit dat 

gebruikte prestatie meetsystemen uit de praktijk meer lijken op een verzameling individuele prestatie 

meetinstrumenten, dan één goed op elkaar afgesteld geheel. Lindholm geeft de volgende verklaring voor dit 

fenomeen: het lijkt er meer op dat deze prestatie meetsystemen over de jaren zo gegroeid zijn door er steeds 

nieuwe meetinstrumenten aan toe te voegen. De prestatie meetsystemen die wél als één geheel werken zijn vaak 

gebaseerd op systemen als de Balanced Scorecard. Een algemeen probleem met deze strategische prestatie 

meetsystemen is dat er te weinig begrijpelijke CREM meetinstrumenten zijn . Dan voornamelijk meetinstrumenten 

die het mogelijk maken een overall beeld te scheppen van de CREM processen en de uitkomsten van die 

processen. Als totaalplaatje heeft Lindholm een lijst gemaakt met mogelijke CREM meetinstrumenten / variabelen 

die ze heeft geïdentificeerd aan de hand van de interviews met de CREM afdelingen, en uit de literatuur. De 

CREM meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden als variabelen, zijn ingedeeld naar de zeven real estate 

strategieën. In onderstaande tabel is deze lijst te zien. 

 

Tabel 2: Real estate prestatie meet instrumenten (Lindholm en Levaïnen, 2006) 

Real estate strategy Potential measure 

Reduce cost Occupancy cost per square foot/ metre 

Occupancy cost per seat 

Occupancy cost per employee 

Occupancy cost per dollar/unit of revenue 

Occupancy cost as a % of total operating expense 

Occupancy cost as a % of operating revenue by business unit 

Occupancy cost as a % of operating revenue by building 

Occupancy cost per unit of production 

Occupancy cost as a % of total labour and overhead by business unit 

Occupancy cost by building 

Space (Square feet or metres) per employee 

Whether workplace standards are used 

Percent of space occupied 

Percent operational space versus non‐operational space 

Total owned and leased space (square feet/metres) 

Persons per seat 

Number of moves per year 

Cost of underutilized space 

Real estate cost per CRE employee 

Total CREM operating expenditures versus budget 

Increase flexibility Percent leased space relative to total space 

Length of lease terms 

Use of virtual and flexible workspaces 
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Increase productivity Employees opinions on how well the workplace supports their productivity 

Distance employees commute 

Distance among company sites and businesses 

Time wasted with interruptions (due to open space layout ) 

Percent shared services 

No loss of business due to real estate service failure 

Real estate spending as % of gross margin 

Real estate spending as % of total operating expenses 

Time used on real estate projects versus time budgeted for projects 

Money spent on real estate projects versus money budgeted for projects 

Amount of real estate advice given to other business units 

Number of service providers/service level agreements 

Number of transactions/projects/leases per FTE employee 

CRE employee qualifications 

Employee turnover 

Number of steps/time for real estate approval process 

Use of audits for service providers 

Increase employee / 

internal client satisfaction 

Distance to required transportation modes for employees 

Employee satisfaction with work environment 

Quality of indoor environment (lightning, temperature, noise) 

Workspace (size, shape) 

Amount of nearby amenities for employees 

Range of services offered by CREM 

Employee/internal customer satisfaction with responsiveness of CREM staff 

Employee satisfaction with CREM staff professional skills 

Employee satisfaction with CREM information sharing 

CREM response time to requests 

Competence of CREM staff 

Investment in training per CREM employee 

Promote marketing and 

sales 

Number of workstations per employee 

Distance to required transportation modes for customers 

Distance to customers 

Use of company logos and colours in workplace design 

Image rating based on building attributes 

Energy consumption (conservation) 

Number of energy audits 

Environmental sustainability of buildings 

Increase value of assets Real estate cost of acquisitions versus returns/IRR 

Lease vs. construction or ownership cost comparisons 

Aging reports for leases 

Real estate holding costs per year 

Number of building quality audits 

Real estate return on investment 

Real estate return on equity 

Business return on real estate assets 

Sales or revenue per square foot (metre) 

Space (square feet or metres) per unit (dollar) of revenue 

Market capital value versus book value by building 

Percentage of surplus assets sold 

Time to dispose of properties versus plan 

Cost of disposal of property versus savings 

Time to clear buildings versus plan 

Number of development projects for obsolete properties 

Status of risk management activity (contaminated sites) 

Effectiveness in corporate 

strategic process 

Percent CREM employees indicating strong understanding of how their jobs fit into 

attaining corporate objectives 



Beïnvloeding van toegevoegde waarde van CRE(M)  

 

28  

 

CREM involved corporate strategic planning 

CREM integrated with other functional strategies (HR, IT, etc.) 

CREM actively involved in firm‐wide initiatives such as special asset use, 

consolidations, or shared services opportunities 

Number of formal and informal CREM meetings with top executives 

Fulfillment of CREM strategic aims 

CREM communication time with top executives 

Self evaluation of how well CREM decisions support strategy 

 

Aan het einde van haar onderzoek geeft Lindholm (2008) aan dat er op basis van haar onderzoek, onder 

organisaties met een CREM afdeling, geconcludeerd kan worden dat er geen innovatieve meetinstrumenten in 

gebruik zijn die nog niet zijn genoemd in eerder onderzoek. Wel heeft ze uitgevonden dat door deze onderzochte 

organisaties de vraag naar nieuwe meetinstrumenten groot is. Het blijkt alleen lastig om nieuwe en tegelijk 

innovatieve meet instrumenten te bedenken. Een ander belangrijk probleem is de data die benodigd is voor de 

meetinstrumenten. In de meeste gevallen is het moeilijk en tijdrovend om betrouwbare data te verzamelen die 

nodig is voor de meetinstrumenten. Dit is een groot probleem aangezien een model om de toegevoegde waarde 

van CREM te meten wel gemakkelijk toepasbaar dient te zijn. Als dit niet het geval is, zal een dergelijk model te 

veel geld en tijd kosten om te gebruiken, en zal het niet veel toegepast worden. Daarnaast is het handig dat bij 

bovenstaande tabel, de indicatoren zijn ingedeeld naar CRE strategieën. Dit zijn dezelfde CRE strategieën die in 

hoofdstuk twee als “de beste” CRE strategieën zijn bestempeld.  

3.1.2. Aanpassing variabelen aan gekozen CRE strategieën 

Hierboven is een overzicht gegeven van verschillende variabelen waarmee het mogelijk moet zijn om de 

toegevoegde waarde van CRE(M) te bepalen. Hierin komen zowel variabelen voor gericht op het financieel vlak 

als variabelen gericht op het niet financieel vlak . Verder zijn de variabelen ingedeeld naar CRE strategie, waarbij 

opvalt dat één van de CRE strategieën niet overeen komt met de gekozen CRE strategieën in hoofdstuk 2. Om 

het mogelijk te maken om per CRE strategie het CRE(M) van een organisatie met specifieke variabelen te meten, 

moet deze afwijkende CRE strategie aangepast worden op de gekozen CRE strategieën.  

 

Het enige probleem met de variabelen van Lindholm is dat ze niet voor alle CRE strategieën uit hoofdstuk 2 

variabelen heeft aangegeven. Dit is te zien in Tabel 3: vergelijk gebruik CRE strategieën. Uit deze 

vergelijkingstabel valt op te maken dat de CRE strategie: vergroten innovatie, niet voorkomt bij de CRE 

strategieën die voorkomen in het meetinstrument van Lindholm. In plaats daarvan wordt er de CRE strategie: 

effectiveness in corporate strategic process gebruikt. Deze CRE strategie lijkt niet op de missende CRE strategie: 

vergroten innovatie, zo ook de bijbehorende meet instrumenten / indicatoren niet. Omdat er toch op basis van de 

gebruikelijke CRE strategieën gewerkt moet worden, moeten er dus andere variabelen gevonden worden voor de 

CRE strategie: vergroten innovatie.  
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Tabel 3: Vergelijking gebruik CRE strategieën 

CRE strategieën Lindholm CRE strategieën gebruikt bij de variabelen Lindholm 

1. Minimaliseren kosten, Reduce cost 

2. Vergroten innovatie, ---------------------------------- 

3. Vergroten flexibiliteit, Increase flexibility 

4. Vergroten productiviteit, Increase productivity 

5. Vergroten waarde vastgoed, Increase value of assets 

6. Vergroten medewerkers- / 

gebruikerstevredenheid, 

Increase employee / internal client satisfaction 

7. Promotie marketing en verkoop. Promote marketing and sales 

8. ---------------------------------- Effectiveness in corporate strategic process 

 

Het vinden van “nieuwe” variabelen voor de CRE strategie: vergroten innovatie, wordt gedaan met behulp 

van bestaande literatuur. De onderstaande variabelen zijn afgeleid uit een eerder werk van Lindholm (2006) en 

een paper van Appel-Meulenbroek (2005). Deze variabelen zijn hieronder in een opsomming te zien: 

• De bezettingsgraad van verschillende werkplaatsconcepten 

• De mate van innovatie in de werkomgeving 

• De mate waarin gebruikers mee kunnen denken ontwerpfase van een gebouw 

• De mate van interactie tussen medewerkers 

• De toegepaste kantoorconcepten 

• De aanwezigheid van barrières tussen afdelingen 

• Beschikbaarheid van nieuwe technologieën 

• Voorzieningen op locatie 

3.1.3. Uitdrukbaarheid in geld variabelen van het meetinstrument 

De uitdrukbaarheid van de variabelen in geld is van belang voor CRE managers omdat ze met geld op de 

meest eenvoudige manier toegevoegde waarde kunnen aantonen van CRE(M) op de prestaties van de 

onderneming. Daarnaast is een indeling naar de uitdrukbaarheid in geld van de variabelen ook handig bij het 

bepalen of de mix tussen financiële en niet financiële variabelen in balans is. Dit is een eigenschap van een goed 

prestatie meetinstrument zoals weergegeven in Tabel 1 in paragraaf 3.1.1. 

In Tabel 4 staat de vertaling naar het Nederlands van de variabelen uit het meetinstrument, waarbij tevens 

de uitdrukbaarheid in geld wordt aangegeven. Dit wordt met behulp van kleurcodes aangegeven. De kleurcodes 

betekenen het volgende:  

• Groen = uit te drukken in geld;  

• Oranje = na bewerking uit te drukken in geld;  

• Rood = niet uit te drukken in geld. 

 

Hoe deze indeling is opgesteld, is terug te vinden in Bijlage 4.  
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Tabel 4: Vertaling variabelen en uitdrukbaarheid in geld 

Vertaling Variabelen ENG -> NL 

CRE 
strategie Variabelen in het Engels Variabelen in het Nederlands 

M
in

im
a

li
s
e

re
n

 k
o

s
te

n
 

Occupancy cost per square foot/ metre Huisvestingskosten per vierkante meter 

Occupancy cost per seat Huisvestingskosten per werkplek 

Occupancy cost per employee Huisvestingskosten per medewerker 

Occupancy cost per dollar/unit of revenue Huisvestingskosten per euro aan omzet 

Occupancy cost as a % of total operating 
expense 

Huisvestingskosten als percentage van de totale 
kosten 

Occupancy cost as a % of operating revenue 
by business unit 

Huisvestingskosten als percentage van de 
opbrengsten opgedeeld per bedrijfsonderdeel 

Occupancy cost as a % of operating revenue 
by building 

Huisvestingskosten als percentage van de 
opbrengsten opgedeeld per gebouw 

Occupancy cost per unit of production Huisvestingskosten per productieunit 

Occupancy cost as a % of total labour and 
overhead by business unit 

Huisvestingskosten als percentage van de totale 
personeels- en overheadkosten per 
bedrijfsonderdeel 

Occupancy cost by building Huisvestingskosten per gebouw 

Space (Square feet or metres) per employee Oppervlakte per medewerker 

Percent of space occupied Percentage van de in gebruik zijnde ruimte 

Percent operational space versus 
non‐operational space 

Percentage operationele ruimte tov de niet 
operationele ruimte. 

Total owned and leased space (square 
feet/metres) Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2 

Persons per seat Aantal medewerkers per werkplek 

Real estate cost per CRE employee Huisvestingskosten per CRE medewerker 

Total CREM operating expenditures versus 
budget 

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten 
opzichte van het beschikbare budget 

Whether workplace standards are used Worden er werkplaats standaarden toegepast 

Number of moves per year Aantal verhuizingen per jaar 

Cost of underutilized space Kosten van ongebruikte ruimte 

    

V
e

rg
ro

te
n

 i
n

n
o

v
a

ti
e
 

  De bezettingsgraad van verschillende 
werkplaatsconcepten 

  De mate van innovatie in de werkomgeving 

  
De mate waarin gebruikers mee kunnen denken 
tijdens de ontwerpfase van een gebouw 

  De mate van interactie tussen medewerkers 

  De toegepaste kantoorconcepten 

  De aanwezigheid van barrières tussen afdelingen 

  Beschikbaarheid van nieuwe technologieën 

  Voorzieningen op locatie 

    

V
e

rg
ro

te
n

 
fl

e
x

ib
il
it

e
it

 

Percent leased space relative to total space 
Percentage gehuurde ruimte ten opzichte van de 
totale beschikbare ruimte 

Length of lease terms Contract loopduur 

Use of virtual and flexible workspaces Gebruik van virtuele en flexibele werkruimten 
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V
e

rg
ro

-t
e

n
 p

ro
d

u
c

ti
v

it
e

it
 

No loss of business due to real estate 
service failure 

Totaal aan misgelopen zakelijke mogelijkheden / 
deals als gevolg van falen van bedrijfsvastgoed 
uitgedrukt in euro's 

Real estate spending as % of gross margin 
Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een 
percentage van de brutomarge 

Real estate spending as % of total operating 
expenses 

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een 
percentage van de totale bedrijfskosten 

Money spent on real estate projects versus 
money budgeted for projects 

De verhouding tussen werkelijke uitgave aan 
bedrijfsvastgoed ontwikkelingsprojecten en de 
begrote uitgaven voor deze projecten 

Employees opinions on how well the 
workplace supports their productivity 

De mening van de medewerkers over de 
ondersteuning van de productiviteit door de 
werkomgeving 

Distance employees commute 
De afstand die medewerkers afleggen voor woon-
werk verkeer 

Distance among company sites and 
businesses 

Onderlinge afstand tussen verschillende 
vestigingen 

Time wasted with interruptions (due to open 
space layout ) 

Verloren tijd door werkonderbrekingen als gevolg 
van een open ruimteindeling 

Percent shared services Percentage gedeelde services 

Time used on real estate projects versus 
time budgeted for projects 

Tijd gebruikt voor bedrijfsvastgoedprojecten tov de 
ingeplande tijd. 

Amount of real estate advice given to other 
business units 

Hoeveelheid bedrijfsvastgoedadvies gegeven aan 
andere bedrijfsonderdelen 

Number of service providers/service level 
agreements 

Aantal service providers en of service level 
contracten 

Number of transactions/projects/leases per 
FTE employee 

Aantal transacties / projecten / huurcontracten per 
aantal werknemers uitgedrukt in volledige FTE's 

CRE employee qualifications Kwalificaties van CRE medewerkers 

Employee turnover De hoeveelheid werk die een medewerker verzet 

Number of steps/time for real estate 
approval process 

Aantal stappen / tijd voordat er goedkeuring wordt 
afgegeven voor een vastgoedbeslissing 

Use of audits for service providers 
Worden er audits uitgevoerd bij 
dienstenleveranciers 

    

V
e

rg
ro

te
n

 w
a

a
rd

e
 v

a
s

tg
o

e
d

 

Real estate cost of acquisitions versus 
returns/IRR 

Acquisitiekosten bedrijfsvastgoed t.o.v. 
returns/IRR 

Lease vs. construction or ownership cost 
comparisons 

Vergelijking tussen huur, bouwkosten en 
exploitatiekosten  

Real estate holding costs per year Bedrijfsvastgoed gerelateerde kosten per jaar 

Real estate return on investment Rendement op vastgoedinvestering 

Real estate return on equity Rendement op vastgoedaandelen 

Business return on real estate assets Bedrijfs rendement op vastgoed 

Sales or revenue per square foot (metre) Omzet per vierkante meter 

Space (square feet or metres) per unit 
(dollar) of revenue Oppervlakte per enkele euro opbrengsten 

Market capital value versus book value by 
building Marktwaarde tov boekwaarde per gebouw 

Percentage of surplus assets sold Percentage van overtollige gebouwen verkocht 

Cost of disposal of property versus savings 
Kosten voor dispositie van een gebouw t.o.v. de 
besparing die het met zich mee brengt 

Aging reports for leases 
Verouderingsrapporten met daarin de technische 
staat van een gebouw voor gehuurde gebouwen 
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Number of building quality audits Aantal kwaliteitsaudits van gebouwen 

Time to dispose of properties versus plan 
Benodigde tijd voor de dispositie van een gebouw 
vergelijken met de ingeplande tijd. 

Time to clear buildings versus plan 
Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken 
vergelijken met de geplande tijd 

Number of development projects for obsolete 
properties 

Aantal van ontwikkelingsprojecten voor 
overbodige gebouwen 

Status of risk management activity 
(contaminated sites) 

Status van risicomanagement activiteiten (bij 
verontreinigde gebouwen) 

    

V
e

rg
ro

te
n

 m
e
d

e
w

e
rk

e
rs

 /
  

g
e

b
ru

ik
e

rs
te

v
re

d
e

n
h

e
id

 

Quality of indoor environment (lightning, 
temperature, noise) 

Kwaliteit van het binnenklimaat (verlichting, 
temperatuur en geluid) 

Amount of nearby amenities for employees 
Hoeveelheid van beschikbare voorzieningen in de 
omgeving 

Distance to required transportation modes 
for employees 

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor 
medewerkers 

Employee satisfaction with work environment Medewerkerstevredenheid met de werkomgeving 

Workspace (size, shape) Werkruimte (grootte en vorm) 

Range of services offered by CREM 
De verschillende aangeboden diensten door 
CREM 

Employee/internal customer satisfaction with 
responsiveness of CREM staff 

Medewerkerstevredenheid / interne 
klanttevredenheid met de reactiegerichtheid van 
de CREM medewerkers 

Employee satisfaction with CREM staff 
professional skills 

Medewerkerstevredenheid met de professionaliteit 
van de CREM medewerkers 

Employee satisfaction with CREM 
information sharing 

Medewerkerstevredenheid met de gedeelde 
informatie door de CREM medewerkers 

CREM response time to requests Reactiesnelheid op vragen aan de CREM afdeling 

Competence of CREM staff Competentie van CREM medewerkers 

Investment in training per CREM employee Investeringen in training van CREM medewerkers 

    

P
ro

m
o

ti
e

 m
a

rk
e

ti
n

g
 

e
n

 v
e

rk
o

o
p

 

Number of workstations per employee Aantal werkplekken per medewerker 

Energy consumption (conservation) Energie gebruik (besparing) 

Distance to required transportation modes 
for customers 

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor 
klanten 

Distance to customers Afstand tot aan de klanten 

Use of company logos and colours in 
workplace design 

Gebruik van bedrijfslogo's en kleuren in de 
werkplekarchitectuur 

Image rating based on building attributes 
Imago score op basis van gebouwkenmerken / -
onderdelen 

Number of energy audits Aantal energieaudits 

Environmental sustainability of buildings Duurzaamheid van gebouwen 
 

Voldoet het bovenstaande (prestatie) meetinstrument aan de eigenschappen die hieraan gesteld worden in 

Tabel 1? Dit zal nu per punt besproken worden. Het eerste punt: het aantal metingen tot een minimum beperken, 

wordt aan voldaan door afgestemd op de toegepaste CRE strategie een set van variabelen aan te bieden, 

waardoor een minimum aan meetinstrumenten / variabelen gebruikt wordt om het CRE in kaart te brengen.  

Aan het tweede punt, dat een meetsysteem moet bestaan uit een gebalanceerde verzameling van 

variabelen, wordt ook aan voldaan. Er zijn financiële en niet financiële meetinstrumenten aanwezig, en ook 

variabelen die naar het verleden en het heden kijken. 
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De verklaring van het eerste punt is ook te gebruiken bij het laatste punt: variabelen moeten uniek zijn of 

elkaar uitsluiten. Doordat er een selectie aan variabelen wordt gemaakt op basis van de toegepaste CRE 

strategie, worden de overige variabelen uitgesloten. Aangezien er maar met één CRE strategie tegelijk gewerkt 

kan worden in het model worden hierdoor de overige variabelen uitgesloten. Het meetinstrument voldoet dan ook 

aan de eigenschappen van een goed meetinstrument uit Tabel 1. 

 

3.2. Hoe kunnen deze variabelen, en dus de toegevoegde waarde worden beïnvloed? 

Wat er eigenlijk onderzocht wordt in dit hoofdstuk is: hoe kunnen de variabelen van Lindholm nu beïnvloed 

worden? Dit kan gedaan worden door het aanpassen van de aspecten. De meeste variabelen zijn namelijk op te 

delen in meerdere aspecten. Neem bijvoorbeeld de eerste variabele: huisvestingskosten per vierkante meter uit 

Tabel 5. Deze variabele wordt bepaald door de aspecten huisvestingskosten en de totale oppervlakte in vierkante 

meter aan CRE van een bedrijf. De variabele zelf kan worden beïnvloed door het aantal vierkante meters te 

vergroten danwel te verkleinen. En de variabele kan ook worden beïnvloed door de huisvestingskosten te 

vergroten danwel te verkleinen.  

Iedere variabele kan op deze manier door een of meerdere aspecten worden beïnvloed. Een overzicht van 

de aspecten behorende bij de variabelen van de CRE strategie: minimaliseren kosten staat weergegeven in Tabel 

5. De variabelen en hun aspecten van de overige zes CRE strategieën staan weergegeven in Bijlage 5. 
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Tabel 5: Uitwerking Variabelen en aspecten CRE strategie: Minimaliseren kosten 

CRE 
strategie Variabele 

Aspecten waarmee de variabele mee te beïnvloeden is 
M

in
im

a
li

s
e

re
n

 k
o

s
te

n
 

Huisvestingskosten per vierkante meter Huisvestingskosten (EUR) Totale oppervlakte (m2) 

Huisvestingskosten per werkplek Huisvestingskosten (EUR) Aantal werkplekken (N) 

Huisvestingskosten per medewerker Huisvestingskosten (EUR) Aantal medewerkers (N) 

Huisvestingskosten per euro aan omzet Huisvestingskosten (EUR) Omzet (EUR) 

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten Huisvestingskosten (EUR) Totale kosten (EUR) 

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per bedrijfsonderdeel Huisvestingskosten (EUR) 

Opbrengsten per bedrijfsonderdeel 
(EUR) 

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per gebouw Huisvestingskosten (EUR) Opbrengsten per gebouw (EUR) 

Huisvestingskosten per productieunit Huisvestingskosten (EUR) Aantal productieunits (N) 

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en 
overheadkosten per bedrijfsonderdeel Huisvestingskosten (EUR) 

Totale personeels- en overheadkosten 
per bedrijfsonderdeel (EUR) 

Huisvestingskosten per gebouw Huisvestingskosten (EUR) Aantal gebouwen (N) 

Oppervlakte per medewerker Totale oppervlakte (m2) Aantal medewerkers (N) 

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte Totale oppervlakte (m2) Oppervlakte in gebruik (m2) 

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. 
Oppervlakte aan operationele ruimte 
(m2) 

Oppervlakte aan niet operationele ruimte 
(m2) 

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2 Totale oppervlakte in eigendom (m2) Totale gehuurde oppervlakte (m2) 

Aantal medewerkers per werkplek Aantal medewerkers (N) Aantal werkplekken (N) 

Huisvestingskosten per CRE medewerker Huisvestingskosten (EUR) Aantal CRE medewerkers (N) 

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het 
beschikbare budget 

Totale werkelijke kosten van de CREM 
afdeling (EUR) 

Totale begrote kosten voor de CREM 
afdeling (EUR) 

Worden er werkplaats standaarden toegepast     

Aantal verhuizingen per jaar Aantal verhuizingen in een boekjaar   

Kosten van ongebruikte ruimte Huisvestingskosten per M2 
Oppervlakte aan niet gebruikte ruimte 
(m2) 
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De opbouw van huisvestingskosten 

Huisvestingskosten is een deelvariabele die vaak terugkomt in de deelvariabelen die getoond zijn in Bijlage 

5. Omdat deze term op meerdere manieren uitgelegd kan worden, volgt er hier een kort overzicht van hoe 

huisvestingskosten opgebouwd zijn. De opbouw van de huisvestingskosten kan verschillen voor ieder bedrijf. 

Nourse (1994) beschrijft, in een bijlage van zijn artikel, een meet methodiek om de huisvestingskosten te meten. 

Ten eerste geeft hij aan dat de huisvestingskosten verschillen voor bedrijven die huisvesting huren en bedrijven 

die eigenaar zijn van de huisvesting. Voor een overzicht van de verschillende huisvestingskosten kosten voor 

huurders en voor eigenaars zie Tabel 6. 

 

Tabel 6: Onderbouwing huisvestingskosten 

Huisvestingskosten voor huurders  Huisvestingskosten voor eigenaars 

Basis huur  Gas water en licht  

Huur opslagen  Belastingen 

Onkosten  Management kosten 

Opslagen voor de algemene ruimte  Verzekering 

Kosten voor rekening van de huurder 

 Verzekering 

 Belastingen 

 Anders 

 Beveiliging 

 Kantine 

 Onderhoud en reparaties 

 Investeringen t.b.v. opwaardering van het gebouw 

Kantine  Ontwaarding / afschrijvingen 

Extra beveiliging niet aangeleverd door 

verhuurder 

 Rente 

Anders   

 

3.3. Stand van zaken van het beslissingsondersteunend model 

Op basis van het bovenstaande hoofdstuk kan het model verder worden uitgewerkt. Hierdoor zijn de stappen 

4, 5 en 6 erbij gekomen (zie Figuur 6). In de stappen 5 en 6 wordt er gebruik gemaakt van een meetinstrument 

dat opgebouwd is uit variabelen die de toegevoegde waarde van CRE(M) beïnvloeden. Dit meetinstrument wordt 

gebruikt om in stap 5 een referentiekader op te stellen. Het referentiekader is een soort van eisenpakket waaraan 

de CRE portefeuille moet voldoen. Het referentiekader wordt opgesteld aan de hand van de driving force, de CRE 

strategie en overige eisen die aan het vastgoed worden gesteld. Vervolgens worden de hiervoor genoemden 

eisen met behulp van het meetinstrument omgezet naar het referentiekader. 

