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Voorwoord 
Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven 
(TUE). Mijn onderzoek maakt deel uit van het samenhangende onderzoek 'Transparant maken van het 
vastgoedbeheerproces' . Dit onderzoek is opgedeeld in meerdere afstudeeronderzoeken, op het gebied 
van: 
• processen binnen de woonomgeving ; 
• management-rapportage; 
• financiele prognose-berekeningsmodellen; 
• kostprijsduur-rekenmodel; 
• communicatie met (potentiele) huurders; 
• benchmarking . 

Vanwege mijn affiniteit met het vakgebied van de bedrijfskunde, heb ik gekozen voor het laatste 
onderzoek 'Benchmarking van het vastgoedbeheerproces'. 

Vastgoedbeheer is een vakgebied in ontwikkeling. Een ontwikkeling die tot nieuwe diensten voor 
Vastgoedmanagementorganisaties (VMO's) kan leiden. Hieraan gekoppeld worden er wel hogere eisen 
aan VMO's gesteld. Hogere eisen aan de professionaliteit van de organisatie en kwaliteit van de 
dienstverlening. 

In diverse publikaties m.b.t. kwaliteitszorg wordt het vaststellen van benchmarks gezien als een eerste 
stap om kwaliteitszorg te introduceren in de diverse processen van een organisatie. 

Mijn onderzoek moet dan oak gezien warden als een eerste, noodzakelijke, stap om tot een betere 
beheersing en sturing van de diverse processen van een VMO te komen. 

Als afsluiting van mijn voorwoord wil ik de !eden van commissie: Willem Keeris, Jos Smeets en Cees 
Kokke van de TUE, Pieter de Bont van ABC Vastgoedbeheer en Ab Reparon van FPDSavills Nederland 
B.V. bedanken voor hun begeleiding van deze 'green-field-operation' en de !eden van mijn familie, mijn 
vrienden en mijn vriendin voor de ontspanning, de steun tijdens dalen en de (met name branche
vreemde) kritiek tijdens pieken. 

Arjan Westerhof 

Eindhoven, juli 1998 
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Management Summary 
lnleiding/achtergrond 

Het beheren van vastgoed is een vakgebied dat momenteel grote veranderingen ondergaat. 
Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: 
• Tegenvallende marktontwikkelingen; de huurder is een klant geworden en moet gekoesterd worden 

om goede rendementen te behalen. 
• Veranderende taakverdeling; vooral bij institutionele beleggers is een trend naar uitbesteding 

zichtbaar. Dit proces naar uitbesteding gaat echter gepaard met een normale aarzeling over de mate 
waarin dit moet plaatsvinden. 

• Relatie VMO (Vastgoedmanagementorganisatie) - be/egger; beleggers stellen zich kritisch op en eisen 
maatwerk. Bovendien ondervinden de traditionele beheerders meer concurrentie van nieuwe partijen 
op de markt. 

De VMO moet dus op haar tellen passen wil ze haar continu'iteit gewaarborgd zien. De toekomstige 
positie van VMO's valt of staat met het feit of VMO's de beleggers van hun toegevoegde waarde in het 
vastgoedexploitatietraject kunnen blijven overtuigen. Deze toegevoegde waarde zal meer en meer 
bepaald gaan worden door de mate waarin VMO's kunnen aantonen dat ze taken van beleggers op 
overtuigende wijze kunnen overnemen. Hiervoor moeten VMO's professioneler worden en de risico's, die 
voor beleggers aan het uitbesteden van deze taken kleven , elimineren en de voordelen van uitbesteding 
versterken. Hiervoor moet het vastgoedbeheerproces transparanter worden . 

De probleemstelling van dit onderzoek kan dan oak als een logisch gevolg van bovenstaande gezien 
worden: 

Op welke wijze kunnen benchmarks voor indicatoren bepaald warden zodat meer inzicht wordt verkregen 
in de, door de VMO, behaa/de financiele en niet-financiele prestaties van een woningobject? 

Transparant maken 

Er bestaat bij de beleggers dus een grote behoefte aan inzicht in de (besturings)processen, inspanningen 
en behaalde exploitatieresultaten van de VMO's. Meer specifiek, wil de belegger inzicht in de (meetbare) 
resultaten en processen, die bepalend zijn voor het rendement/risico-profiel van haar complexen. Dit 
inzicht is ook de basis voor een eventuele verdergaande uitbesteding van taken. De belegger wil verder 
dat de VMO als een actieve ondernemer, de aan haar toevertrouwde, objecten bestuurt. Van dit actief 
ondernemerschap wil de belegger bewijzen, bewijzen die aantoonbaar en dus meetbaar zijn. Voor zowel 
het besturen van de objecten als voor deze bewijsvoering moet de VMO instrumenten ontwikkelen .. 
Gekozen is voor het gebruik van indicatoren. lndicatoren, gerelateerd aan, benchmarks zijn in 
praktijksituaties met een gelijksoortige problematiek {gedelegeerde verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer 
van vastgoed) gebruikt en kunnen in elke gewenste onderverdeling toegepast warden. 