In stap 6 wordt de werkelijke staat van de CRE portefeuille vast gelegd, dit gebeurt met behulp van hetzelfde 

meetinstrument. In stap 4 wordt eerst nog gevraagd of er al een dergelijk referentiekader bestaat, van 

bijvoorbeeld een eerdere poging om met behulp van dit beslissingsondersteunend model de toegevoegde waarde 

te optimaliseren. Bestaat er al een geschikt referentiekader, dan kan men door naar stap 6, anders moet alsnog 

eerst stap 5 doorlopen worden gevolgd door stap 6. In het volgende hoofdstuk wordt er gekeken hoe de 

toegevoegde waarde dan verder geoptimaliseerd en gestuurd kan worden. 
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Figuur 6: Schematische weergave beslissingsondersteunend model na hoofdstuk 3 

3.4. Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat de variabelen die de toegevoegde waarde van CRE(M) bepalen de 

variabelen zijn in het meetinstrument gebaseerd op werk van Lindholm. Door met dit meetinstrument, en dus de 

variabelen, metingen te verrichten is het mogelijk de toegevoegde waarde van CRE(M) in kaart te brengen en te 

beïnvloeden. Op hun beurt kunnen de variabelen, in het meetinstrument, weer beïnvloed worden door de 

aspecten te beïnvloeden waaruit de variabelen, uit het meetinstrument, zijn opgebouwd.  

Het meetinstrument moet dan wel gebruikt worden om een referentiekader op te stellen en ook om de 

werkelijke staat van de CRE portefeuille vast te leggen in dezelfde termen. Het referentiekader is een soort van 

eisenpakket waaraan de CRE portefeuille moet voldoen. Het referentiekader wordt opgesteld aan de hand van de 

driving force, de CRE strategie en overige eisen die aan het vastgoed worden gesteld. Vervolgens worden de 

hiervoor genoemde eisen met behulp van het meetinstrument omgezet naar het referentiekader. 

Het referentiekader kan een probleem opleveren wanneer de CRE medewerker die ermee moet werken 

moeite heeft dit op te stellen. Om voeling te krijgen met het meetinstrument kan dan eerst de staat van de CRE 

portefeuille worden omgezet 
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Hoofdstuk 4 Optimalisatie van toegevoegde waarde 

 

De volgende deelvraag zal in dit hoofdstuk beantwoord worden: 

 

4. Hoe wordt de toegevoegde waarde geoptimaliseerd? 

a. Hoe kun je door middel van vastgoedingrepen sturen op toegevoegde waarde? 

 

In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de term optimalisatie, en naar de optimalisatie van toegevoegde 

waarde van CRE(M). Vervolgens wordt er gekeken naar het sturen van toegevoegde waarde door middel van 

vastgoedingrepen. Naast de vastgoedingrepen wordt er ook gekeken naar vastgoedkenmerken, en het voordeel 

dat hierbij behaald kan worden. Hiervoor zullen de vastgoedkenmerken eerst uitgelicht worden, om vervolgens de 

meetbaarheid ervan te bespreken. Door onderzoek uit te voeren op bovengenoemde punten kan er uiteindelijk 

antwoord gegeven worden op de deelvragen 4 en 4a.  

 

4.1. Optimaliseren 

De betekenis van optimaliseren is volgens het van Dale woordenboek de volgende: “Optimaal maken, in de 

meest gunstige omstandigheden of tot de gunstigste oplossing brengen.” De betekenis van het woord verbeteren 

ligt dicht in de buurt van de term optimaliseren. De definitie van verbeteren is volgens van Dale: “beter maken; 

iets op een hoger / peil / plan brengen”. Hiermee kan geconcludeerd worden dat optimaliseren een proces is dat 

herhaald wordt om bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van CRE(M) op een hoger plan te brengen / tot de 

gunstigste oplossing te brengen / te maximaliseren, zodat er een optimale waarde van de toegevoegde waarde 

ontstaat.  

Een optimum zoeken of een proces van optimalisatie betekent de gunstigste oplossing zoeken, vaak door 

middel van het uitvoeren van een repetitief proces. Om een vorm van optimaliseren in een 

beslissingsondersteunend model in te bouwen moet er een “loop” worden ingebouwd, zodat er opnieuw 

begonnen kan worden als er nog geen optimum bereikt is. Nu we weten wat een algemene definitie is van 

optimaliseren, zal er in paragraaf 4.2 gekeken worden naar een manier waarop je toegevoegde waarde kunt 

optimaliseren.  

Het komt erop neer dat als een bedrijf de toegevoegde waarde van CRE(M) wil optimaliseren deze eerst 

meetbaar dient te zijn. Het meetbaar maken van de toegevoegde waarde is deels in het vorige hoofdstuk gedaan. 

In hoofdstuk 3 is het meetinstrument opgesteld waarmee een referentiekader en de werkelijke staat van de CRE 

portefeuille kan worden opgesteld. Dit is terug te lezen in paragraaf 3.1.1. Als het referentiekader en de weergave 

van de CRE portefeuille met elkaar vergeleken worden, wordt de toegevoegde waarde inzichtelijk gemaakt. In 

Tabel 7 is een voorbeeld te zien waarbij de waarden van de variabele uit het meetinstrument worden 

weergegeven zoals ze in het referentiekader en de weergave van de CRE strategie staan. Door deze waarden 

met elkaar te vergelijken kan de toegevoegde waarde die behaald kan worden afgelezen worden. 
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Tabel 7: Toegevoegde waarde  

Variabele Waarde in referentiekader Waarde van CRE 

portefeuille 

Verschil (mogelijk 

haalbare toegevoegde 

waarde) 

Huisvestingskosten per 

vierkante meter 

€ 86,- € 89,59 € 3,59 

 

De toegevoegde waarde die behaald kan worden op deze variabele is € 3,59 per vierkante meter. Als deze 

onderneming 900 m2 aan oppervlakte zou hebben, kan dit een besparing betekenen van ruim € 32.310, -. Het 

optimaliseren of optimaal maken van de toegevoegde waarde van CRE(M) is dan het proces om met behulp van 

de juiste ingreep met de CRE portefeuille tot de waarde te komen van het referentiekader. Dit kan bereikt worden 

door de aspecten waaruit de variabelen uit het meetinstrument zijn opgebouwd aan te passen. Hoe je deze 

aspecten kun aanpassen door middel van vastgoedingrepen wordt in de rest van dit hoofdstuk duidelijk gemaakt. 

 

4.2. Sturen door middel van Vastgoed op toegevoegde waarde  

4.2.1. Vastgoedingrepen 

Als er bekend is bij welke variabelen de CRE portefeuille te veel afwijkt van het referentiekader, moet er 

besloten worden wat er aan gedaan wordt om de waarde van de variabele van de CRE portefeuille aan te 

passen. Hoe pas je een CRE portefeuille aan? Dit kan je doen door het uitvoeren van vastgoedingrepen. Een 

indeling van verschillende soorten vastgoedingrepen kan gevonden worden in De Vries, De Jonge en Van der 

Voordt (2008). Deze indeling ziet er als volgt uit: 

• Onderhoud, 

• Functionele aanpassing, 

• Herindeling, 

• (gedeeltelijke) Renovatie, 

• Nieuwbouw. 

Bij onderhoud kun je denken aan planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en geen onderhoud. Bij 

planmatig onderhoud wordt er onderhoud uitgevoerd naar aanleiding van een meerjarenonderhoudsprognose 

(MJOP). Een MJOP wordt doorgaans opgesteld voor de komende tien tot vijfentwintig jaar. Klachtenonderhoud is 

onderhoud dat wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van acute klachten als gevolg van het gebrek aan 

functioneren van het gebouw. Geen onderhoud is ook een keuze die gemaakt kan worden door de eigenaar van 

een gebouw, bijvoorbeeld als men weet dat een gebouw binnenkort gesloopt gaat worden. Bovengenoemde 

categorisatie van de term onderhoud is verder niet nodig, aangezien de vastgoedingrepen die uitgevoerd worden 

naar aanleiding van het doorlopen van dit beslissingsondersteunend model niet zijn in te delen in de categorieën 

planmatig onderhoud en klachtenonderhoud.  

Een functionele aanpassing houdt in dat er een (aantal) ruimte(n) of een heel gebouw veranderen van 

functie. Bijvoorbeeld een functieverandering van kantoor naar magazijn of opslagruimte. Of bij een zorginstelling 

een functieverandering van kantoor naar woonfunctie. Dit kan dus plaatsvinden in een of enkele kamers, een 

verdieping maar ook in een heel gebouw. 

Herindeling: er is sprake van herindeling van een gebouw als bijvoorbeeld interne afdelingen van een 

bedrijf over verschillende vleugels van een gebouw verplaatst moeten worden. 
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(gedeeltelijke) Renovatie: een renovatie is een zeer ingrijpende vastgoedingreep. Dit kan worden 

toegepast als de functionele levensduur van bijvoorbeeld de inrichting van een gebouw verstreken is. In dat geval 

kan een gebouw van binnen helemaal gestript worden waarna weer wordt begonnen met de wederopbouw 

hiervan. Een (gedeeltelijke) renovatie kan natuurlijk in verschillende gradaties worden uitgevoerd, net zoals alle 

vastgoedingrepen trouwens.  

Nieuwbouw: dit is een van de meest duidelijke vastgoedingrepen, welke zal worden toegepast indien het 

niet meer mogelijk is het gebouw aan te passen aan het eerder opgestelde referentiekader. Een afwezige 

vastgoedingreep in deze lijst is het afstoten van vastgoed. Deze zal ook aan de lijst worden toegevoegd, omdat 

dit ook een vastgoedingreep is die kan worden toegepast. 

 

In de volgende paragraaf wordt er gekeken hoe de vastgoedingrepen met behulp van vastgoedkenmerken 

verder in te delen / te specificeren zijn. Daarvoor zal er eerst nog gekeken worden naar de benodigde stappen 

van het model die na het bepalen van de vastgoedingreep uitgevoerd moeten worden. Het bepalen van de 

vastgoedingrepen is slechts een onderdeel van het optimalisatieproces. Om dit proces af te ronden zullen er nog 

meer stappen moeten worden toegevoegd aan het model. Nadat er per afwijkende variabele een 

vastgoedingreep geselecteerd is, en de bijbehorende vastgoedkenmerken geselecteerd zijn, zullen de kosten van 

de vastgoedingreep bepaald moeten worden. Dit is nodig om de baten tegen de kosten af te zetten, en iets 

zinnigs over de voorgenomen vastgoedingreep te kunnen zeggen. De baten komen naar voren uit de vergelijking 

tussen het referentiekader en de werkelijke staat van de CRE portefeuille. De kosten van een vastgoedingreep 

zullen bepaald moeten worden door deze te calculeren. Een calculatie van de kosten kan door een extern 

calculatiebureau gemaakt worden of zelf door de CRE medewerker, indien deze over voldoende expertise 

beschikt. Als de baten tegen de kosten opwegen moet het advies gegeven worden om de vastgoedingreep uit te 

voeren. Als de baten niet tegen de kosten opwegen moet er het advies worden gegeven om de vastgoedingreep 

niet uit te voeren en om eventueel een terugkoppeling uit te voeren en de eisen bij te stellen. De eisen bijstellen 

kan gedaan worden door van CRE strategie te wijzigen of de “eisen” in het referentiekader te matigen. Door de 

“eisen” in het referentiekader te matigen, wordt het mogelijk de afwijking van de variabele te optimaliseren met 

een minder ingrijpende vastgoedingreep. Het model zal in paragraaf 4.3 aan bod komen en in de fictieve 

casestudy in hoofdstuk 6 wordt de werking van het model geïllustreerd. 

 

4.2.2. Vastgoedkenmerken 

In deze paragraaf wordt gekeken naar vastgoedkenmerken die van invloed zijn op de toegevoegde waarde. 

Hiermee kan het model een concretere invulling krijgen. De vastgoedkenmerken waarnaar gekeken wordt zijn 

afkomstig uit het onderzoek van Feijts (2006). Feijts (2006) heeft een beslissingsondersteunend model opgesteld 

met als titel: “De effecten van huisvesting op prestatie”. Voor het opstellen van dit model heeft Feijts (2006) veel 

literatuur bestudeerd en gegroepeerd in zijn model. Voorheen waren er slechts deelonderzoeken beschikbaar 

over de effecten van huisvesting op prestatie. Feijts heeft deze onderzoeken geïnventariseerd, ingedeeld en 

samengevoegd in zijn model. Het model bestaat uit een “lijst” van vastgoedkenmerken met daarbij de wijze 

waarop deze vastgoedkenmerken effect hebben op prestatie. In het model staan 52 vastgoedkenmerken, die zijn 

opgedeeld in drie categorieën. De categorieën zijn: bouwkundig (25), installatietechnisch (16), en locatie 

aspecten van de huisvesting (11). Voor een overzicht van vastgoedkenmerken zie de tweede kolom van Tabel 9. 
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Toegevoegde waarde van de vastgoedkenmerken 

Er is gekozen voor de bovenstaande tabel met vastgoedkenmerken omdat Feijts (2006) deze allemaal heeft 

geselecteerd op de mogelijkheid om toegevoegde waarde te beïnvloeden. Met alle 52 vastgoedkenmerken kan 

toegevoegde waarde voor de organisatie worden beïnvloed. Dit is omdat het begrip toegevoegde waarde op 

verschillende manieren tot uiting kan komen. Dit ligt aan de variabele begrippen: het bedrijf, het gebouw en de 

toegepaste CRE strategie van het bedrijf. Doordat de eerste twee variabelen bijna altijd uniek zijn en de laatste, 

de CRE strategie, kan bestaan uit zeven verschillende waarden, zijn er ook veel verschillende uitkomsten 

mogelijk, en dus “verschillende” manieren waarop een vastgoedkenmerk toegevoegde waarde kan bieden. Deze 

combinatie van unieke vastgoedkenmerken met de unieke eigenschappen van een bedrijf kan een toegevoegde 

waarde opleveren voor een bedrijf. Echter bij een ander bedrijf kan hetzelfde unieke vastgoedkenmerk een 

negatieve of geen toegevoegde waarde opleveren. Dit betekent dat in principe elk vastgoedkenmerk in elke 

situatie een toegevoegde waarde of een negatieve waarde kan zijn voor een organisatie. Daarnaast komt 

toegevoegde waarde in verschillende maten voor, het is geen kwestie van wel of geen toegevoegde waarde. 

Maar dus meer van een hoeveelheid toegevoegde waarde. Zo kan toegevoegde waarde ook negatieve betekenis 

krijgen, maar dan heet het geen toegevoegde waarde meer.  

Omdat geen enkele factor een vast gegeven is, is het mogelijk om elk vastgoedkenmerk te zien als een punt 

van toegevoegde waarde voor een bedrijf. Ook speelt mee dat het CRE op meerdere manieren invloed uitoefent 

op de prestaties van een onderneming. Dit zijn bijvoorbeeld effecten op het personeel, maar ook effecten op de 

machines en de apparatuur die in een pand aanwezig zijn. Veel van deze effecten staan in de scriptie van Feijts 

(2006). Zo zullen niet altijd dezelfde vastgoedkenmerken toegevoegde waarde leveren, want dit hangt helemaal 

af van iedere, unieke, organisatie.  

 

Meetbaarheid van de vastgoedkenmerken 

Om te zien welke vastgoedkenmerken meerwaarde kunnen bieden voor het beslissingsondersteunend 

model is de meetbaarheid van de vastgoedkenmerken onderzocht. De meetbaarheid van de vastgoedkenmerken 

is van belang bij het bepalen van de haalbaarheid van de vastgoedingrepen. Dit deelonderzoek is terug te vinden 

in de Bijlage 6. Deze bijlage geeft een overzicht van de meetinstrumenten die bij de vastgoedkenmerken horen, 

terwijl bijlage 7 de keuzecriteria aangeeft die gebruikt zijn voor het indelen van de vastgoedkenmerken in de 

verschillende categorieën. Op basis hiervan, kan er een overzicht worden gegeven van de meetbaarheid van de 

vastgoedkenmerken. Dit overzicht wordt gegeven in Tabel 8 en Tabel 9. In deze tabellen komen zowel primaire 

als secundaire vastgoedkenmerken aan bod. Deze termen worden hier eerst verder beschreven voordat de 

bespreking van de tabellen begint.  

De vastgoedkenmerken die in Tabel 9 staan, zijn alleen de primaire vastgoedkenmerken. De primaire 

vastgoedkenmerken worden ook wel de doorgaans tastbare en meetbare kenmerken genoemd. Terwijl de 

secundaire vastgoedkenmerken mede bepaald worden door de primaire vastgoedkenmerken, en doorgaans 

minder tastbaar zijn. De secundaire vastgoedkenmerken komen niet voor in Tabel 9, en zijn terug te vinden in het 

verslag van Feijts (2006), en kunnen tevens ook opgevraagd worden bij de auteur. Om een voorbeeld te noemen 

van de verschillende soorten vastgoedkenmerken: De behoefte aan kunstmatige verwarming (secundair) is 

afhankelijk van onder meer de oriëntatie van een gebouw (primair). En is bijvoorbeeld de benodigde hoeveelheid 

onderhoud (secundair) een gevolg van onder andere de leeftijd van het gebouw (primair). 

 

Uit Tabel 8 en Tabel 9 valt op te maken dat 42 van de 52 primaire vastgoedkenmerken meetbaar zijn te 

maken. Van deze 42 meetbare primaire vastgoedkenmerken worden er bij een meting van 27 primaire 

vastgoedkenmerken genoeg gegevens verzameld om iets te kunnen zeggen over de bijbehorende secundaire 
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vastgoedkenmerken. De meetbaarheid van secundaire vastgoedkenmerken is onder andere te vinden in de 

laatste kolom van Tabel 9. Van de 42 meetbare vastgoedkenmerken worden er van 15 vastgoedkenmerken geen 

secundaire vastgoedkenmerken / effecten meetbaar gemaakt bij een meting. Er zijn in totaal 10 

vastgoedkenmerken die niet meetbaar zijn aan de hand van de primaire vastgoedkenmerken. Bij deze 10 

vastgoedkenmerken worden ook geen secundaire vastgoedkenmerken gemeten. In Tabel 8 wordt de 

meetbaarheid van de primaire vastgoedkenmerken weergegeven zoals hierboven beschreven is. Het feit dat een 

vastgoedkenmerk meetbaar is, heeft te maken met de uitdrukbaarheid in getallen, en dus in geld. Alles is namelijk 

meetbaar te maken, maar niet alles is eenvoudig te herleiden tot geld. De criteria die voor het opstellen van deze 

tabellen zijn gebruikt, zijn te zien in Bijlage 7. 

 

Tabel 8: Overzicht meetbaarheid primaire vastgoedkenmerken kort 

 Meetbaar? Secundair vastgoedkenmerk meetbaar? 

 Ja Nee Ja Nee 

Primaire vastgoedkenmerken 42 10 27 15 

 

In Tabel 9 staat de meetbaarheid per primair vastgoedkenmerk aangegeven en of gelijktijdig ook het effect / 

secundaire vastgoedkenmerk wordt gemeten tijdens de meting van het primaire vastgoedkenmerk. In feite 

ontstaat hierdoor een driedeling van de meetbaarheid: meetbaar, deels meetbaar en niet meetbaar. De meetbare 

vastgoedkenmerken zijn de kenmerken waarbij zowel de primaire als de secundaire vastgoedkenmerken 

meetbaar zijn. Bij de deels meetbare vastgoedkenmerken is alleen het primaire vastgoedkenmerk meetbaar, en 

bij de niet meetbare vastgoedkenmerken is niets meetbaar. 
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Tabel 9: Overzicht meetbaarheid primaire vastgoedkenmerken uitgebreid 

Meetbaarheid 

Kenmerken bouwkundige aspecten huisvesting 

Primair 

vastgoed- 

kenmerk 

Secundair 

vastgoed- 

kenmerk 

Gebouw 1)      Oriëntatie Ja  Ja 

2)      Gebouwvorm Ja  Ja 

3)      Leeftijd Ja  Ja 

4)      Waardebepalende kenmerken Ja  Ja 

5)      Constructietype Ja  Nee 

6)      Uitbreidingsmogelijkheden Ja  Ja 

7)      Gebouwdiepte Ja  Ja 

8)      Gebouwhoogte Ja  Ja 

9)      Gebouwvolume Ja  Nee 

10)  Totale oppervlakte Ja  Ja 

11)  Aantal verdiepingen Ja  Ja 

12)  Gebouwlayout Nee Nee 

13)  Materialen, kleur, vormen Ja Nee 

14)  Standaardisatie bouwdelen Ja  Ja 

15)  Detaillering bouwdelen en verbindingen Nee Nee 

16)  Gevelopeningen/Glas Ja  Nee 

Verdieping/Werkvloer 17)  Werkvloer /Verdiepingslayout (-> 12) Nee Nee 

18)  Ruimtelijke condities en bouwdeelkenmerken Ja  Ja 

19)  Materialen, kleuren, vormen (-> 13) Ja  Nee 

20)  Standaardisatie bouwelementen  (-> 14) Ja  Ja 

21)  Controle omgevingskenmerken Ja  Ja 

22)  Gevelopeningen/Glas(partijen) (-> 16) Ja  Nee 

Ruimte/Werkplek 23)  Werkplek /Ruimtelayout Nee Nee 

24)  Materialen, kleuren, vormen (-> 13) Ja  Nee 

25)  Controle omgevingskenmerken (-> 21) Ja  Ja 

      

Kenmerken installatietechnische aspecten huisvesting   

Installaties algemeen 26)  Capaciteit Ja Ja 

27)  Energie efficiëntie Ja Ja 

28)  Controlemogelijkheden algemeen Ja Ja 

29)  Controlemogelijkheden op locatie Ja Ja 

30)  Aansluitmogelijkheden Ja Ja 

31)  Standaardisatie installatie(onderdelen) Ja Ja 

32)  Technische staat installatie Ja Ja 

33)  Verbindingen installaties Nee Nee 

34)  Geluidsproductie Ja Nee 
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35)  Warmte-ontwikkeling Ja Ja 

Installaties specifiek 36)  Installaties t.b.v. Ventilatie Ja Nee 

37) Installaties t.b.v. Verlichting Ja Nee 

38) Installaties t.b.v. Koeling Ja Nee 

39) Installaties t.b.v. Verwarming Ja Nee  

40) Installaties t.b.v. Luchtbevochtiging Ja Nee 

41)  Installaties t.b.v. ICT Ja Ja 

      

Kenmerken locatie-aspecten huisvesting   

Partijen 42)  Nabijheid arbeidsmarkt Ja Nee 

43)  Nabijheid afzetmarkt Ja Nee 

44)  Nabijheid leveranciers en/of bronnen. Nee Nee 

45)  Nabijheid gerelateerde interne functies Nee Nee 

46)  Nabijheid externe samenwerkingspartijen Nee Nee 

47)  Aanwezigheid faciliteiten op locatie Nee Nee 

Bereikbaarheid 48) Logistieke infrastructuur ((snel)wegen, spoorlijn, 

waterwegen, etc.) Ja Ja 

49)  Bereikbaarheidsvoorzieningen op locatie Ja Ja 

Omgevingsinvloeden 50)  Geluidsbronnen in omgeving Ja Ja 

51)  Uitstraling locatie en omgeving Ja Ja 

52)  Blootstelling, oriëntatie en klimaat Nee Nee 

 

Vastgoedkenmerken en CRE strategieën 

Is het mogelijk om net zoals de variabelen van Lindholm (2008) de vastgoedkenmerken te koppelen aan de 

CRE strategieën? Deze paragraaf zoekt daar een antwoord op. Dit is reeds gedeeltelijk gedaan door Appel en 

Feijts (2007). Het is niet voor alle vastgoedkenmerken gelukt om deze in te delen naar de CRE strategieën. Ook 

ontbreekt er een wetenschappelijke onderbouwing van deze indeling. Bovendien blijft de vraag aanwezig of het 

überhaupt mogelijk is om vastgoedkenmerken in te delen naar CRE strategieën, en er nog steeds een werkbaar 

resultaat uitkomt. Een koppeling tussen vastgoedkenmerken en CRE strategieën is niet echt bruikbaar als 

dezelfde vastgoedkenmerken bij meerdere of alle CRE strategieën terugkomen. Als alle vastgoedkenmerken bij 

iedere CRE strategie terugkomen, heeft een koppeling hiertussen dus geen zin, dan kan er ook zonder deze 

koppeling worden gewerkt. Een koppeling zou van pas komen als er hierdoor een soort van trechtereffect bij 

optreedt, zodat de keuze van de vastgoedkenmerken die bij de CRE strategie horen beperkter is. Daarom wordt 

er voor gekozen om de vastgoedkenmerken niet in te delen volgens de CRE strategieën. De keuze welke 

vastgoedkenmerken betrokken worden bij de vastgoedingrepen zal per vastgoedingreep en per individueel 

gebouw bepaald moeten worden. De koppeling tussen de vastgoedingrepen en de vastgoedkenmerken kan 

nuttig zijn voor onder andere het bepalen van de kosten en het onderbouwen van de keuze van de 

vastgoedingrepen. Deze koppeling kan gemaakt worden met een voorbedrukte blanco matrix, zie hiervoor Bijlage 

8.  
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4.3. Stand van zaken van het beslissingsondersteunend model 

De toegevoegde waarde kan geoptimaliseerd worden door in het beslissingsondersteunend model een 

herhalend proces in te bouwen. Door dit repeterend proces zal uiteindelijk de CRE portefeuille tot de meest 

gunstige omstandigheden, aansluitend op de toegepaste CRE strategie, geleid worden. Het proces van 

optimaliseren kan worden uitgevoerd door het uitvoeren van vastgoedingrepen, waardoor de samenstelling van 

de CRE portefeuille verandert. Er is ook een handreiking gedaan naar de aan te passen vastgoedkenmerken, die 

bij de gekozen vastgoedingrepen horen. Als er uiteindelijk aan te passen vastgoedingrepen bekend zijn, en de 

bijbehorende vastgoedkenmerken, moet er nog gekeken worden of deze vastgoedingrepen wel financieel 

haalbaar zijn. Met andere woorden: of de baten opwegen tegen de lasten van een ingreep in het CRE.  

 

Op basis van het bovenstaande hoofdstuk kan het model verder worden uitgewerkt. Hierdoor zijn de stappen 

7 tot en met 11.2 erbij gekomen (zie Figuur 7). De stappen 7 en 10 zijn gebaseerd op de theorie achter 

optimaliseren. Stap 8, 9, en 11 zijn benodigd om de acties te bepalen die genomen kunnen worden om de CRE 

portefeuille aan te passen. Bij stap 7 wordt het referentiekader (stap 5) vergeleken met de bestaande CRE 

portefeuille (stap 6). In stap 8 worden vastgoedingrepen bepaald die tegelijk vertaald worden naar 

vastgoedkenmerken. Als in stap 9 de kosten zijn bepaald van de voorgenomen vastgoedingrepen kan er 

vervolgens in stap 10 bepaald worden of de baten opwegen tegen de kosten van de vastgoedingrepen. Bij stap 

11.1 en stap 11.2 is het model afgelopen. Dit zijn twee alternatieven manieren om het model af te sluiten. Het 

beslissingsondersteunend model zal in het volgende hoofdstuk in zijn totaal gepresenteerd en uitgelegd worden. 
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Figuur 7: Schematische weergave beslissingsondersteunend model na hoofdstuk 4 
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4.4. Conclusie 

Het optimaliseren van de toegevoegde waarde van CRE(M) gebeurt nu in het model door een repetitief proces in 

te bouwen. Het meetbaarheidvraagstuk vanuit het vorige hoofdstuk wordt hier afgerond met de vergelijking 

tussen de verschillende waarden van het referentiekader en de werkelijke staat van de CRE portefeuille. Door 

deze twee sets met output gegevens te vergelijken, kan het verschil in werkelijke en gewenste toegevoegde 

waarde inzichtelijk gemaakt worden, hetgeen in de meeste gevallen gebeurt in getallen, waardoor het eventueel 

in geld is uit te drukken. De optimalisatie stap begint door vastgoedingrepen uit te kiezen die toegepast kunnen 

worden door de onderneming waarmee de toegevoegde waarde geoptimaliseerd kan worden. Voordat de 

haalbaarheid van de vastgoedingrepen bekeken wordt, moet er gekeken worden of het mogelijk is de 

vastgoedingrepen te specificeren met behulp van vastgoedkenmerken. Hier is voor gekozen om synergie effecten 

op te sporen tussen verschillende vastgoedingrepen. Hierdoor kan besloten worden om met minder uit te voeren 

vastgoedingrepen, dezelfde toegevoegde waarde te bereiken. Bij het onderdeel van het model waar de kosten 

van de vastgoedingrepen worden vergeleken met de baten, komt er naar voren of het uitvoeren van een 

vastgoedingreep voldoende toegevoegde waarde oplevert in relatie tot de te maken kosten. Door deze kosten-

baten analyse uit te voeren, krijgt de CRE medewerker hulp bij het maken van de investeringsbeslissingen. Als 

een vastgoedingreep niet rendabel lijkt, dan kan er ofwel voor gekozen worden om het model deels opnieuw te 

doorlopen, en de eisen in het referentiekader bij te stellen, of zelfs de CRE strategie bij te stellen. Als er niets 

meer bijgesteld kan worden, stopt het model. De haalbare vastgoedingrepen kunnen vervolgens worden 

uitgevoerd.  

 

Met betrekking tot de meetbaarheid van de vastgoedkenmerken kan gezegd worden dat uiteindelijk alles 

meetbaar is. Dit ligt helemaal aan de kwaliteit van de meting die je wilt hebben. Maar als je er mee wilt kunnen 

rekenen, wordt het al een stukje ingewikkelder. Vandaar dat het deelonderzoek naar de meetbaarheid van de 

vastgoedkenmerken hierin vrij kritisch is. 
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Hoofdstuk 5 Het beslissingondersteunend model 

 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de vorige hoofdstukken bij elkaar. De schematische weergaven 

van het model aan het eind van ieder hoofdstuk worden getransformeerd naar een volwaardig 

beslissingsondersteunend model. Het model bestaat uit één overzichtsflowchart waarin de rode draad van het 

model staat. Voor de uitwerking van alle hoofdstappen wordt vervolgens verwezen naar verschillende andere 

flowcharts (A t/m G) van het model. Alle stappen, inclusief de andere flowcharts, zullen in dit hoofdstuk 

beschreven worden om het model uit te leggen. In Hoofdstuk 4 is er ook gekeken naar eisen waaraan een 

(beslissingsondersteunend) model moet voldoen om succesvol / effectief te zijn. Onder andere op basis van deze 

eisen is het model opgesteld. Met dit hoofdstuk wordt de laatste deelvraag beantwoord: 

 

 

5. Hoe kan hier een beslissingsondersteunend model van gemaakt worden? 

 

5.1. Doel van het beslissingsondersteunend model 

Het doel van dit beslissingsondersteunend model is om aan te kunnen geven welke aanpassingen in de 

huisvesting (de vastgoedingrepen) mogelijk zijn om het corporate real estate (CRE) aan de gekozen CRE 

strategie te laten voldoen. Ook kan er met behulp van dit model worden aangegeven of de kosten van deze 

aanpassingen wel of niet opwegen tegen de voordelen voor de onderneming. In andere woorden: Het model kan 

gebruikt worden om te controleren of de beschikbare onroerende zaken in overeenstemming zijn met de 

gewenste CRE strategie. Indien het vastgoed in overeenstemming is met de gewenste CRE strategie dan hoeft er 

niets aan de samenstelling van het CRE te veranderen. Als blijkt dat de bedrijfshuisvesting niet aansluit op de 

gewenste CRE strategie dan kan er worden aangegeven welke vastgoedkenmerken aangepast moeten worden 

en welke vastgoedingrepen daarvoor nodig zijn. Dit wordt gedaan door eerst een referentiekader op te stellen en 

daaraan de huidige CRE portefeuille te toetsen. Hiermee wordt het effect van een eventuele aanpassing ook 

meteen inzichtelijk gemaakt. Omdat niet elke aanpassing in de huisvesting voldoende oplevert voor een 

onderneming wordt er onderzocht of de kosten van de aanpassing in de huisvesting wel in verhouding staan tot 

de voordelen (het effect) die behaald worden.  

5.2. Opbouw en werking van het beslissingsondersteunend model 

5.2.1. Het Model 

In Figuur 8 is de overzichtsflowchart van het model te zien, de kern van het model. In deze 

overzichtsflowchart staat een overzicht van de procedure en een legenda. Bij de meeste tussenstappen wordt er 

verwezen naar andere flowcharts; flowchart A tot en met G. Deze andere flowcharts worden gebruikt om de 

tussenstappen verder uit te werken. Er is voor gekozen om het model op te bouwen met behulp van de extra 

flowcharts om de lees- en werkbaarheid te vergroten. De overzichtsflowchart kan ook gezien worden als een 

soort van inhoudsopgave, waarmee het model doorlopen kan worden. In de volgende paragrafen wordt steeds 

een nieuw deel van het model besproken. Eerst zal de betreffende flowchart uitgelegd en beschreven worden 

gevolgd door de flowchart zelf. Op deze manier wordt er stap voor stap duidelijk gemaakt wat de verbanden zijn 

en hoe het model is opgebouwd. 
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Overzicht van de Procedure 

 

1) Start. Bij dit kopje moet men beginnen met het volgen van het model. 

2) Op welke driving force is de bedrijfsdoelstelling gebaseerd? Bij deze stap moet er voor een driving 

force worden gekozen waar de bedrijfsstrategie van de onderneming op gebaseerd is. In het vak staan negen 

verschillende driving forces waarop alle bedrijfsstrategieën zijn terug te voeren. Er is gekozen voor de classificatie 

in driving forces omdat er geen korte classificatie in bedrijfsstrategieën mogelijk is. Dit werd in ieder geval niet 

gevonden in de literatuur. 

3) Welke CRE strategie wil het bedrijf voeren? Bij deze stap wordt de door het bedrijf toegepaste CRE 

strategie aangegeven. Dit is van belang, omdat de rest van het model doorlopen moet worden aan de hand van 

de gekozen CRE strategie. Bij de keuze van de CRE strategie moet er door het bedrijf aan gedacht worden of 

deze in het verlengde ligt van de bedrijfsstrategie en dus de driving force. 

4) Is er een referentiekader beschikbaar? Als er een referentiekader beschikbaar is van een eerdere keer 

dat er met die model gewerkt is, kan dat eventueel gebruikt worden. Dit kan natuurlijk alleen als de eisen en alle 

voorliggende strategieën niet veranderd zijn ten opzichte van het eerder opgestelde referentiekader. Is dit het 

geval dan kan direct met stap 6 van het model worden begonnen. Als er nog geen referentiekader beschikbaar is 

moet men verder gaan met stap 5. 

5) Referentiekaders scheppen met behulp van het meetinstrument. Met behulp van het meetinstrument 

in flowchart D van het model, wordt in deze stap het referentiekader opgesteld. Het referentiekader kan gezien 

worden als een eisenpakket waaraan de werkelijke / bestaande CRE portefeuille moet voldoen. Het 

referentiekader wordt opgesteld voor de punten die bij de eerder aangegeven CRE strategie horen. Ook moet er 

een maximaal toelaatbare marge bepaald worden per indicator. 

6) Bestaande CRE portefeuille waarderen met behulp van het meetinstrument. Nadat in de vorige stap 

een referentiekader opgesteld is, wordt er nu op basis van de variabelen, in het meetinstrument, die bij de 

gekozen CRE strategie horen de bestaande CRE portefeuille meetbaar gemaakt. Na deze stap zijn er cijfers 

bekend van het referentiekader en de werkelijke CRE portefeuille. 

7) Komt de CRE portefeuille overeen met het referentiekader? Het is van belang om de cijfers van het 

referentiekader en de werkelijke CRE portefeuille met elkaar te vergelijken, dat gebeurt in deze stap. De punten 

waarop de werkelijke waarde teveel afwijkt van de referentiewaarde komen in aanmerking voor een 

vastgoedingreep. Wat een te grote afwijking is moet iedere organisatie voor zichzelf bepalen bij het opstellen van 

het referentiekader. 

8) Welke acties/ vastgoedingrepen zijn nodig om het CRE aan de eisen van het referentiekader te 

laten voldoen? In deze stap wordt per afwijking, met behulp van een matrix, bepaald welke vastgoedingrepen er 

mogelijk zijn om deze afwijking om te zetten in een waarde die dichter bij / bij voorkeur gelijk is aan de gewenste 

referentiewaarde. 

9) Wat kosten de vastgoedingrepen Om verderop in het model te kunnen bepalen of de baten van een 

mogelijke vastgoedingreep opwegen tegen de kosten van deze ingreep moeten eerst de kosten worden 

vastgesteld van deze ingreep. Dat kan gedaan worden door het zelf uitrekenen van de kosten, of door een 

begroting door een extern bouwkosten bureau te laten opstellen. Voor een uitgebreidere uitleg van dit proces 

wordt er verwezen naar flowchart F. 

10) Wegen de baten op tegen de kosten? Tijdens deze stap wordt de beslissing gemaakt of de baten van 

een vastgoedingreep opwegen tegen de kosten ervan. Dit gebeurt door de baten met de kosten te vergelijken, 

zodat de vastgoedingrepen overblijven waarbij het positieve effect van de ingreep opweegt tegen de kosten. 
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Deze beslissing zal “persoonlijk” zijn voor ieder bedrijf, en hangt onder andere af van de financiële staat van het 

bedrijf, en alle verschillende strategieën en doelen waaraan het bedrijf wil voldoen. Voor deze beslissing wordt 

verwezen naar flowchart G. 

11.1) EINDE: vastgoedingreep uitvoeren. De vastgoedingrepen die haalbaar zijn, en waarbij de baten 

opwegen tegen de kosten kunnen nu uitgevoerd worden. 

11.2) EINDE: niets aanpassen. Uit de voorgaande beslissing is gebleken dat de voordelen van een of 

meerdere vastgoedingrepen niet opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden. Er kan nu besloten 

worden om de vastgoedingreep niet uit te voeren en alleen de eventueel andere vastgoedingrepen die wel 

haalbaar zijn. Maar er kan ook voor gekozen worden om opnieuw het model te doorlopen met de betreffende 

vastgoedingre(e)p(en) en daarvoor de eisen bij te stellen van het referentiekader. Als er een nieuw 

referentiekader opgesteld is, moet uiteraard de rest van het model weer doorlopen worden met de nieuwe 

gegevens. 

 

Hieronder is het overzicht van de procedure van het beslissingsondersteunend model te zien, ook wel de 

overzichtsflowchart van het model genoemd. 
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Figuur 8: Overzicht van de procedure 
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5.2.2. Flowchart A – Uitwerking Driving Forces die ten grondslag liggen van een bedrijfsstrategie 

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om bedrijfsstrategieën in te delen in een beperkt aantal categorieën, 

vandaar dat er gebruik wordt gemaakt van een classificatie in “driving forces”. De driving forces bevinden zich 

aan het begin van de formulatie van een bedrijfsstrategie, dit houdt in dat elke bedrijfsstrategie is af te leiden van 

een van deze driving forces. Er zijn in totaal negen driving forces waarmee de richting en de “houding” van een 

organisatie gestuurd / aangegeven kan worden. Alle negen driving forces zijn belangrijk voor bijna iedere 

organisatie. Echter in elk bedrijf is een van de negen driving forces de drijvende kracht van een organisatie. 

(Tregoe & Zimmerman, 1980 in Ramaekers, 2008).  

De negen driving forces zijn: 

- Aangeboden producten, 

- Vraag uit de markt, 

- Technologie, 

- Productie mogelijkheden, 

- Verkoopmethode, 

- Distributiemethode, 

- Natuurlijke bronnen, 

- Grootte / groei, 

- Opbrengsten / winst. 

De driving forces staan verder uitgelegd in Figuur 9. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat een CRE 

strategie op één lijn ligt met de bedrijfsstrategie zodat er een klimaat ontstaat waarin een maximale toegevoegde 

waarde ontstaat van het vastgoed op het bedrijfsresultaat. 

 

Deze stap heeft als doel om een bewustwording tot stand te brengen bij de gebruikers van dit model 

aangaande het belang van het op een lijn brengen van de verschillende strategieën. Denk hierbij aan de 

bedrijfsstrategie en de bijbehorende CRE strategieën, maar ook aan het op een lijn brengen van het CRE met de 

CRE strategie. 

 

De procedure werkt als volgt: 

Na de 1) start moet er antwoord worden gegeven op de vraag: 2) Op welke Driving force is de 

bedrijfsstrategie gebaseerd? De negen driving forces (3.1 t/m 3.9) worden een stap verder uitgelegd in het 

model. Uiteindelijk wordt er een OUTPUT gegenereerd met daarin de naam van de driving force waarop de 

bedrijfsstrategie van de onderneming is gebaseerd. 
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Figuur 9: Flowchart A – Uitwerking Driving Forces die ten grondslag liggen aan een bedrijfsstrategie 
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5.2.3. Flowchart B– Uitwerking CRE strategieën 

In Figuur 10 worden de door een organisatie te voeren CRE strategieën verder uitgewerkt, zodat het 

duidelijk is uit welke CRE strategieën een organisatie kan kiezen. Een gekozen CRE strategie wordt gevoerd over 

de gehele CRE portefeuille, en is afhankelijk van de driving force die ten grondslag ligt aan de bedrijfsstrategie 

van een bedrijf. Er kan in principe maar voor één CRE strategie tegelijk worden gemeten met het model. Anders 

kunnen er problemen ontstaan in de uitkomsten van de metingen die plaatsvinden in dit model. Binnen een 

onderneming kan natuurlijk sprake zijn van een hoofd CRE strategie en een of meerdere ondersteunende CRE 

strategieën. Maar het model kan er maar een strategie tegelijk aan. Deze flowchart moet als volgt worden 

doorlopen: 

2) Welke CRE strategie wil het bedrijf voeren? Na de start moet er antwoord worden gegeven op de 

vraag welke CRE strategie het bedrijf wil voeren. De CRE strategieën (3.1 t/m 3.7) staan een stap verder in het 

model allemaal uitgelegd. Bij deze vraag is er INPUT nodig vanuit flowchart A, dit is nodig om een bewustwording 

van de uitlijning van de strategieën tot stand te brengen. Uiteindelijk komt er uit deze flowchart een OUTPUT met 

daarin de gekozen CRE strategie. 
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2) Welke CRE strategie 

wil het bedrijf voeren?

INPUT:

Driving force van de 

bedrijfsstrategie

Flowchart B – Keuze CRE strategieën

OUTPUT: 

De gekozen CRE strategie

3.1) Minimaliseren kosten

Deze strategie is gericht op het minimaliseren van de kosten 

die veroorzaakt worden door de huisvesting. Dit is te bereiken 

door het toepassen van bijvoorbeeld: efficiënte werkplekken, 

goed onderhoud en vestigen op een gesubsidieerde locatie. 

3.7) Promotie marketing en verkoop

Deze strategie is gericht op de invloed van het onroerend goed 

op het imago van een organisatie. 

3.6) Vergroten medewerkers- / gebruikerstevredenheid

Deze strategie is gericht op de tevredenheid van de 

werknemers en of de gebruikers van een gebouw. Hier wordt 

gekeken naar effecten op lichamelijk, psychologisch en sociaal 

gebied.

3.5) Vergroten waarde vastgoed

Deze strategie is gericht op het kapitaalgoed onroerend goed, 

zodat het onroerend goed gebruikt kan worden om de 

organisatie financieel te ondersteunen.

3.4) Vergroten productiviteit

Deze strategie is gericht op de ondersteuning van de 

productiviteit van de organisatie. Dit kan gedaan worden door 

het onroerend goed optimaal te laten aansluiten op het proces.

3.3) Vergroten flexibiliteit

Deze strategie is gericht op de aanpasbaarheid van het 

onroerend goed naar verschillende volumes en functies, zodat 

organisaties die sterk aan verandering onderhevig zijn 

gemakkelijker te voorzien zijn van de juiste huisvesting.

3.2) Vergroten innovatie

Deze strategie richt zich op het stimuleren van het 

innovatievermogen van een organisatie. Deze strategie wordt 

doorgaans toegepast bij kennisintensieve organisaties en 

omvat zaken als werkpleklayout en nabijheid van andere 

kenniscentra.

Overzicht 

procedure

1) START

 

Figuur 10: Flowchart B– Keuze CRE strategieën 
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5.2.4. Flowchart C1 – Referentiekader scheppen met behulp van het meetinstrument 

Met behulp van de flowchart is het mogelijk om een referentiekader op te stellen waar in flowchart C3 de 

werkelijke CRE portefeuille aan getoetst kan worden. Dit gebeurt op basis van de gekozen CRE strategie als 

input en flowchart D (Meetinstrument). 

Nu worden kort de stappen van deze flowchart besproken: Druk de CRE strategie uit in de variabelen van 

het meetinstrument. Hiervoor wordt als INPUT de eerder gekozen CRE strategie gebruikt. Voordat er als 

OUTPUT een referentiekader uitkomt als een “soort ideaalbeeld” wordt er nog verwezen naar flowchart D. In 

deze flowchart van het model staat het meetinstrument dat gebruikt wordt voor het opstellen van het 

referentiekader. 

 

5.2.5. Flowchart C2 – Bestaande CRE portefeuille waarderen met behulp van het meetinstrument 

Het model in flowchart C2 dient om de bestaande CRE strategie te waarderen in variabelen uit het 

meetinstrument. 

Nu worden kort de stappen van deze flowchart besproken: Met behulp van dit stroomschema wordt de 

huidige CRE portefeuille uitgedrukt in dezelfde termen / variabelen waarmee het referentiekader is opgesteld. 

Hiervoor is dezelfde INPUT benodigd als in flowchart C1, de OUTPUT is vergelijkbaar met de output van 

flowchart C1. Ook wordt er hier gebruik gemaakt van flowchart D met daarin het meetinstrument. 

 

5.2.6. Flowchart C3 – Komt de CRE portefeuille overeen met het referentiekader? 

Met behulp van deze flowchart kunnen de uitkomsten uit flowchart C1, waar het referentiekader is opgesteld, 

worden vergeleken met de uitkomsten van de huidige CRE portefeuille. Na deze vergelijking kan worden 

aangegeven bij welke variabelen afwijkingen geconstateerd zijn. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de stappen in deze flowchart: 

Als INPUT voor deze flowchart wordt de OUTPUT van flowchart C1 en C2 gebruikt, respectievelijk het 

referentiekader en het overzicht van de staat van de huidige CRE portefeuille. Van deze twee overzichten wordt 

een vergelijking gemaakt waaruit volgt of de huidige CRE portefeuille overeen komt met het referentiekader. Dit 

moet worden aangegeven per variabele van het meetinstrument voor de toegepaste CRE strategie, zodat er een 

overzicht ontstaat voor welke variabalen er iets gedaan moet worden. Immers als de waarde van de variabele uit 

het referentiekader overeen komt, of in de buurt ligt van, met de waarde van dezelfde variabele bij de werkelijke 

CRE portefeuille dan hoeft er niets te veranderen op dat gebied. Mochten deze twee waarden te ver uit elkaar 

liggen dan moet er worden aangegeven welk voordeel er behaald kan worden door een verbeteringsactie voor 

deze variabele. In een later stadium van dit model kan er dan gebruik gemaakt worden van deze informatie in een 

maatschappelijke kosten baten analyse.  
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Figuur 11: Flowchart C.1 – Referentiekader scheppen met behulp het meetinstrument; Flowchart C.2 – Bestaande CRE portefeuille waarderen met behulp van het meetinstrument; 

Flowchart C.3 – Komt de CRE portefeuille overeen met het referentiekader? 
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5.2.7. Flowchart D – Meetinstrument  

Het gedeelte dat het meetinstrument genoemd wordt is gebaseerd op werk uit de dissertatie van Lindholm 

(2008). Het meetinstrument bestaat uit variabelen die ingedeeld zijn naar de verschillende CRE strategieën.  

 

Als deze flowchart doorlopen wordt, komt een CRE manager automatisch uit bij de variabelen die bij de 

gekozen CRE strategie horen. Ook is er nog een doorverwijzing naar een rekenblad, waarmee de variabelen 

uitgerekend kunnen worden. Met de uitslag van de metingen in flowchart C3 kan de vergelijking gemaakt worden 

tussen het referentiekader en de werkelijke CRE portefeuille. In de flowchart zijn alle variabelen uit het 

meetinstrument weergegeven om op deze manier een beter beeld te geven van de staat van het onderzoek in het 

CREM veld. Echter niet alle variabelen zijn uit te drukken in geld, hetgeen is aangegeven met behulp van 

kleurcodes (zie legenda). 

 

Er wordt twee keer gebruik gemaakt van deze flowchart aangezien het meten van de variabelen twee keer 

gebeurt. De eerste keer voor het opstellen van het referentiekader, en de tweede keer voor een meting van de 

werkelijke staat van het CRE. Door de gegevens van deze twee metingen te vergelijken kan het verwachte effect 

van de aanpassingen in de vastgoedkenmerken en de bijbehorende vastgoedingrepen inzichtelijk gemaakt 

worden. 

 

Hier wordt uiteengezet hoe deze flowchart gebruikt dient te worden: Deze flowchart draait om het berekenen 

van de waardes van de variabelen behorende bij de (INPUT) gekozen CRE strategie. Dit kan gebeuren voor het 

opstellen van het referentiekader danwel voor het meetbaar maken van de werkelijke CRE portefeuille. Per CRE 

strategie wordt er nog verwezen naar individuele Excel matrix waarmee het mogelijk is de gevraagde gegevens in 

te voeren en te berekenen. Deze matrices zijn te vinden in Bijlage 9. De OUTPUT van deze flowchart is het 

referentiekader met daarin de “wensen” en marges aan deze “wensen”, en een overzicht van de werkelijke staat 

van de CRE portefeuille. 
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Figuur 12: Flowchart D – Aangepast meetinstrument Lindholm 
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5.2.8. Flowchart E – Welke acties / vastgoedingrepen zijn nodig om het CRE aan de eisen van het 

referentiekader te laten voldoen? 

Wat moet er gebeuren om het vastgoed aan te passen aan de gekozen CRE strategie? Dat wordt in deze 

flowchart duidelijk. Aan de hand van de gekozen CRE strategie komt het bedrijf uit bij een aantal 

vastgoedkenmerken / vastgoedingrepen die bij de betreffende CRE strategie horen. Hiervoor zijn ook nog Matrix 

2 en Matrix 3 nodig. 

 

Flowchart E dient als volgt gebruikt te worden: In deze flowchart wordt er antwoord gegeven op de vraag: 

welke vastgoedingreep moet hiervoor uitgevoerd worden om deze afwijking te compenseren? Als INPUT is 

hiervoor een overzicht van de afwijkende variabelen uit flowchart C3 van het model nodig. Deze afwijkende 

variabelen moeten samen met de “grootte van de afwijking”, dus de mogelijk te behalen baten, afzonderlijk door 

het model in flowchart E gehaald worden. Dit moet afzonderlijk gebeuren zodat er per variabele een 

vastgoedingreep gekozen kan worden die ervoor zorgt dat de waarde van de betreffende variabele van het CRE 

dichter bij de waarde van de variabele van het referentiekader ligt. Hierna moet nog bepaald worden welke 

vastgoedkenmerken hierbij betrokken zijn. Als OUTPUT volgt dan een lijst van de aan te passen variabelen met 

daarbij een bijbehorende vastgoedingreep en de hierbij betrokken vastgoedkenmerken. Aan de hand van de 

betrokken vastgoedkenmerken kan er aangegeven worden of een vastgoedingreep haalbaar kan zijn. 

 

Figuur 13: Flowchart E – Welke acties / vastgoedingrepen zijn nodig om het CRE aan de eisen van de CRE strategie te 

laten voldoen? 
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5.2.9. Flowchart F – Wat kosten de vastgoedingrepen? 

Nu de (verschillende) vastgoedingrepen bekend zijn, moeten de kosten van deze ingrepen nog bepaald 

worden. Dit kan gedaan worden door een extern bureau, of door de interne CREM afdeling. 

 

Om een effectieve kosten baten analyse mogelijk te maken in flowchart G, worden in flowchart F de kosten 

bepaald van de voorgestelde vastgoedingrepen van flowchart E (INPUT). De kosten van de vastgoedingrepen 

kunnen bepaald worden door zelf een begroting op te stellen of door een externe partij een begroting van de 

vastgoedingrepen te laten opstellen. De OUTPUT van dit model is een lijst van de aan te passen variabelen met 

de voorgestelde vastgoedingrepen en de begrote kosten van deze vastgoedingrepen. 

 

 

Figuur 14: Flowchart F – Wat kosten de vastgoedingrepen? 
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5.2.10. Flowchart G – Wegen de baten op tegen de kosten? 

Tijdens deze laatste tussenstap wordt er onderzocht of kosten van de voorgenomen vastgoedingrepen 

opwegen tegen de opbrengsten (de positieve veranderingen) in de resultaten van de variabelen. Uiteindelijk kan 

dan de beslissing worden genomen of er wel of niet geïnvesteerd moet worden. 

 

In deze flowchart moet als volgt gewerkt worden: De bedoeling van deze flowchart is om antwoord te geven 

op de vraag of de baten die behaald kunnen worden door een vastgoedingreep uit te voeren, opwegen tegen de 

kosten van deze vastgoedingreep. De baten van de vastgoedingreep komen als INPUT in dit model vanuit 

flowchart C3. Net zoals de kosten van de vastgoedingreep ook als INPUT in deze flowchart komen vanuit 

flowchart F. Als de kosten en de baten per vastgoedingreep op een rij staan kan er de afweging worden gemaakt 

of de baten opwegen tegen de kosten van de vastgoedingreep. Indien hierop JA geantwoord wordt, kan de 

vastgoedingreep worden uitgevoerd. Indien hierop NEE geantwoord wordt, kan er niets worden aangepast met 

betrekking tot de betreffende vastgoedingreep of kan er besloten worden de niet rendabele vastgoedingreep 

opnieuw door het model te laten gaan. In het laatste geval moet er opnieuw gestart worden bij flowchart C1 van 

het model, waarin het referentiekader met betrekking tot de betreffende vastgoedingreep kan worden aangepast. 
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Figuur 15: Flowchart G – Wegen de baten op tegen de kosten? 
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5.3. Conclusie 

Het is de bedoeling dat het beslissingsondersteunend model dat in dit hoofdstuk besproken is, gebruikt gaat 

worden door CREM medewerkers om een maximale toegevoegde waarde voor de organisatie te bereiken. Dit 

moet gebeuren door onder andere het op een lijn brengen van de bedrijfsstrategie op de CRE strategie en ook de 

CRE strategie op een lijn brengen met het CRE. Dit laatste gebeurt met behulp van het meetinstrument van 

Lindholm, waarmee een referentiekader en de staat van de huidige CRE portefeuille kan worden opgesteld. 

Vervolgens begint een proces van optimalisatie, waarbij de huidige CRE portefeuille door middel van 

vastgoedingrepen steeds meer in de buurt komt te liggen van het referentiekader. In dit proces ontstaat ook een 

inzicht in de toegevoegde waarde die (kan) ontstaat bij het daadwerkelijk uitvoeren van de vastgoedingrepen. 

In het web van verbanden tussen alle vijf de productiemiddelen en de prestaties van een onderneming, blijft 

het nog lastig om alle acties en reacties te kunnen verklaren. Zo hebben de overige vier productiemiddelen ook 

nog een effect op de prestaties van een onderneming, die niet mee worden genomen in dit model. Dit is 

misschien iets voor een vervolgonderzoek. 

 

Nu het model uitvoerig is besproken, zal er als laatste stap een voorbeeld gegeven worden van de werking 

van het model. Dit zal gebeuren in Hoofdstuk 6 Casestudy. In deze casestudy wordt er een doorsnede van het 

model besproken zodat er een beter inzicht ontstaat in het gebruik van het model.  

 



Casestudy 

 

64  

 

Hoofdstuk 6 Casestudy 

 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van een fictieve casestudy een gedeelte van het 

beslissingsondersteunende model worden doorlopen. Het doel van deze fictieve casestudy is het illustreren van 

de werking van het model. Hoewel het om een fictieve casestudy gaat, worden er ook echte gegevens gebruikt, 

die waar nodig zijn aangevuld met fictieve gegevens. Dit om de waarschijnlijkheid van de resultaten te 

bevorderen. Maar aangezien deze casestudy slechts een illustrerende aard heeft, is dit minder van belang. 

6.1. De (fictieve) casestudy 

Tijdens deze fictieve casestudy wordt het beslissingsondersteunende model doorlopen voor een bedrijf dat 

zorgt voor de sociale werkvoorziening voor enkele gemeenten in Nederland. Dit bedrijf zal vanaf nu "ProWerk” 

genoemd worden. Deze sociale werkvoorziening heeft als doelstelling dat iedereen recht op arbeid heeft. De 

missie van ProWerk is gericht op de marketing van personen, zodat de talenten van het personeel optimaal 

benut kunnen worden, en personen zich verder kunnen ontwikkelen. Dit willen ze bereiken door mensen met een 

verstandelijke beperking werk te bieden. Ze hebben dan ook een groot aantal medewerkers, die gemotiveerd hun 

werk doen en breed inzetbaar zijn. De visie van ProWerk is: het gemeentelijk arbeidsinstrument zijn voor 

doelgroepen die niet in staat zijn om op eigen kracht het minimum loon te verdienen. ProWerk wil daarmee de 

natuurlijke werkgever zijn voor deze doelgroepen in de regio.  

Kerncijfers: In 2008 waren er 822 medewerkers in dienst, waarvan het grootste deel (162 medewerkers) 

zich in de leeftijdsgroep tussen de 50 en 54 jaar oud bevindt. Prowerk had in 2008 een omzet van € 922.700,-. 

 

Stap 1: Start 

Zoals gebruikelijk wordt er begonnen bij de start van het model. 

Stap 2: Op welke driving force is de bedrijfsdoelstelling gebaseerd?  

De driving force van ProWerk waarop de bedrijfsdoelstelling is gebaseerd is: productie mogelijkheden. 

Uit de doelstelling en de visie van ProWerk kan afgeleid worden dat, door mensen met een 

verstandelijke handicap werk aan te bieden en ze de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen, 

ProWerk beschikt over een groot personeelsbestand dat gemotiveerd en breed inzetbaar is. Het hebben 

van een personeelsbestand dat breed inzetbaar is en voornamelijk productiewerk doet, wijst erop dat de 

bedrijfsdoelstelling gebaseerd is op de driving force: productie mogelijkheden. 

Stap 3: Welke CRE strategie wil het bedrijf voeren?  

De CRE strategie die door ProWerk gekozen is, is: minimaliseren kosten. Deze CRE strategie kan op de 

bovengenoemde driving force (productie mogelijkheden) aansluiten als er op de juiste punten kosten 

geminimaliseerd worden. 

Stap 4: Is er een referentiekader beschikbaar? 

Voor ProWerk is er nog geen referentiekader beschikbaar en zal in stap 5 een referentiekader worden 

opgesteld. 

Stap 5: Referentiekaders scheppen met behulp van Lindholm  

Hieronder in Tabel 10 zijn de uitgewerkte indicatoren te zien van het referentiekader behorende bij de 

gekozen CRE strategie. Om tot de onderstaande tabel te komen is er een andere tabel ingevuld (hier 

niet weergegeven) die is opgebouwd uit de aspecten waaruit de variabelen bestaan. 
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Tabel 10: Referentiekader (Matrix 1.1) 

Variabelen Referentiekader 

Huisvestingskosten per vierkante meter €                89,59 /m2 

Huisvestingskosten per werkplek  €          1.105,33    

Huisvestingskosten per medewerker €              963,95   

Huisvestingskosten per euro aan omzet €                  0,09   

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten 2,9%   

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per 
bedrijfsonderdeel 2,8%   

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per 
gebouw 207%   

Huisvestingskosten per productieunit  €      829.000,00    

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en 
overheadkosten per bedrijfsonderdeel 3,5%   

Huisvestingskosten per gebouw  €      414.500,00    

Oppervlakte per medewerker 10,8  m2 

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte 97,3%   

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. 3557%   

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2 
Eigendom Gehuurd 

9000 0 

Aantal medewerkers per werkplek 1,1   

Huisvestingskosten per CRE medewerker  €      414.500,00    

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het 
beschikbare budget  €                       -   0 

Worden er werkplaats standaarden toegepast worden  Ja    

Aantal verhuizingen per jaar 0   

Kosten van ongebruikte ruimte  €        22.666,92    

 

Stap 6: Bestaande CRE portefeuille waarderen met behulp van Lindholm  

Tabel 11 geeft de uitgewerkte variabelen weer van de bestaande CRE portefeuille behorende bij de 

gekozen CRE strategie. Hier is wel de uitgebreidere tabel getoond die ook gebruikt is voor het invullen 

van Tabel 10. 
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Tabel 11: Variabelen werkelijke CRE portefeuille 

Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

Huisvestingskosten per vierkante meter € 89,59 /m2 

Huisvestingskosten Totale oppervlakte in m2   

 € 829.000,00   € 9.253,00    

Huisvestingskosten per werkplek € 1.184,29   

Huisvestingskosten Aantal werkplekken N   

 € 829.000,00  700   

Huisvestingskosten per medewerker € 1.013,45   

Huisvestingskosten Aantal medewerkers N   

 € 829.000,00  818   

Huisvestingskosten per euro aan omzet € 0,09   

Huisvestingskosten Omzet in EUR   

 € 829.000,00   € 9.227.000,00    

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten 2,9%   

Huisvestingskosten Totale kosten in EUR   

 € 829.000,00   € 28.871.000,00    

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per bedrijfsonderdeel 2,8%   

Huisvestingskosten Opbrengsten per bedrijfsonderdeel EUR   

 € 829.000,00   € 29.126.000,00    

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per gebouw 207%   

Huisvestingskosten Opbrengsten per gebouw EUR   

 € 829.000,00   € 400.000,00    

Huisvestingskosten per productieunit € 829.000,00   

Huisvestingskosten Aantal productieunits N   

 € 829.000,00  1   

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en overheadkosten per 
bedrijfsonderdeel 3,5%   

Huisvestingskosten 
Totale personeels- en overheadkosten per 
bedrijfsonderdeel   

 € 829.000,00   € 23.965.000,00    

Huisvestingskosten per gebouw € 414.500,00   

Huisvestingskosten Aantal gebouwen   

€ 829.000,00 2   

Oppervlakte per medewerker 11 m2 

Totale oppervlakte in m2 Aantal medewerkers N   

9253 818   

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte 97,3%   

Totale oppervlakte in m2 Oppervlakte in gebruik   

9253 9000   

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. 3557%   

Oppervlakte aan operationele ruimte in m2 
Oppervlakte aan niet operationele ruimte in 
m2   
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9000 253   

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2   

Totale oppervlakte in eigendom in m2 Totale gehuurde oppervlakte in m2   

9253 0   

Aantal medewerkers per werkplek 1,17   

Aantal medewerkers N Aantal werkplekken N   

818 700   

Huisvestingskosten per CRE medewerker € 414.500,00   

Huisvestingskosten Aantal CRE medewerkers N   

 € 829.000,00  2   

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het beschikbare budget   

Totale werkelijke kosten voor de CREM 
afdeling in EUR 

Totale begrote kosten voor de CREM afdeling 
in EUR   

nvt nvt   

Worden er werkplaats standaarden toegepast Ja   

Ja / Nee   

Ja   

Aantal verhuizingen per jaar 1   

Aantal verhuizingen in een boekjaar   

1   

Kosten van ongebruikte ruimte € 22.666,92   

Huisvestingskosten per M2 Oppervlakte aan niet gebruikte ruimte in m2   

 € 89,59  253   
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Stap 7: Komt de CRE portefeuille overeen met het referentiekader?  

In Tabel 13 worden de uitkomsten van de ingevulde variabelen van het referentiekader en de werkelijke 

staat van de CRE portefeuille met elkaar vergeleken. Hieruit valt op te maken dat bij 3 van de 20 variabelen de 

CRE portefeuille niet aansluit op het referentiekader. Bij deze 3 variabelen kan dus een toegevoegde waarde 

behaald worden. Tabel 12 geeft een overzicht van de variabelen waarbij toegevoegde waarde gecreëerd kan 

worden. 

 
Tabel 12: Variabelen waarbij toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. 

Variabele Verschil (toegevoegde waarde) 

Huisvestingskosten per werkplek € 84,29 
Huisvestingskosten per medewerker € 213,45 
Aantal verhuizingen per jaar 1 
 
 

Bij de eerste twee afwijkende variabelen zijn de verschillen meteen duidelijk groot genoeg om verder mee te 

gaan. De derde variabele heeft een verschil van 1, dit betreft het aantal verhuizingen. Aangezien een verhuizing 

een kostbare aangelegenheid kan zijn is het ook aannemelijk om deze afwijkende variabele verder te nemen in 

het model. Voor de totale tabel met daarin de vergelijking tussen de CRE portefeuille en het referentiekader zie 

hierna. 
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Tabel 13: Vergelijking referentiekader met CRE portefeuille (Matrix 1.1: Minimaliseren kosten) 

Matrix 1.1: Minimaliseren kosten 

Variabelen Referentiekader CRE portefeuille Verschillen 

Huisvestingskosten per vierkante meter € 89,59 /m2 € 89,59 /m2 € - /m2 

Huisvestingskosten per werkplek € 1.105,33   € 1.184,29   € 78,95   

Huisvestingskosten per medewerker € 963,95   € 1.013,45   € 49,49   

Huisvestingskosten per euro aan omzet € 0,09   € 0,09   € 0,00   

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten 2,9%   2,9%   0,0%   

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten 
opgedeeld per bedrijfsonderdeel 2,8%   2,8%   0,0%   
Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten 
opgedeeld per gebouw 207%   207%   0%   

Huisvestingskosten per productieunit €  829.000,00   €  829.000,00   € -   

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en 
overheadkosten per bedrijfsonderdeel 3,5%   3,5%   0,0%   

Huisvestingskosten per gebouw €  414.500,00   €  414.500,00   € -   

Oppervlakte per medewerker 10,8 m2 11,3 m2 0,6 m2 

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte 97,3%   97,3%   0,0%   

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. 3557%   3557%   0%   

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2 
Eigendom Gehuurd Eigendom Gehuurd Eigendom Gehuurd 

9000 0 9000 253 0 253 

Aantal medewerkers per werkplek 1,1   1,2   0,0   

Huisvestingskosten per CRE medewerker €  414.500,00   €  414.500,00   € -   

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het 
beschikbare budget €                   - 0 €                   -     

Worden er werkplaats standaarden toegepast worden Ja   Ja     

Aantal verhuizingen per jaar 0   1   1   

Kosten van ongebruikte ruimte € 22.666,92     € 22.666,92     € -   
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Stap 8: Welke acties/ vastgoedingrepen zijn nodig om het CRE aan de eisen van het 

referentiekader te laten voldoen?  

Voor de eerder aangegeven variabelen zal er gekeken worden welke vastgoedingrepen er uitgevoerd 

kunnen worden. Deze vastgoedingrepen zullen ook nog verder worden gespecificeerd naar de aan te passen 

vastgoedkenmerken. Hiervoor is het nodig om de aspecten erbij te nemen waaruit de variabalen zijn opgebouwd, 

dit zal hieronder worden weergegeven. 

Huisvestingskosten per werkplek 

Deze variabele is opgebouwd uit de volgende aspecten: huisvestingskosten en het aantal werkplekken. Het 

verschil dat door middel van een vastgoedingreep opgelost moet worden, is € 78,95 per werkplek. In totaal levert 

dit een besparing op van (€ 78,95 * 700) = € 55.256, - voor de onderneming. De huisvestingskosten per werkplek 

moeten met dit bedrag afnemen. 

Huisvestingskosten 

Zoals in Tabel 6 vermeld is, bestaan de huisvestingskosten uit verschillende posten, en is er zelfs een 

verschil in de opbouw van huisvestingskosten tussen huurders en eigenaars. In dit geval betreft het de 

huisvestingskosten voor eigenaars. Maar door een vastgoedingreep uit te voeren die effect heeft op de 

huisvestingskosten veranderen er veel meer variabelen mee dan de bedoeling is. Daarom is het hier niet gewenst 

om de huisvestingskosten aan te passen.  

Aantal werkplekken (N) 

De enige mogelijkheid die dan overblijft om de uitkomst van deze variabele aan te passen aan de waarde 

van het referentiekader is dan het aanpassen van het aantal werkplekken. Door het aantal werkplekken van de 

huidige 700 naar 750 plekken uit te breiden, wordt dit al bereikt. Het kan zijn dat er hierdoor meer ruimte nodig is, 

en er dus nieuwbouw nodig is. Dit is hier niet het geval: met de huidige CRE portefeuille is het namelijk mogelijk 

om het aantal werkplekken uit te breiden. Dit kan gerealiseerd worden door een herindeling van de bestaande 

ruimten, en een functionele aanpassing van enkele ruimten. Deze vastgoedingrepen kunnen verder nog worden 

gespecificeerd met de volgende vastgoedkenmerken. 

- Gebouwlayout (nummer 12), 

- Werkvloer / verdiepingslayout (nummer 17), 

- Werkplek. ruimtelayout (nummer23). 

Huisvestingskosten per medewerker 

Deze variabele is opgebouwd uit de huisvestingskosten en het aantal medewerkers. Het verschil dat door 

middel van een vastgoedingreep moet worden behaald is € 49,49 per medewerker. Als de huisvestingskosten per 

medewerker met dit bedrag afnemen levert dit een totale besparing op van (€ 49,49 * 818) = € 40.482,82. 

Huisvestingskosten 

Hetzelfde geldt bij deze variabele voor de huisvestingskoeten als bij de huisvestingskosten per werkplek. 

Hier wordt ook niets aan de huisvestingskosten veranderd. 

Aantal medewerkers (N) 

Door het aantal medewerkers van 818 naar 860 te laten groeien, kan de besparing op deze variabele 

worden gerealiseerd. Het aantal medewerkers laten groeien, uitdrukken in een vastgoedingreep is natuurlijk niet 

mogelijk. Maar deze ingreep valt wel degelijk onder de mogelijkheden van dit model. Omdat er geen 

vastgoedingreep mogelijk is, is er ook geen vastgoedkenmerk te selecteren. 

Aantal verhuizingen per jaar 

Het aantal verhuizingen moet volgens het referentiekader dalen tot nul. Deze variabele is slechts 

opgebouwd uit één aspect. 

Aantal verhuizingen per jaar 
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Het aantal verhuizingen laten afnemen met 1 kan door het niet uitvoeren van grote vastgoedingrepen als 

nieuwbouw of afstoten. Dit is ook een keuze die kan volgen uit het model. Dit geldt dan als een restrictie voor alle 

overige variabelen en de mogelijk te kiezen vastgoedingrepen. Hier zijn ook geen vastgoedkenmerken bij te 

selecteren. 

 

Hieronder, in Tabel 14, wordt een overzicht weergegeven van de mogelijk uit te voeren vastgoedingrepen en 

aan te passen vastgoedkenmerken behorende bij de drie variabelen. Dit overzicht moet worden meegenomen 

naar de volgende stappen van het model. 

 

Tabel 14: Mogelijk uit te voeren vastgoedingrepen 

Variabele Vastgoedingreep Vastgoedkenmerk 

Huisvestingskosten per werkplek Functionele aanpassing 
Herindeling 

Gebouwlayout (nummer 12), 
Werkvloer / verdiepingslayout (nummer 17), 
Werkplek . ruimtelayout (nummer 23). 

Huisvestingskosten per medewerker Nvt Nvt 
Aantal verhuizingen per jaar Nvt Nvt 

 

Stap 9: Wat kosten de vastgoedingrepen?  

Om de werking van dit model te illustreren is het niet van belang om aan te tonen hoe de kosten van de 

vastgoedingrepen berekend dienen te worden. Dit kan volgens het model zelf gedaan worden door de CRE 

medewerker, maar het kan ook berekend worden door een extern bureau dat gespecialiseerd is in het calculeren 

van bouwkosten. 

De kosten voor de vastgoedingrepen Functionele aanpassing en herindeling van de variabele 

Huisvestingskosten per werkplek zullen liggen tussen de € 40.000,- en de € 50.000,-. 

Het niet uitvoeren van de vastgoedingrepen nieuwbouw en afstoten, zodat het aantal verhuizingen in het 

komende boekjaar op nul blijft, betekent al bij het voorkomen van één verhuizing een besparing van minstens: € 

20.000, -. Dit zijn namelijk de kosten van de vorige verhuizing die in het voorgaande boekjaar heeft 

plaatsgevonden. 

Stap 10: Wegen de baten op tegen de kosten?  

Volgens het model moet er nu per variabele bekeken worden of de baten opwegen tegen de kosten van de 

vastgoedingreep. De eerste twee variabelen worden echter samengevoegd in deze vergelijking. Het is namelijk 

niet mogelijk het aantal medewerkers uit te breiden zonder het aantal werkplekken uit te breiden. Deze twee 

variabelen zijn daardoor met elkaar verweven. De derde afwijkende variabele zal wel apart behandeld worden. 

 

Huisvestingkosten per werkplek en per medewerker � Functionele aanpassing en herindeling 

Baten 

€ 55.265, - + € 40.482,82 = € 95.747,82 

Deze besparingen kunnen bereikt worden door het aantal werkplekken en medewerkers te laten groeien, 

terwijl de huisvestingskosten gelijk blijven. 

Kosten 

De kosten liggen tussen de € 40.000, - en de € 50.000, -  

 

Er kan hieruit geconcludeerd worden dat het uitvoeren van deze vastgoedingreep, om zodoende een groter 

aantal werkplekken te realiseren, om zodoende een groter aantal medewerkers te faciliteren, zeker aan te raden 

is. 
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Aantal verhuizingen per jaar � Het niet uitvoeren van de vastgoedingrepen nieuwbouw en of afstoten. 

Baten 

Het niet uitvoeren van een verhuizing levert baten op als: verminderde druk op het bedrijf. Maar ook wordt er 

natuurlijk bespaard op de verhuiskosten. 

Kosten 

De kosten van een verhuizing beginnen rond de € 20.000, -  

 

De kosten kunnen in dit geval ook als de baten gezien worden. Door het niet uitvoeren van een verhuizing 

wordt er als het ware € 20.000, - bespaard. 

 

Stap 11: EINDE: vastgoedingreep uitvoeren.  

Bij de volgende varabelen wegen de baten op tegen de kosten en geldt het advies om de bijbehorende 

vastgoedingrepen uit te voeren. 

- Huisvestingskosten per werkplek, 

- Huisvestingskosten per medewerken. 

 

Stap 12: EINDE: niets aanpassen.  

Bij de volgende variabele is het advies niets uit te voeren. Maar er kan natuurlijk ook teruggegaan worden in 

het model om het referentiekader of de CRE strategie aan te passen. 

- Aantal verhuizingen per jaar. 

 

6.2. Conclusie 

Met dit hoofdstuk is getracht de mogelijkheden en bruikbaarheid van het beslissingsondersteunend model 

duidelijk te maken. 

Het gebruik van een casestudy heeft inzicht gegeven in de werking van het beslissingsondersteunend 

model. Uiteraard heeft het gebruik van een casestudy, in plaats van het model laten testen door bestaande 

bedrijven, ook nadelen. Twee beperkingen aan deze fictieve casestudy zijn het feit dat het om een fictieve 

casestudy gaat, waardoor niet alle stappen van het model uitgevoerd kunnen worden, en dat er maar een 

gedeelte van het model getoond is. Door het werken met een doorsnede van het model, wordt wel de strekking 

van het verhaal overgebracht. Het uitbreiden van de casestudy met de overige CRE strategieën kan ook van 

toegevoegde waarde zijn. In een vervolgonderzoek zou dit beslissingsondersteunend model doorlopen kunnen 

worden voor bestaande bedrijven. hetgeen niet valt binnen de planning van dit afstudeertraject. Het meerdere 

keren doorlopen voor bestaande bedrijven, heeft een grote meerwaarde. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit laatste hoofdstuk van deze scriptie worden de conclusies getrokken op basis van het totale 

onderzoeksproces. Er zal antwoord worden gegeven op de probleemstelling en de deelvragen. Daarnaast zullen 

aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek. 

 

7.1. Conclusies 

Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een beslissingsondersteunend model waarmee het 

mogelijk is om te inventariseren welke vastgoedingrepen uitgevoerd kunnen worden om toegevoegde waarde te 

realiseren met een CRE portefeuille. Om dit beslissingsondersteunend model op te stellen is de volgende 

hoofdvraag gesteld: 

 

Hoe kan door middel van een beslissingsondersteunend model de toegevoegde waarde van Corporate Real 

Estate Management inzichtelijk gemaakt en geoptimaliseerd worden? 

 

Er kan gesteld worden dat het beslissingsondersteunend model (vanaf nu: het model) dat in hoofdstuk 5 

weergegeven is, het antwoord is op de hoofdvraag. Met behulp van dit model kan de toegevoegde waarde van 

CRE(M) inzichtelijk gemaakt en geoptimaliseerd worden. Om deze maximale toegevoegde waarde te bereiken, 

moet het model worden toegepast door een CRE medewerker van het bedrijf. Er is voor gekozen om het model te 

laten gebruiken door een CRE medewerker van het bedrijf omdat deze normaliter op de hoogte is van het reilen 

en zeilen van het bedrijf. Eventueel kan deze een consultant / expert inschakelen om ondersteuning te bieden. 

Verder kan de CRE medewerker het model gebruiken om gedeeltelijk in cijfers de toegevoegde waarde aan te 

tonen van de voorgenomen vastgoedingrepen. Als een CRE medewerker dit model kan gebruiken om 

vastgoedingrepen beter te rechtvaardigen, kan deze beter en gemakkelijker zijn werk doen. Het is voor CRE 

managers soms namelijk nog moeilijk om de noodzaak van vastgoedingrepen aan te tonen bij het management. 

 

Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde en het optimaliseren ervan gebeurt als volgt. Door het model 

te doorlopen, worden achtereenvolgens de verschillende stappen afgewerkt. In het kort houdt dit in dat de CRE 

portefeuille wordt afgestemd op de CRE strategie en de bedrijfsstrategie, in de vorm van een driving force. In het 

model wordt ervan uitgegaan dat elk bedrijf een bedrijfsdoelstelling heeft, waar vervolgens ook nog de driving 

force van afgeleid kan worden. Er wordt ook vanuit gegaan dat de onderneming al een CRE strategie heeft die 

voorkomt in de CRE strategieën in het model. Indien deze aannames niet het geval zijn, dan moet er nog een 

driving force bepaald worden, en misschien zelfs een bedrijfsdoelstelling. Dit zijn geen zaken die snel zijn 

gekozen. Hetzelfde is het geval bij de CRE strategie. Op deze manier wordt het invullen van een kleine stap al 

veel werk, waardoor het invullen van het model in deze situatie veel meer werk oplevert. 

Tijdens het afstemmen van de CRE portefeuille op de CRE strategie wordt de toegevoegde waarde van CRE(M) 

voor de onderneming duidelijk. Het optimaliseren van de toegevoegde waarde gebeurt door middel van een 

zichzelf repeterend proces. Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde gebeurt door het uitvoeren van 

een tweetal “metingen”. Voor het meten wordt een meetinstrument gebruikt dat bestaat uit zeven CRE strategieën 

met daarin verschillende variabelen waarmee het meten daadwerkelijk gebeurt. Voor het invullen van het 
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meetinstrument zijn veel gegevens benodigd. Dit kan betekenen dat als er een probleem met het verwerven van 

de gegevens is, het meetinstrument niet volledig ingevuld kan worden. 

Met de eerste meting wordt een referentiekader opgesteld. Dit referentiekader is een vertaling van de eisen 

van een organisatie op basis van de CRE strategie, uitgedrukt in een output van de variabelen. Voor CRE 

medewerkers die het model de eerste keer gebruiken, kan het lastig zijn om voor alle variabelen waarden in te 

vullen in het referentiekader. Voordeel van het model is dat er niet alleen maar waarden hoeven worden ingevuld. 

Zo kan een CRE medewerker ook groei of krimp percentages aangeven in plaats van waarden voor de variabelen 

in het referentiekader. Met de tweede meting wordt de werkelijke staat van de CRE portefeuille in dezelfde 

variabelen uitgedrukt. 

Een kritische kanttekening bij het referentiekader kan zijn dat het lastig kan zijn om op een dergelijke manier 

de eisen van de onderneming om te zetten met behulp van het meetinstrument in een referentiekader. Als het 

moeilijk is voor een onderneming een referentiekader op te stellen, kan er ook voor gekozen worden om eerst de 

werkelijke staat van de CRE portefeuille in kaart te brengen met behulp van het meetinstrument. Op deze manier 

kan er meer gevoel met de in te vullen variabelen ontwikkeld worden, zodat het opstellen van het referentiekader 

gemakkelijker zal gaan.  

 

Door deze twee sets met output gegevens te vergelijken, kan het verschil in werkelijke en gewenste  

toegevoegde waarde inzichtelijk gemaakt worden, hetgeen in de meeste gevallen gebeurt in getallen, waardoor 

het eventueel in geld is uit te drukken. Door vastgoedingrepen uit te kiezen die toegepast kunnen worden door de 

onderneming, kan de toegevoegde waarde geoptimaliseerd worden. Voordat de haalbaarheid van de 

vastgoedingrepen bekeken wordt, moet er gekeken worden of het mogelijk is de vastgoedingrepen te specificeren 

met behulp van vastgoedkenmerken. Hier is voor gekozen om synergie effecten op te sporen tussen 

verschillende vastgoedingrepen. Hierdoor kan besloten worden om met minder uit te voeren vastgoedingrepen, 

dezelfde toegevoegde waarde te bereiken. Bij het onderdeel van het model waar de kosten van de 

vastgoedingrepen worden vergeleken met de baten, komt er naar voren of het uitvoeren van een 

vastgoedingreep genoeg toegevoegde waarde oplevert in relatie tot de te maken kosten. Door deze kosten-baten 

analyse uit te voeren, krijgt de CRE medewerker hulp bij het maken van de investeringsbeslissingen. Als een 

vastgoedingreep niet rendabel lijkt, dan kan er ofwel voor gekozen worden om het model deels opnieuw te 

doorlopen, en de eisen in het referentiekader bij te stellen, of zelfs de CRE strategie bij te stellen. Als er niks meer 

bijgesteld kan worden, stopt het model. De haalbare vastgoedingrepen kunnen vervolgens worden uitgevoerd.  

 

Feit blijft dat het meetbaar maken van de toegevoegde waarde van CRE(M) een erg lastige opgave is. Met 

behulp van dit model zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om de toegevoegde waarde van CRE(M) aan te 

tonen. Het model kan dan ook gezien worden als een uitgangspunt om de toegevoegde waarde van CRE(M) 

compleet meetbaar en beïnvloedbaar te maken. Met het model wordt als het ware een overzicht gegeven van de 

stand van zaken in dit onderzoeksveld. Dit komt doordat de problematiek zich afspeelt in een spanningsveld waar 

veel verschillende krachten en verbanden actief zijn en op elkaar inwerken. Hierdoor is het erg lastig om het 

overzicht te (be)houden en overal rekening mee te houden. Dit is waarschijnlijk ook een van de (hoofd)redenen 

waarom een dergelijk model nog niet bestond, en er slechts stukjes bestonden die gedeeltes behandelen. 
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7.2. Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden de beperkingen van het model besproken en worden aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek. De beperkingen en aanbevelingen zijn ingedeeld per thema: synergie effecten 

vastgoedkenmerken, de casestudy, een benchmark en de vijf productiemiddelen. 

 

Synergie effecten (positief en negatief) 

In het geval dat er meerdere vastgoedingrepen geselecteerd worden om uit te voeren, om zodoende 

verschillende variabelen aan te passen aan het referentiekader, kan het voorkomen dat sommige 

vastgoedingrepen elkaar “overlappen”. Met overlappen wordt bedoeld dat er synergievoordelen ontstaan 

waardoor er eventueel ook minder vastgoedingrepen uitgevoerd kunnen worden om dezelfde variabelen aan te 

passen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er negatieve varianten van synergie optreden. In het huidige model 

worden eventuele synergie effecten niet specifiek benoemd. De synergie effecten kunnen wel door het model 

worden voorkomen door de koppeling tussen de vastgoedingrepen en de vastgoedkenmerken. Door de 

vastgoedingrepen te vertalen naar vastgoedkenmerken worden de vastgoedingrepen gespecificeerd, en kan er 

sneller gezien worden wat het raakvlak is tussen de verschillende vastgoedingrepen. Het opsporen van de 

synergie effecten tussen de toe te passen vastgoedingrepen zou een onderwerp voor verder onderzoek kunnen 

zijn, zodat dezelfde toegevoegde waarde bereikt kan worden met minder vastgoedingrepen. 

 

Vastgoedkenmerken 

Door de matrix met de koppeling tussen de vastgoedingrepen en de vastgoedkenmerken verder op een 

wetenschappelijk verantwoorde manier in te vullen, kan deze relatie verder worden versterkt. Nu ontbreekt de 

relatie tussen de vastgoedkenmerken en de variabelen uit het meetinstrument gebaseerd op werk van Lindholm. 

In deze hoek is het waarschijnlijk mogelijk om een wetenschappelijke koppeling tot stand te brengen. 

 

Casestudy 

Met de fictieve casestudy is getracht de mogelijkheden en bruikbaarheid van het beslissingsondersteunend 

model duidelijk te maken. Het gebruik van een casestudy heeft inzicht gegeven in de werking van het model. 

Uiteraard heeft het gebruik van een fictieve casestudy, in plaats van het model laten testen door bestaande 

bedrijven, ook nadelen. Twee beperkingen aan deze fictieve casestudy zijn het feit dat het om een fictieve 

casestudy gaat, en dat er maar een gedeelte van het model getoond is. Door het werken met een doorsnede van 

het model, wordt wel de strekking van het verhaal overgebracht. Het uitbreiden van de fictieve casestudy met de 

overige CRE strategieën kan een meerwaarde opleveren voor het illustreren van het model. Per CRE strategie 

zijn er weer andere variabelen die gemeten moeten worden. In vervolgonderzoek zou dit 

beslissingsondersteunend model doorlopen kunnen worden voor bestaande bedrijven. Het meerdere keren 

doorlopen voor bestaande bedrijven, heeft zeker een meerwaarde. Een probleem is hierbij dat een dergelijke 

uitgebreide casestudy erg veel gegevens en informatie vergt. Ook is er veel tijd voor nodig om het model 

uitgebreid te testen met behulp van een voor- en een nameting. Door middel van de voor- en nameting kan er 

gecontroleerd worden in hoeverre het model echt aansluit op de praktijk. 
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Benchmark 

In plaats van een referentiekader is het misschien mogelijk om in de toekomst een benchmark op te stellen 

met gegevens per CRE strategie van ideale situaties. Dit zijn dan situaties waarbij het CRE optimaal aansluit op 

de CRE strategie. Hoewel het duidelijk is dat er veel haken en ogen aan een dergelijke benchmark zitten, is het 

zeker een onderwerp waarnaar verder onderzoek gedaan kan worden. 

 

De vijf productiemiddelen 

Het probleem om alle vijf de productiemiddelen in één model te stoppen kan niet snel worden opgelost. 

Waarschijnlijk kan dit niet eens in één model worden verwerkt. Een organisatie gebruikt naast vastgoed ook de 

overige vier productiemiddelen (mensen, technologie, informatie en kapitaal) om haar (bedrijfs) doelstellingen te 

halen. Met deze productiemiddelen kan allemaal toegevoegde waarde bereikt worden. Bovendien beïnvloedt het 

CRE de prestaties van een onderneming op directe en indirecte manieren. Met dit model wordt een poging 

ondernomen om CRE managers een handvat te bieden bij het nemen van vastgoedbeslissingen. Als het op een 

lijn brengen van de strategieën ook gebeurt met de overige vier bedrijfsmiddelen, kan er nog meer toegevoegde 

waarde op andere vlakken behaald worden voor een onderneming. 
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Bijlage 1 – Elementen van toegevoegde waarde 
 

In deze bijlagen is een overzicht te zien van de elementen van toegevoegde waarde als aangegeven door De 

Jonge, 1996: in Krumm, 1999. Met behulp van deze elementen van toegevoegde waarde kunnen de prestaties van 

bedrijven gemeten worden. Volgens De Jonge (1996 in: Krumm, 1999) hebben bedrijven altijd “grootsheid” 

geambieerd. Gedurende de voorbije eeuw was de grootte van een onderneming gelijk aan de “waarde” die de 

onderneming had. In de onderstaande tabel staan de zeven elementen van toegevoegde waarde met daarnaast de 

aandachtspunten / manieren om door middel van het bijbehorende element toegevoegde waarde te bereiken. De 

zeven elementen van toegevoegde waarde zijn: 

Vergroten van de productiviteit Acquisitie georiënteerd 

 Een adequate huisvesting bieden 

 Locatie selectie 

 Introductie van alternatieve werkplekken 

 Verminderen van ziekteverlof 

Minimaliseren van de kosten Inzicht verschaffen in de kostenstructuur 

 Efficiënter gebruik maken van werkplekken 

 Kostenbeheersing van financiering 

Risico beheersing Behouden van een flexibele real estate portefeuille 

 Selecteren van geschikte locaties 

 Beheersen van de waardeontwikkeling van de real estate portefeuille 

 Beheersen van proces risico’s tijden herontwikkeling van real estate 

 Beheersen van omgeving en werk condities 

Vergroten van de waarde Tijdig aankopen e verkopen van real estate 

 Herontwikkeling van overbodige gebouwen 

 Kennis en inzicht in de vastgoedmarkt 

Vergroten van flexibiliteit Organisatorische maatregelingen (werkuren, bezettingsgraden) 

 Legale / financiële maatregelingen (mix van eigendom/huren/leasen) 

Veranderen van de bedrijfscultuur Introduceren van werkplek innovaties 

PR en marketing Selectie van branches en locaties 

 Imago van gebouwen 

 Beïnvloeden van de bedrijfs identiteit (branding) 
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Bijlage 2 – Driving Forces 
 

Het toepassen van een CRE strategie heeft het meeste effect als deze overeenkomt / in de richting ligt van de 

bedrijfsstrategie. Om hier meer van bewust te raken moet er in een beslissingsondersteunend model ook gekeken 

worden naar de toegepaste bedriijfsstrategie. Uit de scriptie van Ramaekers (2008) blijkt dat er niet een standaard 

lijst is van bedrijfsstrategieen. Wel is er een lijst met driving forces waarop alle bedrijfsstrategieën gebaseerd kunnen 

zijn. De driving forces bevinden zich als het ware aan het begin van de formulatie van een bedrijfsstrategie. Er zijn in 

totaal negen driving forces waarmee de richting en de “houding” van een organisatie mee gestuurd kan worden. Alle 

negen driving forces zijn belangrijk voor bijna iedere organisatie. Echter in elk bedrijf is een van de negen 

strategische gebieden de drijvende kracht van een organisatie. (Tregoe & Zimmerman, 1980 in Ramaekers, 2008).  

 

 

De negen driving forces zijn: 

1. Aangeboden producten, 

De organisatie met de aangeboden producten als zijn drijvende kracht heeft de kennis van zijn producten, 

wat belangrijk is voor de toekomstige markten die het bedrijf wil gaan bedienen. De productgerichte 

organisatie continueert de productie van reeds bestaande producten. Nieuwe producten zullen 

eigenschappen hebben die erg op de eigenschappen van de huidige producten lijken. Dit soort organisaties 

richt zich op hogere marktpenetratie in de huidige afzetmarkten en de markt segmenten waar vraag is naar 

de producten. Het bedrijf zal continu op zoek zijn naar manieren om de huidige producten te verbeteren of 

uit te breiden. 

2. Behoeften uit de markt, 

De organisatie met een focus op de behoeften en vraag die in de markt speelt biedt een range van 

producten aan die de huidige en opkomende behoeften in de markt segmenten en doelgroepen waar het 

actief is vervuld. Deze organisatie is continu op zoek naar alternatieve manieren om de behoeften die het al 

vervult verder te vervullen. Ook zal het continu op zoek zijn naar nieuwe opkomende behoeften in de markt 

segmenten waar het bedrijf actief is. Een organisatie die gericht is op het vervullen van behoeften uit de 

markt ontwikkelt of verkrijgt nieuwe en andere producten die de behoeften te vervullen in de bediende markt 

segmenten. Als het bedrijf nieuwe geografische markten betreed of nieuwe markt segmenten zullen deze 

nieuwe markten eigenschappen hebben die lijken op de eigenschappen van de markten segmenten die het 

al bediend. Veel middelen zullen aangewend worden voor de afdelingen waar behoeften geanalyseerd 

worden en waar markt onderzoek gedaan wordt. Het tijdig ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten 

is van cruciaal belang. 

3. Technologie, 

Een organisatie die als drijvende kracht technologie heeft biedt alleen producten en diensten aan die 

ontstaan uit of ten gelde kan maken op basis van zijn technologische mogelijkheden. In een dergelijk 

organisatie bepaald technologie de soort producten die er aangeboden worden en welke markten er 

bediend worden, en niet dat de producten en de markt segmenten de technologie bepalen. Dit bedrijf 

verdiend geld door middel van de producten en diensten die het ontwikkeld met behulp van de eigen 

technologie, of door middel van het verkopen van halffabricaten aan bedrijven die het verder ontwikkelen. 
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Terwijl een op technologie gerichte organisatie meestel streeft om het meest technologische en meest 

innovatieve bedrijf te zijn in zijn veld, zal dit bedrijf niet altijd de starter zijn van technologische doorbraken. 

4. Productie mogelijkheden, 

Een organisatie die gedreven is door de mogelijkheden die ze bieden om te produceren biedt alleen 

producten aan die gemaakt of ontwikkeld kunnen worden door de eigen productie kennis, processen, 

systemen en apparatuur te gebruiken. Deze organisatie produceert producten gedurende een langere 

periode en maakt gebruik van schaalvoordelen. Ze zullen zich richten op efficiëntie in de productie met de 

nadruk op producten die ze met maximale efficiëntie kunnen maken. Nieuwe producten kunnen anders zijn 

dan de huidige producten, terwijl er nog steeds gebruik wordt gemaakt van de bestaande productie kennis, 

processen, systemen en apparatuur. Deze organisatie kan ook producten maken voor andere bedrijven als 

manier om de productie mogelijkheden ten volle te gebruiken. De overbodige productie mogelijkheden 

kunnen ook verhuurd of verkocht worden aan andere bedrijven. 

5. Verkoopmethode, 

Een organisatie die gedreven is door zijn verkoopmethode zal bepalen welke producten ze verkopen, de 

markten ze betreden en het geografische blikveld op basis van de mogelijkheden en beperkingen van de 

primaire verkoopmethode. Een organisatie die gedreven is door zijn verkoopmethode kan andere 

verkoopmethoden zoeken die gelijk zijn aan of in overeenstemming zijn met de huidige verkoopmethode. De 

andere capaciteiten, voornamelijk de distributiemethode, wordt ontwikkeld om de verkoopmethode te 

ondersteunen. Deze organisatie kan producten verkopen van andere organisaties om maximaal te profiteren 

van zijn drijvende kracht de verkoopmethode. 

6. Distributiemethode, 

Een organisatie die gedreven is door de distributiemethode zal bepalen welke producten ze verkoopt, de 

klanten waaraan ze de producten verkopen, en het geografische blikveld van de organisatie op basis van de 

soort producten en klanten die ze kunnen bedienen door middel van het huidige distributienetwerk. Ze 

kunnen andere distributiemethoden zoeken die gelijk zijn aan de huidige distributiemethode. De andere 

capaciteiten, voornamelijk de verkoopmethode wordt ontwikkeld zodat de distributiemethode ondersteund 

wordt. Deze organisatie kan ook producten van andere organisaties distribueren zodat een maximaal 

voordeel behaald wordt van het distributienetwerk. 

7. Natuurlijke bronnen, 

Een organisatie met natuurlijke grondstoffen als drijvende kracht ontwikkeld zijn producten en markten door 

middel van het in stand houden van zijn natuurlijke grondstoffen. Deze organisatie zal zich richten op de 

grondstoffen als een manier om hun waarde te laten stijgen. Een organisatie die gedreven is door natuurlijke 

grondstoffen kan deze natuurlijke grondstoffen verkopen aan andere bedrijven of ze zelf transformeren in 

producten. Als een organisatie natuurlijke grondstoffen koopt en bezit ter ondersteuning van zijn producten, 

zoals een staalbedrijf, betekend dit niet dat natuurlijke grondstoffen de drijvende kracht is van een bedrijf. 

8. Grootte / groei, 

Een organisatie die grootte en groei als drijvende kracht heeft bepaald het bereik van de producten die het 

aanbiedt, de markten die het bedient en het geografische bereik vanuit de wens om groter of kleiner te 

worden. Grootte/groei is alleen de drijvende kracht als de wens om te groeien tot verandering lijd in de 

product en markt combinaties waarop het actief is. Een organisatie die snel wilt groeien, maar allen in de 

huidige product en markt combinaties, is niet gericht is op grootte/groei. De organisatie met grootte/groei als 

drijvende kracht zal doelen stellen op het gebied van grootte en groei die veel hoger liggen dan de huidige 
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niveaus. Deze organisatie zal snel doordringen op nieuwe onbekende markten of producten. Grootte/groei 

als drijvende kracht betekend niet automatisch groter worden. Het kan betekenen dat er een gecontroleerde 

krimp plaatsvindt als een krimp hoort bij de product markt combinatie. Grootte/groei is waarschijnlijk niet een 

lange termijn drijvende kracht. Organisaties blijven vaak grootte/groei georiënteerd voor een beperkte 

periode om het mogelijk te maken om over te gaan o een andere drijvende kracht. 

9. Opbrengsten / winst. 

Een organisatie die is gedreven door opbrengsten/winst bepaald de product markt combinaties vanuit de 

wens naar specifieke niveaus van opbrengsten /winst. Opbrengsten/winst is alleen de drijvende kracht 

indien een kans gecreëerd wordt in de product markt combinatie om de opbrengst/winst doelstellingen te 

behalen. Een organisatie die zijn opbrengsten en winst wil verhogen maar wel binnen de huidige product 

markt combinaties wil blijven is nog niet opbrengsten/winst gedreven. Om opbrengsten/winst gedreven te 

zijn moeten de opbrengsten en winst doelstellingen worden gebruikt om de product markt combinaties van 

toekomstige producten of markten te bepalen, en niet als een scherm voor specifieke producten of markten 

die geselecteerd kunnen worden voor een betreffende product range. Deze drijvende kracht kan een 

organisatie van de ene gerelateerde productlijn leiden naar een andere gerelateerde productlijn als gevolg 

van opbrengsten/winst doelstellingen. De door opbrengsten/winst gedreven organisaties product markt 

combinaties kunnen beperkt worden door behoefte om een stroom aan opbrengsten te genereren. 

 

 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat een CRE strategie op één lijn ligt met de bedrijfsstrategie zodat er een 

klimaat ontstaat waarin een maximale toegevoegde waarde bereikt kan worden van het vastgoed op het 

bedrijfsresultaat. 
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Bijlage 3 – Innovatieve en reeds gebruikte variabelen om prestaties van 

CRE(M) te meten 
 

Cost  

 

Occupancy cost per square foot (Arthur Andersen, 1993; Nourse 1994; Bon et al . 1994; 

Massheder and Finch, 1998; Bdeir 2003) 

Occupancy cost per customer (Bon et al ., 1994) 

Occupancy cost per employee (Arthur Andersen, 1993; Massheder and Finch, 1998; Bdeir, 2003) 

Occupancy cost per dollar or per unit of revenue (Nourse, 1994) 

Occupancy cost per seat (Bdeir, 2003) 

Occupancy cost as a % of total operating expense (Arthur Andersen, 1993; Bdeir, 2003) 

Occupancy cost as a % of operating revenue by building or business unit (Massheder and Finch, 

1998) 

Space efficiency Square feet per employee (Arthur Andersen, 1993; Nourse, 1994; Massheder and Finch, 1998; 

Bdeir, 2003) 

Percent of space occupied (Nourse, 1994; Bdeir, 2003) 

Gross floor area per usable floor area (Massheder and Finch, 1998) 

Satisfaction Customer satisfaction (Bdeir, 2003) 

Employee satisfaction with work environment (Arthur Andersen, 1993; Nourse 1994; Bdeir, 2003) 

Number of helpdesk calls per square foot (Bon et al., 1994) 

Provision of amenities (Bdeir, 2003) 

Absentee rates by buildings (Massheder and Finch, 1998) 

CRE unit 

efficiency 

Cost per corporate real estate employee (Bdeir, 2003) 

Actual extra occupancy cost versus predicted cost (Massheder and Finch, 1998) 

Portfolio efficiency Cost of acquisitions versus returns (Massheder and Finch, 1998) 

Holding costs per year (Massheder and Finch, 1998) 

Tabel 1: De meest gebruikte corporate real estate management prestatie meetinstrumenten gevonden in de literatuur 

(Lindholm, 2008) 

 

De bovenstaande CREM meetinstrumenten / indicatoren zijn ingedeeld in de volgende categorieën: kosten, 

efficiënt ruimtegebruik, tevredenheid, efficiency van de CRE afdeling en efficiency van de portfolio. De CREM 

meetinstrumenten / indicatoren uit de eerste twee categorieën worden het meeste gebruikt. Ook heeft Lindholm nog 

andere meetinstrumenten / indicatoren gevonden in de bestudeerde literatuur. Dit zijn andere meetinstrumenten / 

indicatoren die door onderzoekers gevonden zijn, die gebruikt zouden kunnen worden door CREM afdelingen. Deze 

nieuwe meetinstrumenten / indicatoren zijn innovatiever en beter geschikt voor het meten van de prestaties van 

CRE(M), en dus ook beter in het bepalen / beïnvloeden van de toegevoegde waarde van CRE(M). Ze zijn ingedeeld 

in de volgende zes categorieën: financiële prestatie, tevredenheid van de medewerkers, efficiency en kwaliteit van de 

CREM afdeling, marketing en verkoop, strategische betrokkenheid, productiviteit. In de volgende tabel zijn deze 

andere meet instrumenten / indicatoren weergegeven. 
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Financial 

performance 

Ratio of expenses to revenue (for income statement) (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Capital expenditures (for cash�flow statement) (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Value of property, plant and equipment (for balance sheet) (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Employee 

satisfaction 

Quality of indoor environment (lightning, air conditioning, temperature) (Kincaid, 1994) 

Noise level (Kincaid, 1994) 

Location success factors (proximity to required transportation modes, access to employees; amount 

of local 

amenities) (Duckworth 1993; Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Ratio of office to common areas (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

CRE unit efficiency 

and quality 

Number of service requests handled in a month (Tranfield, 1995) 

Response time to the service requests (Tranfield, 1995; Kincaid, 1994; Varcoe, 1996) 

Customer satisfaction with responsiveness (Amaratunga and Baldry, 2000) 

Time taken to turn aroud jobs (Tranfield, 1995; Hinks and McNay, 1999) 

Range of services offered (Amaratunga and Baldry, 2000) 

Projected revenue against budget (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Employee satisfaction with CRE services (Duckworth, 1993; Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Total operating expenditures versus budget (Hinks and Mcnay, 1999; Lubieniecki and Desrcher, 

2003) 

Marketing and sales Location success factors (proximity to requres transportation, access to customers, distance to other 

sites and  

businesses) (Duckworth, 1993; Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Rating based on building attributes (Duckworth, 1993) 

Strategic 

involvements 

CRE involved in corporate strategic planning (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

CRE integrated with HR strategies (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

CRE activitely involved in firm�wide initiatives such as special asset use, consolidations, or shared 

services 

opportunities (Lubieniecki and Desrcher, 2003) 

Productivity Distance employees commute (Duckworth, 1993) 

Tabel 2: Voorbeelden van meer innovatieve prestatie meetinstrumenten gevonden in de literatuur (Lindholm, 2008). 
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Bijlage 4 – Uitwerking uitdrukbaarheid in geld variabelen meetinstrument 
 

    Uit te drukken in geld? 

CRE 
strategie Variabele 

Aspecten waarmee de variabele mee te beïnvloeden is 
Direct Na bewerking Bewerking 

M
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Huisvestingskosten per vierkante meter Huisvestingskosten (EUR) Totale oppervlakte (m2) Ja     

Huisvestingskosten per werkplek Huisvestingskosten (EUR) Aantal werkplekken (N) Ja     

Huisvestingskosten per medewerker Huisvestingskosten (EUR) Aantal medewerkers (N) Ja     

Huisvestingskosten per euro aan omzet Huisvestingskosten (EUR) Omzet (EUR) Ja     

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten Huisvestingskosten (EUR) Totale kosten (EUR) Ja     

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per bedrijfsonderdeel Huisvestingskosten (EUR) 

Opbrengsten per bedrijfsonderdeel 
(EUR) Ja     

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per gebouw Huisvestingskosten (EUR) Opbrengsten per gebouw (EUR) Ja     

Huisvestingskosten per productieunit Huisvestingskosten (EUR) Aantal productieunits (N) Ja     

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en 
overheadkosten per bedrijfsonderdeel Huisvestingskosten (EUR) 

Totale personeels- en overheadkosten 
per bedrijfsonderdeel (EUR) Ja     

Huisvestingskosten per gebouw Huisvestingskosten (EUR) Aantal gebouwen (N) Ja     

Oppervlakte per medewerker Totale oppervlakte (m2) Aantal medewerkers (N) Nee Ja X huisvestingskosten per m2 

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte Totale oppervlakte (m2) Oppervlakte in gebruik (m2) Nee Ja X huisvestingskosten per m2 

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. 
Oppervlakte aan operationele ruimte 
(m2) 

Oppervlakte aan niet operationele ruimte 
(m2) Nee Ja X huisvestingskosten per m2 

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2 Totale oppervlakte in eigendom (m2) Totale gehuurde oppervlakte (m2) Nee Ja   

Aantal medewerkers per werkplek Aantal medewerkers (N) Aantal werkplekken (N) Nee Ja X kosten per werkplek 

Huisvestingskosten per CRE medewerker Huisvestingskosten (EUR) Aantal CRE medewerkers (N) Ja     

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het 
beschikbare budget 

Totale werkelijke kosten van de CREM 
afdeling (EUR) 

Totale begrote kosten voor de CREM 
afdeling (EUR) Ja     

Worden er werkplaats standaarden toegepast     Nee Nee   

Aantal verhuizingen per jaar Aantal verhuizingen in een boekjaar   Nee Ja De kosten van de verhuizingen opzoeken 

Kosten van ongebruikte ruimte Huisvestingskosten per M2 
Oppervlakte aan niet gebruikte ruimte 
(m2) Nee Ja X huisvestingskosten per m2 
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De bezettingsgraad van verschillende werkplaatsconcepten 
Aantal werkplekken per werkplek 
concept 

Aantal werkplekken in gebruik per 
werkplek concept Nee Ja x kosten werkplek 

De mate van innovatie in de werkomgeving De mate van innovatie   Nee Nee   

De mate waarin gebruikers mee kunnen denken tijdens de 
ontwerpfase van een gebouw De mate van inspraak   Nee Nee   

De mate van interactie tussen medewerkers De mate van interactie    Nee Nee   

De toegepaste kantoorconcepten De toegepaste kantoorconcepten         

De aanwezigheid van barrières tussen afdelingen De aanwezige barières   Nee Nee   

Beschikbaarheid van nieuwe technologieën 
De aanwezigheid van nieuwe 
technologie   Nee Nee   

Voorzieningen op locatie De aanwezige voorzieningen   Nee Nee   
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 Percentage gehuurde ruimte ten opzichte van de totale beschikbare 
ruimte Totale oppervlakte (m2) Oppervlakte aan gehuurde ruimte (m2) Nee Ja   

Contract loopduur Loopduur contract   Nee Nee   

Gebruik van virtuele en flexibele werkruimten     Nee Nee   
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Totaal aan misgelopen zakelijke mogelijkheden / deals als gevolg 
van falen van bedrijfsvastgoed uitgedrukt in euro's 

Personeelskosten en abonnementen en 
overige kosten opgeteld op de dagen dat 
er geen werk mogelijk is.   Nee Ja Raming van de kosten maken 

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de 
brutomarge Huisvestingskosten (EUR) Brutomarge (EUR) Ja     

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de 
totale bedrijfskosten Huisvestingskosten (EUR) Totale bedrijfskosten (EUR) Ja     

De verhouding tussen werkelijke uitgave aan bedrijfsvastgoed 
ontwikkelingsprojecten en de begrote uitgaven voor deze projecten Werkelijke onwikkelingskosten Begrote kosten Ja     

De mening van de medewerkers over de ondersteuning van de 
productiviteit door de werkomgeving De mening van CREM medewerkers   Nee Nee   

De afstand die medewerkers afleggen voor woon-werk verkeer Woon-werk afstand medewerkers (Km)   Nee Ja Afstand in km x kilometervergoeding 

Onderlinge afstand tussen verschillende vestigingen Afstand in km tussen verschillende (Km)   Nee Nee   

Verloren tijd door werkonderbrekingen als gevolg van een open 
ruimteindeling     Nee Nee   

Percentage gedeelde services     Nee Nee   

Tijd gebruikt voor bedrijfsvastgoedprojecten tov de ingeplande tijd. 
Gebruikte tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject 

Geplande tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject Nee Ja   

Hoeveelheid bedrijfsvastgoedadvies gegeven aan andere 
bedrijfsonderdelen     Nee Nee   

Aantal service providers en of service level contracten     Nee Nee   

Aantal transacties / projecten / huurcontracten per aantal 
werknemers uitgedrukt in volledige FTE's     Nee Nee   

Kwalificaties van CRE medewerkers     Nee Nee   

De hoeveelheid werk die een medewerker verzet efficientie meten van medewerkers   Nee Nee   

Aantal stappen / tijd voordat er goedkeuring wordt afgegeven voor 
een vastgoedbeslissing     Nee Nee   

Worden er audits uitgevoerd bij dienstenleveranciers Ja / nee   Nee Nee   
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Acquisitiekosten bedrijfsvastgoed tov returns/IRR 

Aankoopkosten, makelaarskosten, 
notariskosten, overdrachtsbelasting / 
btw, etc. IRR Ja     

Vergelijking tussen huur, bouwkosten en exploitatiekosten  Huur, bouwkosten, en exploitatiekosten   Ja     

Bedrijfsvastgoed gerelateerde kosten per jaar Kosten bedrijfsvastgoed per jaar   Ja     

Rendement op vastgoedinvestering Opbrengsten (EUR) Investering (EUR) Ja     

Rendement op vastgoedaandelen Dividend en winst/ verlies bij verkoop Aanschafwaarde aandelen Ja     

Bedrijfs rendement op vastgoed           

Omzet per vierkante meter Omzet (EUR) Totale oppervlakte (m2) Ja     

Oppervlakte per enkele euro opbrengsten Totale oppervlakte (m2) Opbrengst (EUR) Ja     

Marktwaarde tov boekwaarde per gebouw Marktwaarde bedrijfsvastgoed Boekwaarde bedrijfsvastgoed Ja     

Percentage van overtollige gebouwen verkocht 
Overtollig bedrijfsvastgoed aan het begin 
van het jaar (m2) 

Aantal m2 verkochtte overtollige 
bedrijfsvastgoed Ja     

Kosten voor dispositie van een gebouw tov de besparing die het met 
zich mee brengt Dispositiekosten van een gebouw (EUR) 

Besparingen door dispositie van een 
gebouw Ja     

Verouderingsrapporten met daarin de technische staat van een 
gebouw voor gehuurde gebouwen 

Worden deze rapporten ook voor 
gehuurde gebouwen gemaakt?   Nee Nee   

Aantal kwaliteitsaudits van gebouwen Aantal kwaliteitsaudits (N)   Nee Nee   

Benodigde tijd voor de dispositie van een gebouw vergelijken met de 
ingeplande tijd. 

Benodigde tijd voor de dispositie van een 
gebouw 

Geplande tijd voor de dispositie van een 
gebouw Nee Nee   

Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken vergelijken met de 
geplande tijd 

Benodigde tijd om een gebouw leeg te 
maken 

Geplande tijd om een gebouw leeg te 
maken Nee Nee   

Aantal van ontwikkelingsprojecten voor overbodige gebouwen     Nee Nee   

Status van risicomanagement activiteiten (bij verontreinigde 
gebouwen)     Nee Nee   
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Kwaliteit van het binnenklimaat (verlichting, temperatuur en geluid) Installatieaudit   Nee Nee   

Hoeveelheid van beschikbare voorzieningen in de omgeving Omgevingsonderzoek   Nee Nee   

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor medewerkers 
Afstand tot transportknooppunten in de 
buurt         

Medewerkerstevredenheid met de werkomgeving Enquete onder medewerkers   Nee Nee   

Werkruimte (grootte en vorm) Oppervlakte van werkruimte Indeling werkruimte en LxB Nee Nee   

De verschillende aangeboden diensten door CREM 
Diensten aangeboden door CREM 
afdeling   Nee Nee   

Medewerkerstevredenheid / interne klanttevredenheid met de 
reactiegerichtheid van de CREM medewerkers Tevredenheid van de medewerkers 

Reactiesnelheid van de CREM 
medewerkers Nee Nee   

Medewerkerstevredenheid met de profesionaliteit van de CREM 
medewerkers Tevredenheid van de medewerkers 

Professionaliteit en kunde van de CREM 
medewerkers Nee Nee   

Medewerkerstevredenheid met de gedeelde informatie door de 
CREM medewerkers 

Tevredenheid van de medewerkers met 
de gedeelde informatie door CREM 
medewerkers   Nee Nee   

Reactiesnelheid op vragen aan de CREM afdeling Vraag gesteld aan CREM afdeling op DD Datum vragen afgehandeld Nee Nee   

Competentie van CREM medewerkers Competentie CREM medewerkers   Nee Nee   

Investeringen in training van CREM medewerkers 
Aantal trainingen en kosten hiervan voor 
CREM medewerkers   Ja     
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Aantal werkplekken per medewerker Aantal werkplekken (N) Aantal medewerkers (N) Nee Nee   

Energie gebruik (besparing) Energieverbruik Energiebesparingen Ja     

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor klanten 
Afstand tot benodigde 
transportknooppunten voor klanten (Km)   Nee Nee   

Afstand tot aan de klanten Afstand naar klant (Km) Gemiddelde Nee Ja Maal kilometervergoeding 

Gebruk van bedrijfslogo's en kleur in de werkplekarchitectuur Uiterlijk van de werkplek   Nee Nee   

Imago score op basis van gebouwkenmerken / -onderdelen Imagoscore   Nee Nee   

Aantal van energieaudits Aantal energieaudits (N)   Nee Nee   

Duurzaamheid van gebouwen Duurzaamheid van het gebouw   Nee Nee   
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Bijlage 5 – Variabelen en aspecten 
CRE 
strategie Variabele 

Aspecten waarmee de variabele mee te beïnvloeden is 
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Huisvestingskosten per vierkante meter Huisvestingskosten (EUR) Totale oppervlakte (m2) 

Huisvestingskosten per werkplek Huisvestingskosten (EUR) Aantal werkplekken (N) 

Huisvestingskosten per medewerker Huisvestingskosten (EUR) Aantal medewerkers (N) 

Huisvestingskosten per euro aan omzet Huisvestingskosten (EUR) Omzet (EUR) 

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten Huisvestingskosten (EUR) Totale kosten (EUR) 

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per bedrijfsonderdeel Huisvestingskosten (EUR) 

Opbrengsten per bedrijfsonderdeel 
(EUR) 

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per gebouw Huisvestingskosten (EUR) Opbrengsten per gebouw (EUR) 

Huisvestingskosten per productieunit Huisvestingskosten (EUR) Aantal productieunits (N) 

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en 
overheadkosten per bedrijfsonderdeel Huisvestingskosten (EUR) 

Totale personeels- en overheadkosten 
per bedrijfsonderdeel (EUR) 

Huisvestingskosten per gebouw Huisvestingskosten (EUR) Aantal gebouwen (N) 

Oppervlakte per medewerker Totale oppervlakte (m2) Aantal medewerkers (N) 

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte Totale oppervlakte (m2) Oppervlakte in gebruik (m2) 

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. 
Oppervlakte aan operationele ruimte 
(m2) 

Oppervlakte aan niet operationele ruimte 
(m2) 

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2 Totale oppervlakte in eigendom (m2) Totale gehuurde oppervlakte (m2) 

Aantal medewerkers per werkplek Aantal medewerkers (N) Aantal werkplekken (N) 

Huisvestingskosten per CRE medewerker Huisvestingskosten (EUR) Aantal CRE medewerkers (N) 

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het 
beschikbare budget 

Totale werkelijke kosten van de CREM 
afdeling (EUR) 

Totale begrote kosten voor de CREM 
afdeling (EUR) 

Worden er werkplaats standaarden toegepast     

Aantal verhuizingen per jaar Aantal verhuizingen in een boekjaar   

Kosten van ongebruikte ruimte Huisvestingskosten per M2 
Oppervlakte aan niet gebruikte ruimte 
(m2) 
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De bezettingsgraad van verschillende werkplaatsconcepten 
Aantal werkplekken per werkplek 
concept 

Aantal werkplekken in gebruik per 
werkplek concept 
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De mate van innovatie in de werkomgeving De mate van innovatie   

De mate waarin gebruikers mee kunnen denken tijdens de 
ontwerpfase van een gebouw De mate van inspraak   

De mate van interactie tussen medewerkers De mate van interactie    

De toegepaste kantoorconcepten De toegepaste kantoorconcepten   

De aanwezigheid van barrières tussen afdelingen De aanwezige barières   

Beschikbaarheid van nieuwe technologieën 
De aanwezigheid van nieuwe 
technologie   

Voorzieningen op locatie De aanwezige voorzieningen   

    

V
e

rg
ro

te
n

 
fl

e
x
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il
it

e
it

 Percentage gehuurde ruimte ten opzichte van de totale beschikbare 
ruimte Totale oppervlakte (m2) Oppervlakte aan gehuurde ruimte (m2) 

Contract loopduur Loopduur contract   

Gebruik van virtuele en flexibele werkruimten     

    

V
e

rg
ro

te
n

 p
ro

d
u

c
ti

v
it

e
it

 

Totaal aan misgelopen zakelijke mogelijkheden / deals als gevolg 
van falen van bedrijfsvastgoed uitgedrukt in euro's 

Personeelskosten en abonnementen en 
overige kosten opgeteld op de dagen dat 
er geen werk mogelijk is.   

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de 
brutomarge Huisvestingskosten (EUR) Brutomarge (EUR) 

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de 
totale bedrijfskosten Huisvestingskosten (EUR) Totale bedrijfskosten (EUR) 

De verhouding tussen werkelijke uitgave aan bedrijfsvastgoed 
ontwikkelingsprojecten en de begrote uitgaven voor deze projecten Werkelijke onwikkelingskosten Begrote kosten 

De mening van de medewerkers over de ondersteuning van de 
productiviteit door de werkomgeving De mening van CREM medewerkers   

De afstand die medewerkers afleggen voor woon-werk verkeer Woon-werk afstand medewerkers (Km)   

Onderlinge afstand tussen verschillende vestigingen Afstand in km tussen verschillende (Km)   

Verloren tijd door werkonderbrekingen als gevolg van een open 
ruimteindeling     

Percentage gedeelde services     
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Tijd gebruikt voor bedrijfsvastgoedprojecten tov de ingeplande tijd. 
Gebruikte tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject 

Geplande tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject 

Hoeveelheid bedrijfsvastgoedadvies gegeven aan andere 
bedrijfsonderdelen     

Aantal service providers en of service level contracten     

Aantal transacties / projecten / huurcontracten per aantal 
werknemers uitgedrukt in volledige FTE's     

Kwalificaties van CRE medewerkers     

De hoeveelheid werk die een medewerker verzet efficientie meten van medewerkers   

Aantal stappen / tijd voordat er goedkeuring wordt afgegeven voor 
een vastgoedbeslissing     

Worden er audits uitgevoerd bij dienstenleveranciers Ja / nee   

    

V
e

rg
ro

te
n

 w
a

a
rd

e
 v

a
s

tg
o

e
d

 

Acquisitiekosten bedrijfsvastgoed tov returns/IRR 

Aankoopkosten, makelaarskosten, 
notariskosten, overdrachtsbelasting / 
btw, etc. IRR 

Vergelijking tussen huur, bouwkosten en exploitatiekosten  Huur, bouwkosten, en exploitatiekosten   

Bedrijfsvastgoed gerelateerde kosten per jaar Kosten bedrijfsvastgoed per jaar   

Rendement op vastgoedinvestering Opbrengsten (EUR) Investering (EUR) 

Rendement op vastgoedaandelen Dividend en winst/ verlies bij verkoop Aanschafwaarde aandelen 

Bedrijfs rendement op vastgoed     

Omzet per vierkante meter Omzet (EUR) Totale oppervlakte (m2) 

Oppervlakte per enkele euro opbrengsten Totale oppervlakte (m2) Opbrengst (EUR) 

Marktwaarde tov boekwaarde per gebouw Marktwaarde bedrijfsvastgoed Boekwaarde bedrijfsvastgoed 

Percentage van overtollige gebouwen verkocht 
Overtollig bedrijfsvastgoed aan het begin 
van het jaar (m2) 

Aantal m2 verkochtte overtollige 
bedrijfsvastgoed 

Kosten voor dispositie van een gebouw tov de besparing die het met 
zich mee brengt Dispositiekosten van een gebouw (EUR) 

Besparingen door dispositie van een 
gebouw 

Verouderingsrapporten met daarin de technische staat van een 
gebouw voor gehuurde gebouwen 

Worden deze rapporten ook voor 
gehuurde gebouwen gemaakt?   

Aantal kwaliteitsaudits van gebouwen Aantal kwaliteitsaudits (N)   

Benodigde tijd voor de dispositie van een gebouw vergelijken met de 
ingeplande tijd. 

Benodigde tijd voor de dispositie van een 
gebouw 

Geplande tijd voor de dispositie van een 
gebouw 

Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken vergelijken met de 
geplande tijd 

Benodigde tijd om een gebouw leeg te 
maken 

Geplande tijd om een gebouw leeg te 
maken 
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Aantal van ontwikkelingsprojecten voor overbodige gebouwen     

Status van risicomanagement activiteiten (bij verontreinigde 
gebouwen)     

    

V
e
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te
n
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d

e
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e
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e
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 /
  

g
e
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e
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Kwaliteit van het binnenklimaat (verlichting, temperatuur en geluid) Installatieaudit   

Hoeveelheid van beschikbare voorzieningen in de omgeving Omgevingsonderzoek   

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor medewerkers 
Afstand tot transportknooppunten in de 
buurt   

Medewerkerstevredenheid met de werkomgeving Enquete onder medewerkers   

Werkruimte (grootte en vorm) Oppervlakte van werkruimte Indeling werkruimte en LxB 

De verschillende aangeboden diensten door CREM 
Diensten aangeboden door CREM 
afdeling   

Medewerkerstevredenheid / interne klanttevredenheid met de 
reactiegerichtheid van de CREM medewerkers Tevredenheid van de medewerkers 

Reactiesnelheid van de CREM 
medewerkers 

Medewerkerstevredenheid met de profesionaliteit van de CREM 
medewerkers Tevredenheid van de medewerkers 

Professionaliteit en kunde van de CREM 
medewerkers 

Medewerkerstevredenheid met de gedeelde informatie door de 
CREM medewerkers 

Tevredenheid van de medewerkers met 
de gedeelde informatie door CREM 
medewerkers   

Reactiesnelheid op vragen aan de CREM afdeling Vraag gesteld aan CREM afdeling op DD Datum vragen afgehandeld 

Competentie van CREM medewerkers Competentie CREM medewerkers   

Investeringen in training van CREM medewerkers 
Aantal trainingen en kosten hiervan voor 
CREM medewerkers   
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Aantal wekplekken per medewerker Aantal werkplekken (N) Aantal medewerkers (N) 

Energie gebruik (besparing) Energieverbruik Energiebesparingen 

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor klanten 
Afstand tot benodigde 
transportknooppunten voor klanten (Km)   

Afstand tot aan de klanten Afstand naar klant (Km) Gemiddelde 

Gebruk van bedrijfslogo's en kleur in de werkplekarchitectuur Uiterlijk van de werkplek   

Imago score op basis van gebouwkenmerken / -onderdelen Imagoscore   

Aantal van energieaudits Aantal energieaudits (N)   

Duurzaamheid van gebouwen Duurzaamheid van het gebouw   
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Bijlage 6 – Overzicht meetinstrument vastgoedkenmerken 
 

In de onderstaande tabel is een opsomming weergegeven van de meetinstrumenten waarmee de individuele vastgoedkenmerken gemeten kunnen worden. Deze tabel is een 

samenvatting van een uitgebreider onderzoek dat door de auteur is uitgevoerd. Voor de uitgebreidere versie van deze bijlage: raadpleeg de auteur 

 

Tabel overzicht meetinstrumenten van de primaire vastgoedkenmerken. 

Kenmerken Bouwkundige Aspecten Huisvesting 

- Bouwkundig - GEBOUW 
 

Kenmerken van de huisvesting 
Meetinstrument 

 

1) Oriëntatie 

Meetpunten zijn de lengte as van het gebouw en de ligging van de hoofdingang. 

De oriëntatie van het gebouw kan gemeten worden met behulp van een kompas en de  

vier windrichtingen:  

- Noord 
- Noord oost 
- Noord west 

- Oost 
- Zuid 

- Zuid oost 
- Zuid west 

- West 

2) Gebouwvorm 

Om de oppervlakte tot geveloppervlakte ratio te kunnen berekenen zijn de volgende gegevens nodig:  

- De vloeroppervlakte van het gebouw  
- Het geveloppervlak van het gebouw in m2 

Voor de vorm van een gebouw zijn de volgende gegevens nodig: 

- Het grondoppervlak in m2 (Lengte x breedte van de buitengevel) 
- De hoogte. (zie vastgoedkenmerk 8) 
- De breedte van het gebouw  

3) Leeftijd 

- De leeftijd van een gebouw wordt uitgedrukt in een x aantal jaren.  
- Moment van renovatie in x aantal jaren geleden 

o Grote renovatie, 
o Kleine renovatie 
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4) Waardebepalende kenmerken Waardebepalende kenmerken van een gebouw zijn kenmerken die de hoogte van de huur en de 

WOZ waarde bepalen. Dit kunnen kenmerken zijn zoals VVO, ligging van het pand (ABC-locatie, 

bereikbaarheid), parkeergelegenheid, maar natuurlijk ook de installaties voor de koeling, verwarming 

en de verlichting. Dat dit een zeer ruim begrip is en het feit dat ieder gebouw uniek is maakt dat een 

taxatie door een erkend taxateur de beste manier is om dit kenmerk meetbaar te maken. 

5) Constructietype Massieve structuur 

- Traditioneel metselwerk met houten balklagen / vloeren 
- Lijmwerk in kalkzandsteen- c.q. cellenbetonblokken met (cellen-) betonvloer. 

 

Schijvenstructuur 

- Gietbouw (voor de woningbouw) 
- Vloerdragende, prefab betonnen gevelelementen voor de kantoorbouw. 

 

Kolomstructuur 

- Houten (kolom-)skelet 
- Betonnen (kolom-)skelet 
- Stalen (kolom-)skelet 

 

Elementenbouw 

- Elementenbouw in hout 
- Elementenbouw in licht-, cellen- of grindbeton 

 

De bovenstaande indeling komt uit Spierings, Amerongen en Millekamp (2004). 

 

Algemeen bekend is dat een gebouw met een kolomstructuur flexibeler is in te delen dan een 

gebouw met een massieve structuur. Deze eigenschappen hebben een grote invloed op de flexibiliteit 

/ aanpasbaarheid van een onroerende zaak. 

6) Uitbreidingsmogelijkheden Voor het meten van de uitbreidingsmogelijkheden wordt er gerekend met vierkante meters aan 

bruto vloeroppervlakte. Voor de volledigheid moeten er twee metingen gedaan worden: Een waarbij 

de horizontale uitbreiding gemeten wordt en een tweede waarbij de verticale uitbreiding gemeten 

wordt. 
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- Uitbreidingsmogelijkheden kleiner dan 10% 

- Uitbreidingsmogelijkheden van 10% t/m 30% 

- Uitbreidingsmogelijkheden van 30% t/m 50% 

- Uitbreidingsmogelijkheden van 50% t/m 70% 

- Uitbreidingsmogelijkheden meer dan 70% 

 

De bovenstaande opsomming is afkomstig van de Stichting Real Estate Norm Nederland 

[SRENN] (2003). De aanpasbaarheid (elasticiteit) van een gebouw zal uiteindelijk blijken uit de 

uitkomst van deze meting. Dit zal blijken uit de mate waarin uitbreiding mogelijk is. 

7) Gebouwdiepte - Diepte in x aantal meter 
 

8) Gebouwhoogte - Hoogte in x aantal meter en in x aantal verdiepingen. (KOPPELING MET 11 verdiepingen) 

9) Gebouwvolume - Volume in x aantal kubieke meters 
 

10) Totale oppervlakte - X aantal vierkante meter BVO en VVO met behulp van de NEN 2580 

- Ook lengte en breedte moet per verdieping worden aangegeven, om iets over de 

indeelbaarheid van een gebouw te kunnen zeggen. 

- Met een koppeling met het constructietype en de vrije overspanninglengte moet er ook iets 

te zeggen zijn over de indeelbaarheid van het gebouw. 

11) Aantal verdiepingen - X aantal verdiepingen 
- BVO per verdieping in m2 

 

12) Gebouwlay-out - Met behulp van Spatial Networks (Shape-networks) van Brown. 
 

13) Materialen, kleur, vormen Materialen: 

Buitenmuur (constructie): Buitenmuur (afwerking): 

- Baksteen - Stucwerk 

- Beton - Staal 
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- Hout  

- Staal  

Binnenmuur (constructie): Binnenmuur (afwerking): 

- Systeemwand - Stucwerk 

- Beton - Stof 

- Baksteen  - Glas 

- Metalstut wand - Gipsplaten 

- Gipsplaten  

Vloeren: Plafond: 

- Vloerbedekking, - Systeemplafond, 

- Keramiek, - Beton, 

- Laminaat, - Hout, 

- Linoleum, - IJzer, 

- Parket, - Glas. 

- Hout.  

Kleur: 

Het meetbaar maken van kleuren, kan eenvoudig door met behulp van een lijst met kleuren de 

toegepaste kleur vast te stellen.  

- Bruin, - Rood, 

- Oranje, - Geel, 

- Groen, - Cyaan, 

- Blauw, - Indigo, 

- Violet - Magenta, 

- Wit, - Grijs, 

- Zwart.  

 

Maar wat wordt er dan eigenlijk gemeten? Alleen welke kleur er toegepast is, dit zegt echter 

niets over de effecten van die kleur op de sfeer die een ruimte heeft. Om de achterliggende betekenis 

van de kleuren te achterhalen moet er iets zijn wat de sfeer meetbaar maakt in plaats van de kleur. 
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Sfeer valt onder de esthetiek, en is dan ook een vrij ongrijpbaar. Uit onderzoek van Manning (1991) 

blijkt dat er niet veel is geschreven over de effecten van esthetiek op de omgeving. Er zijn wel auteurs 

die aangeven dat een omgeving invloed heeft op de esthetieke beleving van een ruimte. In deze 

stukken wordt niet behandeld hoe deze subjectieve effecten te bereiken zijn. Hieruit valt af te leiden 

dat het lastig is om sfeer meetbaar te maken. Manning beschrijft zelf wel een methode die het 

mogelijk maakt om sfeer beter te beschrijven. 

De methode die Manning (1991) beschrijft voor het vastleggen van de gewenste sfeer heeft als 

resultaat een lijst met descriptoren. Deze lijst met sfeer descriptoren kan gebruikt worden om een 

sfeer van een nog te bouwen gebouw of ruimte aan te geven. Met behulp van deze lijst kan 

bijvoorbeeld een opdrachtgever duidelijk aan een architect laten weten wat voor een sfeer het 

toekomstige gebouw moet hebben. De architect kan deze lijst met descriptoren gebruiken als handvat 

tijdens het ontwerpproces. Hoewel deze methode eigenlijk is opgesteld om de sfeer van toekomstige 

ruimten aan te geven kan het natuurlijk ook gebruikt worden om de sfeer van een al bestaand gebouw 

in kaart te brengen. Hier volgt een korte beschrijving van de methode waarmee de sfeer van een 

gebouw in kaart gebracht kan worden.  

De methode heet: Consious design of atmosphere (and also images) en bestaat uit zes stappen. 

Stap 1) Hier wordt er een inventarisatie gemaakt van de gewenste sfeer. Dit gebeurd met behulp 

van een tabelError! Reference source not found.. Deze tabel is onderverdeeld in vijf kolommen, 

deze kolommen zijn vervolgens weer gevuld met sfeer descriptoren. De vijf kolommen zijn: 

ruimte/vorm, thermisch, visueel, auditief en totaal. De descriptoren staan als tegenstellingen in de 

tabel, het is de bedoeling dat er bij de relevante descriptoren tegenstelling de descriptor gekozen 

wordt die meeste bij de gewilde sfeer past. 

Stap 2) In de tweede stap worden de gekozen descriptoren op een rijtje gezet, zodat er een 

beter overzicht ontstaat over de gewenste sfeer. 

Stap 3) Als alles op een rijtje staat moet er begonnen worden met het zoeken van algemene 

kenmerken waaraan het gebouw of de ruimte moet voldoen. 

Stap 4, 5 & 6) Gedurende de laatste drie stappen moeten de descriptoren vertaald worden naar 

ontwerpeisen. Denk hierbij aan de descriptor een lichte ruimte die omgezet kan worden in de 

minimaal aanwezige verlichting in lux. Daarnaast worden deze ontwerpeisen nog getoetst aan het 
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bestaande programma van eisen. 

De bovenstaande methode is een manier om de sfeer van een ruimte inzichtelijk te maken en te 

beschrijven. Een nadeel hiervan is dat de methode erg subjectief blijft, waardoor eenduidige 

resultaten lastig zijn te bereiken. Daarnaast is het resultaat van deze methode ook niet echt meetbaar 

te noemen, een lijst met daarin sfeer beschrijvende descriptoren kan nog niet veel meer gebeuren 

dan met een lijst met kleuren.  

Vormen: 

- Recht 

- Rond 

- Langwerpig 

- Vierkant 

Bij dit vastgoedkenmerk is het primaire vastgoedkenmerk wel te meten, maar zijn de secundaire 

vastgoedkenmerken (de gevolgen) moeilijker meetbaar te maken. Dit verreist specifieke kennis van 

het betreffende gebouw en het bijbehorende ontwerp. Deze secundaire vastgoedkenmerken zijn niet 

meetbaar te maken tijdens dit onderzoek. 

 
14) Standaardisatie bouwdelen Standaardisatie is een ontastbaar begrip waar geen meetinstrument voor is te vinden. Daarom is 

er gekozen voor een kwalitatieve indeling: 

- Speciaal gemaakt onderdeel (lastig te verkrijgen), 

- Standaard onderdeel (stock item, zo te verkrijgen). 

- Stramienmaten in meter. 

15) Detaillering bouwdelen en verbindingen Kwaliteit van de afdichtingen: 

- Goed, 

- Niet goed. 

16) Gevelopeningen/Glas - Verhouding glas- / geveloppervlakte in % per gevel 

- U waarde van het glas 

- Overige eigenschappen van het glas, op te vragen bij de fabrikant zoals de lichtdoorlatende 

eigenschappen, etc. 
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Kenmerken Bouwkundige Aspecten Huisvesting 

- Bouwkundig - Verdieping/Werkvloer 

 

17) Werkvloer /Verdiepingslay-out Zie samengevoegd layout vastgoedkenmerk nummer 12 

18) Ruimtelijke condities en 
bouwdeelkenmerken 

Soorten werkplekconcepten: 

- Kantoortuin, 

- Cellenkantoor, 

- Flexwerkplekken, 

- Cocoon ruimtes. 

 

Aanwezigheid vergaderfaciliteiten: 

- Aantal vergaderruimten per medewerker, 

 

Aanpasbaarheid kantoorruimte: 

- Systeemwanden toegepast, 

- Metalstut wanden toegepast, 

- Gipswanden toegepast, 

- Metselwerkwanden toegepast, 

- Betonnen wanden toegepast, 

- Aanwezigheid aansluitpunten ten behoeve van apparatuur. 

 

Aan de hand van de toegepaste werkplekconcepten is af te leiden hoe het gesteld is met de 

afschermingmogelijkheden van de werkruimten. De indelingsvariatie en de bijbehorende flexibiliteit 

van een ruimte is af te leiden aan de toegepaste binnenwanden. Een ruimte waarin systeemwanden 

staan is makkelijker aan te passen dan een ruimte waar betonnen scheidingswanden staan. 

19) Materialen, kleuren, vormen - Zie Vastgoedkenmerk nummer 13 
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20) Standaardisatie bouwelementen - Zie Vastgoedkenmerk nummer 14 

21) Controle omgevingskenmerken 1. 3 items (Verwarming (v), Mechanische Ventilatie (mv), en koeling (k)) zijn centraal te regelen 

2. Naast centrale regeling zijn 1 of 2 items (v, mv, k) per (gevel-)zonde te regelen 

3. 3 items (v, mv en k) zijn per (gevel-)zone te regelen 

4. Naast regeling per zone, zijn 1 of 2 items (v, mv en k) per stramien te regelen 

5. 3 items (v, mv en k) zijn per stramien te regelen 

De bovenstaande opsomming is afkomstig uit de (SRENN, 2003). 

 

- De mogelijkheid voor het openen van een raam is ook een punt dat gemeten dient te 

worden. 

- Het meer of minder energieverbruik dat veroorzaakt wordt door de verschillende 

keuzemogelijkheden is te meten door middel van uitgebreide metingen op locatie. 

22) Gevelopeningen/Glas(partijen) - Zie Vastgoedkenmerk nummer 16 
 

Kenmerken Bouwkundige Aspecten Huisvesting 

- Bouwkundig - Ruimte/Werkplek 

 

23) Werkplek /Ruimtelay-out - Zie samengevoegd layout vastgoedkenmerk nummer 12 

24) Materialen, kleuren, vormen 
 

- Zie Vastgoedkenmerk nummer 13 
 

25) Controle omgevingskenmerken - Zie Vastgoedkenmerk nummer 21 

 Kenmerken Bouwkundige Aspecten 

Huisvesting - Installatietechnisch – Installaties 

algemeen 

 

26) Capaciteit - Benodigde capaciteit uitrekenen met behulp van installatieadviseur, 

- Huidige capaciteit opvragen bij leverancier, 
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- Overcapaciteit is hierdoor uit te rekenen, 

- Indoor Air Quality meten. 

27) Energie efficiëntie - Energielabel om de energie-efficiënte van het hele gebouw weer te geven. Dit is mogelijk in 

energieklasse A t/m G 

- Eventueel ook energielabels per gebouwinstallatie opvragen 

28) Controlemogelijkheden algemeen - Energieverbruik per installatie meten m.b.v. energie verbruiksmeters 

29) Controlemogelijkheden op locatie 1. 3 items (Verwarming (v), Mechanische Ventilatie (mv), en koeling (k)) zijn centraal te regelen 

2. Naast centrale regeling zijn 1 of 2 items (v, mv, k) per (gevel-)zonde te regelen 

3. 3 items (v, mv en k) zijn per (gevel-)zone te regelen 

4. Naast regeling per zone, zijn 1 of 2 items (v, mv en k) per stramien te regelen 

5. 3 items (v, mv en k) zijn per stramien te regelen 

De bovenstaande opsomming is afkomstig uit de (SRENN, 2003). 

30) Aansluitmogelijkheden - Aantal stroom aansluitingen per werkplek, 

- Aantal netwerk aansluitingen per werkplek, 

- Aantal telefoonaansluitingen per werkplek / medewerker, 

- Aantal krachtstroomaansluitingen, 

- Aantal luchtafvoer aansluitingen. 

31) Standaardisatie installatie(onderdelen) - Zie Vastgoedkenmerk nummer 14 
 

32) Technische staat installatie - Meten met behulp van de gebrekenlijsten in de NEN 2767 (Conditiemeting van bouw- en 

installatiedelen) 

- Leeftijd van de installatie in x aantal jaren 

- X aantal jaren geleden dat er groot onderhoud is geweest aan de installatie 

- Staat waarin de installatie verkeerd: 

o Goed 

o Normaal 

o Slecht 
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33) Verbindingen installaties - Wellicht is dit te gedetailleerd om te meten. Ook is het effect van dit vastgoedkenmerk 

verwaarloosbaar en de verantwoordelijkheid van de installateur. 

34) Geluidsproductie - X aantal decibel meten bij installatie in bedrijf en buiten bedrijf 
 

35) Warmteontwikkeling - Meten met warmtemeters 

Kenmerken Bouwkundige Aspecten Huisvesting 

- Installatietechnisch - Installaties specifiek 

 

36) Installaties t.b.v. Ventilatie - Specificaties opvragen bij de leverancier 
 

37) Installaties t.b.v. Verlichting - Specificaties opvragen bij de leverancier 
 

38) Installaties t.b.v. Koeling - Specificaties opvragen bij de leverancier 
 

39) Installaties t.b.v. Verwarming 

- Specificaties opvragen bij de leverancier 
 

40) Installaties t.b.v. Luchtbevochtiging - Specificaties opvragen bij de leverancier 
 

41) Installaties t.b.v. ICT Aanwezigheid ICT infrastuctuur: 

Interne infrastructuur: 

- Bedraad netwerk 

- Draadloos netwerk 

Externe infrastructuur: 

- Glasvezelinternet 

- Kabelinternet 

- ADSL verbinding 

 

Infrastructuur t.b.v. gebouwgebruikers: 
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1 geen providers aanwezig op locatie of in het gebouw 

2 één provider aanwezig op locatie 

3 meerdere providers aanwezig op locatie 

4 één provider aanwezig in het gebouw 

5 meerdere providers aanwezig in het gebouw 

De laatste opsomming is afkomstig uit de (SRENN, 2003). 

Kenmerken Bouwkundige Aspecten - Locatie 

aspecten - Partijen 

 

42) Nabijheid arbeidsmarkt - Gemiddelde woon - werk afstand van het personeel in k 

43) Nabijheid afzetmarkt - Afzetmarkten van de onderneming in kaart brengen, 

- Afstand van het gebouw in kaart brengen tot dichtstbijzijnde haven, snelweg, overslagterrein 

van de spoorwegen en tot een luchthaven in kilometer. 

44) Nabijheid leveranciers en/of bronnen. - ------------------ 

45) Nabijheid gerelateerde interne functies - ------------------ 

46) Nabijheid externe samenwerkingspartijen - ------------------ 

47) Aanwezigheid faciliteiten op locatie - ------------------ 

Kenmerken Bouwkundige Aspecten - Locatie 

aspecten - Bereikbaarheid 

ABC-Beleid 

48) Logistieke infrastructuur ((snel)wegen, 
spoorlijn, waterwegen, etc.) 

Nabijheid autosnelweg 

1 10km of meer 

2 5 km of meer maar minder dan 10km 

3 2 km of meer maar minder dan 5km 

4 1 km of meer maar minder dan 2km 
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5 1km of minder 

(10km afstand door stedelijk gebied betekend in het algemeen 15 minuten reistijd) 

Belemmeringen van afrit van snelweg 

1 Constant filevorming 

2 Filevorming tijdens kantooruren 

3 Constant filevorming tijdens spitsuren 

4 Incidenteel filevorming tijdens spitsuren 

5 Geen filevorming 

De bovenstaande opsommingen zijn afkomstig uit de (SRENN, 2003) 

49) Bereikbaarheidsvoorzieningen op locatie Openbaar parkeren voor bezoekers: 

1 Niet beschikbaar of alleen voor vergunninghouders 

2 Vrijwel nooit parkeergelegenheid 

3 Soms parkeergelegenheid 

4 Meestal parkeergelegenheid 

5 Altijd parkeergelegenheid 

Parkeren op eigen terrein: 

1 Geen parkeervoorzieningen op eigen terrein 

2 Parkeervoorzieningen op maaiveld, vrij toegankelijk 

3 Parkeervoorzieningen op maaiveld, afgesloten 

4 Parkeerdek (geheel open ofwel deels overdekt, deels open) 

5 Parkeerkelder  (fysiek gekoppeld aan betreffende kantoorgebouw) 

Parkeernorm (capaciteit) 

1 Geen parkeerplaatsen 

2 Slechter dan of gelijk aan 1:250 

3 Beter dan 1:250, Slechter dan of gelijk aan 1:125 

4 Beter dan 1:125, Slechter dan of gelijk aan 1:50 

5 Beter dan 1:50 

Rijwielstalling: 

1 Geen voorzieningen voor een rijwielstalling 
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2 Een onoverdekte rijwielstalling op het terrein aanwezig 

3 Een overdekte rijwielstalling op het terrein aanwezig 

4 Een afgesloten overdekte rijwielstalling aanwezig 

5 Een aparte af te sluiten binnenruimte voor rijwielstalling aanwezig 

Bereikbaarheid en ontsluiting: 

1 Ingewikkeld om uit te leggen, meer dan 7 richtingsveranderingen 

2 6 of 7 richtingsveranderingen 

3 4 of 5 richtingsveranderingen 

4 2 of 3 richtingsveranderingen 

5 Eenvoudig om uit te leggen, 0 of 1 richtingsverandering 

Bereikbaarheid Openbaar vervoer: 

1 Reistijd is meer dan 60 minuten 

2 Reistijd via trein of bus ligt tussen 30 tot en met 60 minuten 

3 Reistijd via metro, voorhalte trein of bus/tram ligt tussen de 15 tot en met 30 minuten 

4 Reistijd via metro, voorhalte trein of bus/tram ligt tussen de 5 tot en met 15minuten 

5 Reistijd is 5 minuten lopen of minder 

 

De bovenstaande opsommingen zijn afkomstig uit de (SRENN, 2003). 

Kenmerken Bouwkundige Aspecten - Locatie 

aspecten - Omgevingsinvloeden 

 

50) Geluidsbronnen in omgeving - Meting van omgevingsgeluiden met behulp van decibelmeter, 

- Aanwezigheid van monotone geluidsbronnen ja / nee, 

- Medewerkerdichtheid in aantal medewerkers per vierkante meter. 

51) Uitstraling locatie en omgeving OMGEVINGSKWALITEIT: 

1) Zeer eenvoudig (geen enkele samenhang) 

2) Eenvoudig (geen groenvoorzieningen, stedenbouwkundige samenhang ontbreekt) 

3) Standaard (beperkte groenvoorzieningen, parkeren op maaiveld, doorsnee architectuur) 

4) Hoogwaardig (stedenbouwkundige samenhang, parkaanleg, hoogwaardige architectuur) 
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5) Uniek (door landschappelijke/historische omstandigheden bij niet te evenaren) 

 

SOCIALE VEILIGHEID: 

1) Geen sociale controle in de omgeving 

2) Zeer beperkte sociale controle (af en toe politie patrouilles) 

3) Beperkte sociale controle (patrouilles door beveiligingsbedrijven en/of politie) 

4) Sociale controle (regelmatig patrouilles door beveiligingsbedrijven en/of politie) 

5) Grote sociale controle (professionele gebiedsbewaking, camera’s) 

 

Locatietypering: 

1. Industrieterrein 

2. Woonwijk 

3. Perifere omgeving (overgang woonwijk – kantorenwijk) 

4. Kantorenwijk 

5. Binnenstad/centrum locatie (combinatie werken, winkelen, wonen) 

 

De bovenstaande opsommingen zijn afkomstig uit de (SRENN, 2003). 

52) Blootstelling, oriëntatie en klimaat Meten met behulp van de gebrekenlijsten in de NEN 2767 (Conditiemeting van bouw- en 

installatiedelen) 
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Bijlage 7 – Keuzecriteria van de meetbaarheid van de vastgoedkenmerken 
 

In deze bijlage zal worden uiteengezet hoe de indeling van de vastgoedkenmerken in de drie meetbaarheids 

categorieën tot stand is gekomen. Dit is nodig zodat het duidelijk is hoe deze schifting tot stand is gekomen. De 

vastgoedkenmerken zijn gekozen worden aan de hand van de volgende criteria: 

- Meetbaarheid, 

Door de meetbaarheid van de vastgoedkenmerken zijn deze in te delen in drie categorieën:  

Meetbaar, deels meetbaar, niet meetbaar. De meetbaarheid van de vastgoedkenmerken is het belangrijkste 

criterium of een vastgoedkenmerk mee wordt genomen in dit verslag. 

 

Meetbaarheid 

Op basis van de meetbaarheid zijn de vastgoedkenmerken in te delen in drie verschillende categorieën: 

- Categorie 1: Meetbaar (Ja / Ja). In deze categorie worden naast de primaire vastgoedkenmerken 

ook de secundaire vastgoedkenmerken gemeten. De vastgoedkenmerken die in deze categorie 

vallen worden in eerste instantie allemaal meegenomen in het onderzoek. 

- Categorie 2: Deels meetbaar (Ja / Nee). In deze categorie wordt bij een meting alleen het primaire 

vastgoedkenmerk in kaart gebracht. De secundaire vastgoedkenmerken worden hierbij niet in kaart 

gebracht. De vastgoedkenmerken die in deze categorie vallen worden stuk voor stuk besproken 

om te bepalen of ze geheel, gedeeltelijk of niet mee worden genomen in het vervolg van dit 

onderzoek. 

- Categorie 3: Niet meetbaar (Nee / Nee). In de laatste categorie zijn de primaire en de secundaire 

vastgoedkenmerken beide niet meetbaar. De vastgoedkenmerken die in deze categorie vallen 

worden stuk voor stuk besproken om te bepalen of ze geheel, gedeeltelijk of niet mee worden 

genomen in het vervolg van dit onderzoek. 

Met behulp van deze beschrijving van de categorieën en de laatste twee kolommen in tabel 9 in het verslag 

Error! Reference source not found.is te zien welke vastgoedkenmerken tot de verschillende categorieën 

behoren. 

 

Categorie 2 kenmerken 

De vastgoedkenmerken in de Ja / Nee categorie worden hier stuk voor stuk besproken, om te bepalen hoe 

en in welke vorm ze verder kunnen in dit onderzoek. Zoals eerder beschreven is van de vastgoedkenmerken die 

in deze categorie horen alleen het primaire vastgoedkenmerk te meten, de secundaire vastgoedkenmerken zijn 

niet allemaal meetbaar. Per (primair) vastgoedkenmerk zullen de meetbare secundaire vastgoedkenmerken, en 

de implicaties van het weglaten van het primaire vastgoedkenmerk worden besproken. 

5) Constructietype 

Door het meten van het constructietype kan eigenlijk alleen iets gezegd worden over de aanpasbaarheid en 

elasticiteit van een gebouw. Een gebouw met een kolommenstructuur is namelijk flexibeler in te delen dan een 

gebouw met een massieve schijvenstructuur. De overige secundaire vastgoedkenmerken worden hier 

weggelaten en niet verder meegenomen.  

9) Gebouwvolume 

Het gebouwvolume is een (primair) vastgoedkenmerk waarmee verschillende gebouwen snel vergeleken 

kunnen worden, vandaar dat dit primaire vastgoedkenmerk moet blijven. De bijbehorende secundaire 

vastgoedkenmerken: de behoefte aan kunstmatige koeling, verwarming, ventilatie en verlichting worden door 

veel meer vastgoedkenmerken beïnvloed en zullen hier ook niet gemeten worden. Het vastgoedkenmerk 
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gebouwvolume wordt dus alleen als primair vastgoedkenmerk zonder secundaire kenmerken meegenomen in 

het onderzoek. 

13) Materialen, kleur, vormen 

Dit primaire – en de secundaire vastgoedkenmerken hiervan zijn niet eenduidig en eenvoudig te meten en 

zullen hierdoor ook niet worden meegenomen. De invloed van het primaire vastgoedkenmerk op het financiële 

resultaat van een onderneming is ook niet aantoonbaar. Dit vastgoedkenmerk wordt dan ook niet meegenomen 

in verder onderzoek. 

16) Gevelopeningen/Glas 

Dit is een vastgoedkenmerk waarvan de secundaire vastgoedkenmerken deels meetbaar zijn. Zo is het 

belangrijk om bij dit vastgoedkenmerk de hoeveelheid glas in een gebouw uit te rekenen, zodat de verhouding 

oppervlakte glas ten opzichte van de oppervlakte gevel uitgerekend kan worden. Maar ook secundaire 

kenmerken als daglichttoetreding, verlichtingssterkte en gelijkmatigheid zijn van belang. Hier moeten nog 

meetinstrumenten voor gezocht worden. Vastgoedkenmerk 16 zal als zodanig mee worden genomen in het 

vervolg van dit onderzoek. 

19) Materialen, kleuren, vormen 

Zie voor de redenering van de afwijzing van dit vastgoedkenmerk de tekst hierboven bij vastgoedkenmerk 

13. 

22) Gevelopeningen/Glas(partijen) 

Zie voor de redenering van de goedkeuring van dit vastgoedkenmerk de tekst hierboven bij 

vastgoedkenmerk 16. 

24) Materialen, kleuren, vormen 

Zie voor de redenering van de afwijzing van dit vastgoedkenmerk de tekst hierboven bij vastgoedkenmerk 

13. 

34) Geluidsproductie 

Geluidsoverlast in de omgeving van de werkplek kan negatieve effecten hebben op het personeel. Dit wordt 

echter al bij vastgoedkenmerk 50 gemeten. Vastgoedkenmerk 34 is met name gericht op geluidsproductie door 

installaties, dit kan echter ook vallen onder geluidsbronnen in de omgeving (vastgoedkenmerk nummer 50). 

Vastgoedkenmerk nummer 34 zal dan ook niet worden meegenomen in het vervolg van het onderzoek. 

Vastgoedkenmerk 36 tot en met 40 hebben betrekking op de installaties die in een gebouw aanwezig zijn. 

Deze secundaire vastgoedkenmerken die hierbij horen zijn te gespecialiseerd om in een model te stoppen, 

metingen hiervan dienen dus vrijwel altijd uitgevoerd te worden door installatietechnische adviseurs of 

leveranciers. Hierdoor zal van deze vastgoedkenmerken verder niets worden meegenomen. 

42) Nabijheid arbeidsmarkt 

 De nabijheid van de arbeidsmarkt heeft geen duidelijk secundair vastgoedkenmerk, enkel een indirecte 

invloed op het geestelijk, sociaal en lichamelijk welzijn van het personeel. Op zich is dit een interessante link, 

echter is dit erg lastig te meten doordat deze effecten door meerdere onbekende variabelen beïnvloed worden. 

Hierdoor wordt dit vastgoedkenmerk dan ook niet meegenomen in het onderzoek. 

43) Nabijheid afzetmarkt 

Dit (primaire) vastgoedkenmerk heeft geen secundaire vastgoedkenmerken of enige andere effecten die 

bekend zijn. Deze zal dan ook niet verder mee gaan in het onderzoek. 

 

Categorie 3 kenmerken 

De vastgoedkenmerken uit categorie drie: de niet meetbare vastgoedkenmerken worden hier stuk voor stuk 

besproken, om te bepalen hoe en in welke vorm ze verder kunnen in dit onderzoek. 
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Nummer 12, 17 en 23 zijn in principe hetzelfde en zijn daarom ook eerder samengevoegd tot één nieuw 

vastgoedkenmerk, namelijk als Layout (12). Dit is een vastgoedkenmerk waarnaar in de academische wereld 

veel onderzoek is en wordt gedaan om dit meetbaar te maken. Uit een kort onderzoek naar dit kenmerk komen 

hier alleen uitgebreide methodes uit die zeer tijdrovend zijn. Hierdoor is het op dit ogenblik niet wenselijk om 

deze vastgoedkenmerken mee te nemen in dit onderzoek. 

Vastgoedkenmerk 15: Het huidige meetinstrument dat bij dit vastgoedkenmerk staat is niet echt een 

meetinstrument. Voor het objectief meten van dit vastgoedkenmerk is veel praktijk en materiaalkennis nodig die 

niet eenvoudig in één meet instrument is te bevatten. Ook met behulp van het meten van de secundaire 

vastgoedkenmerken wordt het niet eenvoudiger om dit kenmerk te meten. Dit vastgoedkenmerk zal ook uit het 

vervolg van dit verslag worden gehaald. 

De verbindingen van de installaties is nummer 33. Aan de hand van het secundaire vastgoedkenmerk wordt 

hier beter duidelijk wat er met het primaire vastgoedkenmerk bedoeld wordt. Het primaire vastgoedkenmerk gaat 

over de kwaliteit van de benodigde verbindingen van een installatie. Het gaat dan ook met name over de 

bestendigheid van deze verbindingen tegen belastingen. Dit is een zeer gedetailleerd vastgoedkenmerk dat niet 

in een dergelijk model thuishoort. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de installateur dat de verbindingen 

van de installaties in orde zijn. 

De vastgoedkenmerken 44 tot en met 47 zouden meetbaar gemaakt kunnen worden door er gemiddelde 

afstand in kilometers of in meters als meetinstrument aan toe te voegen. Bij deze vastgoedkenmerken kan niks 

over de secundaire vastgoedkenmerken gezegd worden aangezien er volgens het model van Feijts (2006) geen 

secundaire vastgoedkenmerken bekend zijn voor deze nummers. Verder blijft het nog maar de vraag of de 

invloed van deze vastgoedkenmerken op de prestaties van de bedrijfsresultaten inzichtelijk te maken is. Dit zijn 

kenmerken die geen directe oorzaakgevolg relatie hebben met de afhankelijke variabele (de bedrijfsprestaties). 

Er zal waarschijnlijk nog sprake zijn van een of meer onbekende variabelen die invloed uitoefenen op de 

bedrijfsprestaties. Hierdoor worden deze variabelen niet verder meegenomen in dit onderzoek. Dit kan misschien 

in een vervolgonderzoek worden uitgezocht. 

Vastgoedkenmerk 52: “blootstelling, oriëntatie en klimaat” en het gevolg / secundaire vastgoedkenmerk zijn 

ook lastig op een eenvoudige manier meetbaar te maken. Dit vastgoedkenmerk wordt hierbij ook uitgesloten van 

deelname in een eventueel model. 
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Bijlage 8 – Matrix: koppeling tussen vastgoedkenmerken en variabelen 

meetinstrument  
 

De matrix waarmee het mogelijk is om de vastgoedkenmerken te koppelen met de variabelen uit het 

meetinstrument is niet in zijn geheel in deze bijlagen te plaatsen. Vandaar dat er van de matrix een verkleinde en 

incomplete afbeelding is geplaatst om het idee van de matrix duidelijk te maken. De gehele matrix is enkel in 

digitale vorm in te zien. 

 

 

 

52 VASTGOEDKENMERKEN 

90 VARIABELEN 
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Bijlage 9 – Matrix 1.1 t/m 1.7 
 

Deze bijlage toont alle invul matrices: Matrix 1.1 tot en met matrix 1.7. Na iedere invulmatrix wordt ook de bijbehorende overzichtsmatrix getoond. 

 

Matrix 1.1: Minimaliseren kosten 

Referentiekader Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

Huisvestingskosten per vierkante meter #DIV/0! /m2 Huisvestingskosten per vierkante meter #DIV/0! /m2 

Huisvestingskosten Totale oppervlakte in m2     Huisvestingskosten Totale oppervlakte in m2     

                

Huisvestingskosten per werkplek #DIV/0!   Huisvestingskosten per werkplek #DIV/0!   

Huisvestingskosten Aantal werkplekken N     Huisvestingskosten Aantal werkplekken N     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten per medewerker #DIV/0!   Huisvestingskosten per medewerker #DIV/0!   

Huisvestingskosten Aantal medewerkers N     Huisvestingskosten Aantal medewerkers N     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten per euro aan omzet #DIV/0!   Huisvestingskosten per euro aan omzet #DIV/0!   

Huisvestingskosten Omzet in EUR     Huisvestingskosten Omzet in EUR     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten #DIV/0!   Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten #DIV/0!   

Huisvestingskosten Totale kosten in EUR     Huisvestingskosten Totale kosten in EUR     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per bedrijfsonderdeel #DIV/0!   Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per bedrijfsonderdeel #DIV/0!   

Huisvestingskosten Opbrengsten per bedrijfsonderdeel EUR     Huisvestingskosten Opbrengsten per bedrijfsonderdeel EUR     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per gebouw #DIV/0!   Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld per gebouw #DIV/0!   

Huisvestingskosten Opbrengsten per gebouw EUR     Huisvestingskosten Opbrengsten per gebouw EUR     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten per productieunit #DIV/0!   Huisvestingskosten per productieunit #DIV/0!   

Huisvestingskosten Aantal productieunits N     Huisvestingskosten Aantal productieunits N     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en overheadkosten per 
bedrijfsonderdeel #DIV/0!   

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en overheadkosten per 
bedrijfsonderdeel #DIV/0!   

Huisvestingskosten 
Totale personeels- en overheadkosten per 
bedrijfsonderdeel     Huisvestingskosten 

Totale personeels- en overheadkosten per 
bedrijfsonderdeel     

 €                                                                          -           €                                                                          -          

Huisvestingskosten per gebouw #DIV/0!   Huisvestingskosten per gebouw #DIV/0!   

Huisvestingskosten Aantal gebouwen     Huisvestingskosten Aantal gebouwen     

0       0       

Oppervlakte per medewerker #DIV/0! m2 Oppervlakte per medewerker #DIV/0! m2 

Totale oppervlakte in m2 Aantal medewerkers N     Totale oppervlakte in m2 Aantal medewerkers N     

0       0 0     

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte #DIV/0!   Percentage van de in gebruik zijnde ruimte #DIV/0!   
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Totale oppervlakte in m2 Oppervlakte in gebruik     Totale oppervlakte in m2 Oppervlakte in gebruik     

0       0       

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. #DIV/0!   Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. #DIV/0!   

Oppervlakte aan operationele ruimte in m2 
Oppervlakte aan niet operationele ruimte in 
m2     Oppervlakte aan operationele ruimte in m2 

Oppervlakte aan niet operationele ruimte in 
m2     

                

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2     Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2     

Totale oppervlakte in eigendom in m2 Totale gehuurde oppervlakte in m2     Totale oppervlakte in eigendom in m2 Totale gehuurde oppervlakte in m2     

0 0     0 0     

Aantal medewerkers per werkplek #DIV/0!   Aantal medewerkers per werkplek #DIV/0!   

Aantal medewerkers N Aantal werkplekken N     Aantal medewerkers N Aantal werkplekken N     

0 0     0 0     

Huisvestingskosten per CRE medewerker #DIV/0!   Huisvestingskosten per CRE medewerker #DIV/0!   

Huisvestingskosten Aantal CRE medewerkers N     Huisvestingskosten Aantal CRE medewerkers N     

 €                                                                          -                  

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het beschikbare budget     De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het beschikbare budget     

Totale werkelijke kosten voor de CREM afdeling in 
EUR 

Totale begrote kosten voor de CREM 
afdeling in EUR     

Totale werkelijke kosten voor de CREM afdeling in 
EUR 

Totale begrote kosten voor de CREM 
afdeling in EUR     

                

Worden er werkplaats standaarden toegepast 0   Worden er werkplaats standaarden toegepast 0   

Ja / Nee     Ja / Nee     

            

Aantal verhuizingen per jaar 0   Aantal verhuizingen per jaar 0   

Aantal verhuizingen in een boekjaar     Aantal verhuizingen in een boekjaar     

            

Kosten van ongebruikte ruimte #DIV/0!   Kosten van ongebruikte ruimte #DIV/0!   

Huisvestingskosten per M2 Oppervlakte aan niet gebruikte ruimte in m2     Huisvestingskosten per M2 Oppervlakte aan niet gebruikte ruimte in m2     

#DIV/0! 0     #DIV/0! 0     
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Matrix 1.1: Minimaliseren kosten 

Variabelen Referentiekader CRE portefeuille Verschillen 

Huisvestingskosten per vierkante meter #DIV/0! /m2 #DIV/0! /m2 #DIV/0! /m2 

Huisvestingskosten per werkplek #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten per medewerker #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten per euro aan omzet #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten als percentage van de totale kosten #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per bedrijfsonderdeel #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   
Huisvestingskosten als percentage van de opbrengsten opgedeeld 
per gebouw #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten per productieunit #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten als percentage van de totale personeels- en 
overheadkosten per bedrijfsonderdeel #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten per gebouw #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Oppervlakte per medewerker #DIV/0! m2 #DIV/0! m2 #DIV/0! m2 

Percentage van de in gebruik zijnde ruimte #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Percentage operationele ruimte tov de niet operationele ruimte. #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Totale oppervlakte in eigendom en gehuurd in m2 
Eigendom Gehuurd Eigendom Gehuurd Eigendom Gehuurd 

0 0 0 0 0 0 

Aantal medewerkers per werkplek #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Huisvestingskosten per CRE medewerker #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

De totale werkelijke CREM afdelingskosten ten opzichte van het 
beschikbare budget  €                   -    0  €                   -          

Worden er werkplaats standaarden toegepast worden  €                   -       €                   -          

Aantal verhuizingen per jaar 0   0   0   

Kosten van ongebruikte ruimte #DIV/0!     #DIV/0!     #DIV/0!   
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Matrix 1.2: Vergroten innovatie 

Referentiekader Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

De bezettingsgraad van verschillende werkplaatsconcepten #N/A   De bezettingsgraad van verschillende werkplaatsconcepten #N/A   

Aantal werkplekken per werkplek concept 
Aantal werkplekken in gebruik per 
werkplek concept     Aantal werkplekken per werkplek concept 

Aantal werkplekken in gebruik per 
werkplek concept     

  #N/A       #N/A     

De mate van innovatie in de werkomgeving 0   De mate van innovatie in de werkomgeving 0   

De mate van innovatie       De mate van innovatie       

                

De mate waarin gebruikers mee kunnen denken tijdens de ontwerpfase van een gebouw 0   De mate waarin gebruikers mee kunnen denken tijdens de ontwerpfase van een gebouw 0   

De mate van inspraak       De mate van inspraak       

                

De mate van interactie tussen medewerkers 0   De mate van interactie tussen medewerkers 0   

De mate van interactie        De mate van interactie        

                

De toegepaste kantoorconcepten 0   De toegepaste kantoorconcepten 0   

De toegepaste kantoorconcepten       De toegepaste kantoorconcepten       

                

De aanwezigheid van barrières tussen afdelingen 0   De aanwezigheid van barrières tussen afdelingen 0   

De aanwezige barières       De aanwezige barières       

                

Beschikbaarheid van nieuwe technologieën 0   Beschikbaarheid van nieuwe technologieën 0   

De aanwezigheid van nieuwe technologie       De aanwezigheid van nieuwe technologie       

                

Voorzieningen op locatie 0   Voorzieningen op locatie 0   

De aanwezige voorzieningen       De aanwezige voorzieningen       

                

 

Matrix 1.2: Vergroten innovatie 

Variabelen Referentiekader 
CRE 

portefeuille Verschillen 

De bezettingsgraad van verschillende werkplaatsconcepten #N/A   #N/A   #N/A   

De mate van innovatie in de werkomgeving 0   0   0   

De mate waarin gebruikers mee kunnen denken tijdens de ontwerpfase van een gebouw 0   0   0   

De mate van interactie tussen medewerkers 0   0   0   

De toegepaste kantoorconcepten 0   0   0   

De aanwezigheid van barrières tussen afdelingen 0   0   0   

Beschikbaarheid van nieuwe technologieën 0   0   0   

Voorzieningen op locatie 0     0     0   

 

  



115 

Matrix 1.3: Vergroten flexibiliteit 

Referentiekader Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

Percentage gehuurde ruimte ten opzichte van de totale beschikbare ruimte #DIV/0!   Percentage gehuurde ruimte ten opzichte van de totale beschikbare ruimte #DIV/0!   

Totale oppervlakte in m2 Oppervlakte aan gehuurde ruimte in m2     Totale oppervlakte in m2 Oppervlakte aan gehuurde ruimte in m2     

                

Contract loopduur 0   Contract loopduur 0   

Loopduur contract       Loopduur contract       

                

Gebruik van virtuele en flexibele werkruimten 0   Gebruik van virtuele en flexibele werkruimten 0   

Bezettingsgraad werkruimte       Bezettingsgraad werkruimte       

                

 

Matrix 1.3: Vergroten flexibiliteit 

Variabelen Referentiekader CRE portefeuille Verschillen 

Percentage gehuurde ruimte ten opzichte van de 
totale beschikbare ruimte #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Contract loopduur  €                     -       €                     -       €                     -      

Gebruik van virtuele en flexibele werkruimten  €                     -       €                     -       €                     -      
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Matrix 1.4: Vergroten productiviteit 

Referentiekader Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

Totaal aan misgelopen zakelijke mogelijkheden / deals als gevolg van falen van 
bedrijfsvastgoed uitgedrukt in euro's 0   

Totaal aan misgelopen zakelijke mogelijkheden / deals als gevolg van falen van 
bedrijfsvastgoed uitgedrukt in euro's 0   

Personeelskosten en abonnementen en 
overige kosten opgeteld op de dagen dat er 
geen werk mogelijk is.       

Personeelskosten en abonnementen en 
overige kosten opgeteld op de dagen dat er 
geen werk mogelijk is.       

                

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de brutomarge #DIV/0!   Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de brutomarge #DIV/0!   

Huisvestingskosten Brutomarge in EUR     Huisvestingskosten Brutomarge in EUR     

                

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de totale bedrijfskosten #DIV/0!   Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een percentage van de totale bedrijfskosten #DIV/0!   

Huisvestingskosten Totale bedrijfskosten in EUR     Huisvestingskosten Totale bedrijfskosten in EUR     

                

De verhouding tussen werkelijke uitgave aan bedrijfsvastgoed ontwikkelingsprojecten en de 
begrote uitgaven voor deze projecten #DIV/0!   

De verhouding tussen werkelijke uitgave aan bedrijfsvastgoed ontwikkelingsprojecten en de 
begrote uitgaven voor deze projecten #DIV/0!   

Werkelijke onwikkelingskosten Begrote kosten     Werkelijke onwikkelingskosten Begrote kosten     

                

De mening van de medewerkers over de ondersteuning van de productiviteit door de 
werkomgeving 0   

De mening van de medewerkers over de ondersteuning van de productiviteit door de 
werkomgeving 0   

De mening van CREM medewerkers       De mening van CREM medewerkers       

                

De afstand die medewerkers afleggen voor woon-werk verkeer 0 KM De afstand die medewerkers afleggen voor woon-werk verkeer 0 KM 

Woon-werk afstand medewerkers in km       Woon-werk afstand medewerkers in km       

                

Onderlinge afstand tussen verschillende vestigingen 0 KM Onderlinge afstand tussen verschillende vestigingen 0 KM 

Afstand in km tussen verschillende km       Afstand in km tussen verschillende km       

                

Verloren tijd door werkonderbrekingen als gevolg van een open ruimteindeling 0 uur Verloren tijd door werkonderbrekingen als gevolg van een open ruimteindeling 0 uur 

Meten door middel van veldwerk       Meten door middel van veldwerk       

                

Percentage gedeelde services 0   Percentage gedeelde services 0   

Bureauonderzoek       Bureauonderzoek       

                

Tijd gebruikt voor bedrijfsvastgoedprojecten tov de ingeplande tijd. #DIV/0!   Tijd gebruikt voor bedrijfsvastgoedprojecten tov de ingeplande tijd. #DIV/0!   

Gebruikte tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject 

Geplande tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject     

Gebruikte tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject 

Geplande tijd voor het 
bedrijfsvastgoedproject     

                

Hoeveelheid bedrijfsvastgoedadvies gegeven aan andere bedrijfsonderdelen 0   Hoeveelheid bedrijfsvastgoedadvies gegeven aan andere bedrijfsonderdelen 0   

Bureauonderzoek       Bureauonderzoek       

                

Aantal service providers en of service level contracten 0   Aantal service providers en of service level contracten 0   

Bureauonderzoek       Bureauonderzoek       

                

Aantal transacties / projecten / huurcontracten per aantal werknemers uitgedrukt in volledige 
FTE's 0   

Aantal transacties / projecten / huurcontracten per aantal werknemers uitgedrukt in volledige 
FTE's 0   

Bureauonderzoek       Bureauonderzoek       

                

Kwalificaties van CRE medewerkers 0   Kwalificaties van CRE medewerkers 0   

Bureauonderzoek van CV's en gevolgde 
curssussen       

Bureauonderzoek van CV's en gevolgde 
curssussen       

                

De hoeveelheid werk die een medewerker verzet 0   De hoeveelheid werk die een medewerker verzet 0   

efficientie meten van medewerkers       efficientie meten van medewerkers       
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Aantal stappen / tijd voordat er goedkeuring wordt afgegeven voor een vastgoedbeslissing 0   Aantal stappen / tijd voordat er goedkeuring wordt afgegeven voor een vastgoedbeslissing 0   

X       X       

                

Worden er audits uitgevoerd bij dienstenleveranciers 0   Worden er audits uitgevoerd bij dienstenleveranciers 0   

Bureauonderzoek       Bureauonderzoek       

                

 

 

Matrix 1.4: Vergroten productiviteit 

Variabelen Referentiekader CRE portefeuille Verschillen 

Totaal aan misgelopen zakelijke mogelijkheden / deals 
als gevolg van falen van bedrijfsvastgoed uitgedrukt in 
euro's  €                     -       €                     -       €                     -      

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een 
percentage van de brutomarge #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Uitgaven aan bedrijfsvastgoed uitgedrukt in een 
percentage van de totale bedrijfskosten #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

De verhouding tussen werkelijke uitgave aan 
bedrijfsvastgoed ontwikkelingsprojecten en de begrote 
uitgaven voor deze projecten #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

De mening van de medewerkers over de ondersteuning 
van de productiviteit door de werkomgeving 0,0%   0,0%   0,0%   

De afstand die medewerkers afleggen voor woon-werk 
verkeer 0,0% km 0,0% km 0,0% km 

Onderlinge afstand tussen verschillende vestigingen 0% km 0% km 0% km 

Verloren tijd door werkonderbrekingen als gevolg van 
een open ruimteindeling  €                     -    uur  €                     -    uur  €                     -    uur 

Percentage gedeelde services 0,0%   0,0%   0,0%   

Tijd gebruikt voor bedrijfsvastgoedprojecten tov de 
ingeplande tijd. #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Hoeveelheid bedrijfsvastgoedadvies gegeven aan 
andere bedrijfsonderdelen 0   0    0    

Aantal service providers en of service level contracten 0,0%   0,0%   0,0%   

Aantal transacties / projecten / huurcontracten per 
aantal werknemers uitgedrukt in volledige FTE's 0%   0%   0%   

Kwalificaties van CRE medewerkers 0%   0%   Eigendom   

De hoeveelheid werk die een medewerker verzet 0   0   0   

Aantal stappen / tijd voordat er goedkeuring wordt 
afgegeven voor een vastgoedbeslissing 0,0   0,0   0,0   

Worden er audits uitgevoerd bij dienstenleveranciers  €                     -       €                     -       €                     -      
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Matrix 1.5: Vergroten waarde vastgoed 

Referentiekader Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

Acquisitiekosten bedrijfsvastgoed tov returns/IRR #DIV/0!   Acquisitiekosten bedrijfsvastgoed tov returns/IRR #DIV/0!   

Aankoopkosten, makelaarskosten, 
notariskosten, overdrachtsbelasting / btw, etc. opbrengsten     

Aankoopkosten, makelaarskosten, 
notariskosten, overdrachtsbelasting / btw, etc. opbrengsten     

                

Vergelijking tussen huur, bouwkosten en exploitatiekosten  0   Vergelijking tussen huur, bouwkosten en exploitatiekosten  0   

Huur, bouwkosten, en exploitatiekosten       Huur, bouwkosten, en exploitatiekosten       

                

Bedrijfsvastgoed gerelateerde kosten per jaar 0   Bedrijfsvastgoed gerelateerde kosten per jaar 0   

Kosten bedrijfsvastgoed per jaar       Kosten bedrijfsvastgoed per jaar       

                

Rendement op vastgoedinvestering #DIV/0!   Rendement op vastgoedinvestering #DIV/0!   

Opbrengsten in EUR Investering in EUR     Opbrengsten in EUR Investering in EUR     

                

Rendement op vastgoedaandelen #DIV/0!   Rendement op vastgoedaandelen #DIV/0!   

Dividend en winst/ verlies bij verkoop Aanschafwaarde aandelen     Dividend en winst/ verlies bij verkoop Aanschafwaarde aandelen     

                

Bedrijfs rendement op vastgoed #DIV/0!   Bedrijfs rendement op vastgoed #DIV/0!   

                

                

Omzet per vierkante meter #DIV/0!   Omzet per vierkante meter #DIV/0!   

Omzet in EUR Totale oppervlakte in m2     Omzet in EUR Totale oppervlakte in m2     

                

Oppervlakte per enkele euro opbrengsten     Oppervlakte per enkele euro opbrengsten     

Totale oppervlakte in m2 Opbrengst in EUR     Totale oppervlakte in m2 Opbrengst in EUR     

                

Marktwaarde tov boekwaarde per gebouw #DIV/0!   Marktwaarde tov boekwaarde per gebouw #DIV/0!   

Marktwaarde bedrijfsvastgoed per gebouw Boekwaarde bedrijfsvastgoed per gebouw     Marktwaarde bedrijfsvastgoed per gebouw Boekwaarde bedrijfsvastgoed per gebouw     

                

Percentage van overtollige gebouwen verkocht #DIV/0!   Percentage van overtollige gebouwen verkocht #DIV/0!   

Overtollig bedrijfsvastgoed aan het begin van 
het jaar in m2 

Aantal m2 verkochtte overtollige 
bedrijfsvastgoed     

Overtollig bedrijfsvastgoed aan het begin van 
het jaar in m2 

Aantal m2 verkochtte overtollige 
bedrijfsvastgoed     

                

Kosten voor dispositie van een gebouw tov de besparing die het met zich mee brengt #DIV/0!   Kosten voor dispositie van een gebouw tov de besparing die het met zich mee brengt #DIV/0!   

Dispositiekosten van een gebouw in EUR 
Besparingen door dispositie van een 
gebouw     Dispositiekosten van een gebouw in EUR 

Besparingen door dispositie van een 
gebouw     

                

Verouderingsrapporten met daarin de technische staat van een gehuurd gebouw (Ja / Nee)   Verouderingsrapporten met daarin de technische staat van een gehuurd gebouw (Ja / Nee)   

Worden deze rapporten ook voor gehuurde 
gebouwen gemaakt?       

Worden deze rapporten ook voor gehuurde 
gebouwen gemaakt?       

(Ja / Nee)       (Ja / Nee)       

Aantal kwaliteitsaudits van gebouwen Aantal invullen   Aantal kwaliteitsaudits van gebouwen Aantal invullen   

Aantal kwaliteitsaudits N       Aantal kwaliteitsaudits N       

Aantal invullen       Aantal invullen       

Benodigde tijd voor de dispositie van een gebouw vergelijken met de ingeplande tijd. #DIV/0!   Benodigde tijd voor de dispositie van een gebouw vergelijken met de ingeplande tijd. #DIV/0!   

Benodigde tijd voor de dispositie van een 
gebouw 

Geplande tijd voor de dispositie van een 
gebouw     

Benodigde tijd voor de dispositie van een 
gebouw 

Geplande tijd voor de dispositie van een 
gebouw     

                

Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken vergelijken met de geplande tijd #DIV/0!   Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken vergelijken met de geplande tijd #DIV/0!   

Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken 
Geplande tijd om een gebouw leeg te 
maken     Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken 

Geplande tijd om een gebouw leeg te 
maken     
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Aantal van ontwikkelingsprojecten voor overbodige gebouwen Aantal invullen   Aantal van ontwikkelingsprojecten voor overbodige gebouwen Aantal invullen   

Tellen       Tellen       

Aantal invullen       Aantal invullen       

Status van risicomanagement activiteiten (bij verontreinigde gebouwen) 0   Status van risicomanagement activiteiten (bij verontreinigde gebouwen) 0   

X       X       

                

 

Matrix 1.5: Vergroten waarde vastgoed 

Variabelen Referentiekader   CRE portefeuille   Verschillen 

Acquisitiekosten bedrijfsvastgoed tov returns/IRR #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Vergelijking tussen huur, bouwkosten en exploitatiekosten   €                     -       €                     -       €                     -      

Bedrijfsvastgoed gerelateerde kosten per jaar  €                     -       €                     -       €                     -      

Rendement op vastgoedinvestering #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Rendement op vastgoedaandelen #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Bedrijfs rendement op vastgoed #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Omzet per vierkante meter #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Oppervlakte per enkele euro opbrengsten  €                     -       €                     -       €                     -      

Marktwaarde tov boekwaarde per gebouw #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Percentage van overtollige gebouwen verkocht #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Kosten voor dispositie van een gebouw tov de besparing 
die het met zich mee brengt #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Verouderingsrapporten met daarin de technische staat van 
een gebouw voor gehuurde gebouwen (Ja / Nee)   (Ja / Nee)   #VALUE!   

Aantal kwaliteitsaudits van gebouwen Aantal invullen   Aantal invullen   #VALUE!   
Benodigde tijd voor de dispositie van een gebouw 
vergelijken met de ingeplande tijd. #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Benodigde tijd om een gebouw leeg te maken vergelijken 
met de geplande tijd #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Aantal van ontwikkelingsprojecten voor overbodige 
gebouwen Aantal invullen   Aantal invullen   #VALUE!   

Status van risicomanagement activiteiten (bij 
verontreinigde gebouwen)  €                     -         €                     -         €                     -      
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Matrix 1.6: Vergroten medewerkers-/gebruikerstevredenheid 

Referentiekader Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

Kwaliteit van het binnenklimaat (verlichting, temperatuur en geluid) 0   Kwaliteit van het binnenklimaat (verlichting, temperatuur en geluid) 0   

Installatieaudit       Installatieaudit       

                

Hoeveelheid van beschikbare voorzieningen in de omgeving 0   Hoeveelheid van beschikbare voorzieningen in de omgeving 0   

Omgevingsonderzoek       Omgevingsonderzoek       

                

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor medewerkers 0 km Afstand tot benodigde transportknooppunten voor medewerkers 0 km 

Afstand tot transportknooppunten in de buurt       Afstand tot transportknooppunten in de buurt       

                

Medewerkerstevredenheid met de werkomgeving 0   Medewerkerstevredenheid met de werkomgeving 0   

Enquete onder medewerkers       Enquete onder medewerkers       

                

Werkruimte (grootte en vorm) 0 M2 Werkruimte (grootte en vorm) 0 M2 

Oppervlakte van werkruimte Indeling werkruimte en LxB 0 L x B Oppervlakte van werkruimte Indeling werkruimte en LxB 0 L x B 

                

De verschillende aangeboden diensten door CREM 0   De verschillende aangeboden diensten door CREM 0   

Diensten aangeboden door CREM afdeling       Diensten aangeboden door CREM afdeling       

                

Medewerkerstevredenheid / interne klanttevredenheid met de reactiegerichtheid van de 
CREM medewerkers 0 uur 

Medewerkerstevredenheid / interne klanttevredenheid met de reactiegerichtheid van de 
CREM medewerkers 0 uur 

Tevredenheid van de medewerkers 
Reactiesnelheid van de CREM 
medewerkers 0 uur Tevredenheid van de medewerkers 

Reactiesnelheid van de CREM 
medewerkers 0 uur 

                

Medewerkerstevredenheid met de profesionaliteit van de CREM medewerkers 0   Medewerkerstevredenheid met de profesionaliteit van de CREM medewerkers 0   

Tevredenheid van de medewerkers 
Professionaliteit en kunde van de CREM 
medewerkers 0   Tevredenheid van de medewerkers 

Professionaliteit en kunde van de CREM 
medewerkers 0   

                

Medewerkerstevredenheid met de gedeelde informatie door de CREM medewerkers 0   Medewerkerstevredenheid met de gedeelde informatie door de CREM medewerkers 0   

Tevredenheid van de medewerkers met de 
gedeelde informatie door CREM medewerkers       

Tevredenheid van de medewerkers met de 
gedeelde informatie door CREM medewerkers       

                

Reactiesnelheid op vragen aan de CREM afdeling 0   Reactiesnelheid op vragen aan de CREM afdeling 0   

Vraag gesteld aan CREM afdeling op DD Datum vragen afgehandeld 0   Vraag gesteld aan CREM afdeling op DD Datum vragen afgehandeld 0   

                

Competentie van CREM medewerkers 0   Competentie van CREM medewerkers 0   

Competentie CREM medewerkers       Competentie CREM medewerkers       

                

Investeringen in training van CREM medewerkers 0   Investeringen in training van CREM medewerkers 0   

Aantal trainingen en kosten hiervan voor 
CREM medewerkers       

Aantal trainingen en kosten hiervan voor 
CREM medewerkers       
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Matrix 1.6: Vergroten medewerkers-/gebruikerstevredenheid 

Variabelen Referentiekader 
CRE 

portefeuille Verschillen 

Kwaliteit van het binnenklimaat (verlichting, temperatuur en geluid) 0   0   0   

Hoeveelheid van beschikbare voorzieningen in de omgeving 0   0   0   

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor medewerkers 0   0   0   

Medewerkerstevredenheid met de werkomgeving 0   0   0   

Werkruimte (grootte en vorm) 0   0   0   

De verschillende aangeboden diensten door CREM 0   0   0   

Medewerkerstevredenheid / interne klanttevredenheid met de reactiegerichtheid van de CREM medewerkers 0   0   0   

Medewerkerstevredenheid met de profesionaliteit van de CREM medewerkers 0   0   0   

Medewerkerstevredenheid met de gedeelde informatie door de CREM medewerkers 0   0   0   

Reactiesnelheid op vragen aan de CREM afdeling 0   0   0   

Competentie van CREM medewerkers 0   0   0   

Investeringen in training van CREM medewerkers 0   0   0   
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Matrix 1.7: Promotie marketing en verkoop 

Referentiekader Gegevens werkelijke CRE portefeuille 

Aantal werkplekken per medewerker #DIV/0!   Aantal werkplekken per medewerker #DIV/0!   

Aantal werkplekken N Aantal medewerkers N     Aantal werkplekken N Aantal medewerkers N     

                

Energie gebruik (besparing) #DIV/0!   Energie gebruik (besparing) #DIV/0!   

Energieverbruik Energiebesparingen     Energieverbruik Energiebesparingen     

                

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor klanten 0 KM Afstand tot benodigde transportknooppunten voor klanten 0 KM 

Afstand tot benodigde transportknooppunten 
voor klanten in KM       

Afstand tot benodigde transportknooppunten 
voor klanten in KM       

                

Afstand tot aan de klanten 0 KM Afstand tot aan de klanten 0 KM 

Afstand naar klant in KM       Afstand naar klant in KM       

                

Gebruk van bedrijfslogo's en kleur in de werkplekarchitectuur 0   Gebruk van bedrijfslogo's en kleur in de werkplekarchitectuur 0   

Uiterlijk van de werkplek       Uiterlijk van de werkplek       

                

Imago score op basis van gebouwkenmerken / -onderdelen 0   Imago score op basis van gebouwkenmerken / -onderdelen 0   

Imagoscore       Imagoscore       

                

Aantal van energieaudits 0   Aantal van energieaudits 0   

Aantal energieaudits N       Aantal energieaudits N       

                

Duurzaamheid van gebouwen 0   Duurzaamheid van gebouwen 0   

Duurzaamheid van het gebouw       Duurzaamheid van het gebouw       

                

 

 

Matrix 1.7: Promotie marketing en verkoop 

Variabelen Referentiekader CRE portefeuille Verschillen 

Aantal wekplekken per medewerker #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Energie gebruik (besparing) #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   

Afstand tot benodigde transportknooppunten voor klanten 0 km 0 km 0 km 

Afstand tot aan de klanten 0 km 0 km 0 km 

Gebruk van bedrijfslogo's en kleur in de werkplekarchitectuur 0   0   0   

Imago score op basis van gebouwkenmerken / -onderdelen 0   0   0   

Aantal van energieaudits 0   0   0   

Duurzaamheid van gebouwen 0   0   0   

 