Deze indicatoren, gerelateerd aan benchmarks, kunnen signalen m.b.t. de exploitatie opvangen waarmee: 
• Sturing gegeven kan worden aan processen van de VMO, waardoor een betere beheersing van het 

bruto-nettotraject (opbrengsten minus kosten) mogelijk wordt gemaakt. Het streven is hierbij continu 
gericht op een optimum, tussen posten waarbij een verband verondersteld wordt, zeals bijvoorbeeld : 
huuropbrengsten en leegstand, promotiekosten en huuropbrengsten/leegstand, kosten voor 
verhuurbaar maken/promotie en huuropbrengsten/leegstand. Bij andere posten is dit optimum minder 
of niet van toepassing, en dient er gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk niveau, dit zijn met 
name posten op het gebied van correctief onderhoud en juridische kosten . 

• Waardering en gedrag van huurders zichtbaar wordt gemaakt. 
Verder geven deze indicatoren/benchmarks, gekoppeld aan de reguliere data-/informatiestromen, 
beleggers inzicht in deze processen en de exploitatie van de te beheren complexen. Waarmee een betere 
dienstverlening richting opdrachtgever, de belegger, tot stand komt. 

Deze indicatoren moeten daarbij gebaseerd zijn op zowel financiele als niet-financiele 
gegevens/prestaties. Beide groepen prestaties zijn belangrijk, omdat het uiteindelijke rendement/risico
profiel naast processen met overwegend financiele prestaties (kosten en opbrengsten) mede bepaald 
wordt door processen met overwegend niet-financiele prestaties, zeals kwaliteit, klantvriendelijkheid, etc. 
De processen met overwegend niet-financiele resultaten hebben immers een mogelijke katalysator
functie voor de uiteindelijke financiele prestaties en vormen daarmee een risico. Door ook op processen 
met overwegend niet-financiele prestaties te focussen, wordt de mogelijkheid geboden om zo snel 
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mogelijk bij te sturen. Opgevangen negatieve signalen op basis van niet-financiele prestaties kunnen 
hierdoor al leiden tot bijsturing, zonder dat dit negatieve financiele consequenties heeft gehad. 

Een VMO moet hiervoor informatie hebben over: 
• de product-functionaliteit; de marktpositie van het product op basis van het keuzegedrag van de (met 

name: potentiele en vertrekkende) huurder t.a.v. het aangeboden product (en haar kenmerken) in de 
markt; 

• de product-kwaliteit; de 'sec'-technische staat van het product op basis van de reacties van de 
(zittende) huurder alsmede de kosten die gemoeid zijn met het instandhouden van de product
kwaliteit; 

• de huurder; het gedrag van de (met name zittende en vertrekkende) huurder m.b.t. juridische en 
incassozaken alsmede de consequenties hiervan in kosten; 

• het totaal; het geheel van bovenstaande aspecten. 

Deze informatievelden kunnen gebruikt worden t.b.v. de clustering van de financiele en niet-financiele 
gegevens/prestaties. 

Benchmarking 

Jnterne benchmarks 
Benchmarking kan veel verschillende manieren. Het doel van dit onderzoek is niet om processen en/of 
prestaties van de betrokken VMO of van haar opdrachtgevers te gaan vergelijken met de processen en/of 
prestaties van andere organisaties in de vastgoed(management)sector of met analoge processen en/of 
prestaties in een geheel andere sector. In die zin kan dit benchmarking-project opgevat worden als een 
project om interne benchmarks vast te stellen. Deze interne benchmarks worden vastgesteld voor 
indicatoren, indicatoren die gebaseerd zijn op financiele en niet-financiele gegevens. 

Benchmarking van het vastgoedbeheer 
Voor het vaststellen van de benchmarks voor indicatoren moeten eerst de complexen die tot dezelfde 
submarkt behoren, gegroepeerd warden. Vervolgens moeten uit een submarkt, die complexen 
geselecteerd worden die 'the best in practice' zijn. Deze complexen behoren dan tot de zogenaamde 
benchmark-area. Hiervoor is het volgende criterium bepaald : 

• Stabiele en hoge financiele en niet-financiele totaal-prestaties (totaal dus: product-functionaliteit, 
product-kwaliteit en huurder), je zoekt dan naar de complexen die zowel een hoog rendement hebben 
vertoond als een minimaal risico in zich hebben omdat ze in de beschouwde periode een goede 
marktpositie hebben gehouden, het klachtenniveau stabiel laag was etc. 

Een analyse van alle gegevens (indicatoren) van deze complexen moet per submarkt leiden tot het 
benoemen van benchmarks. De achterliggende reden van deze wijze van benchmarking is dat nu niet 
gekozen wordt voor een streefwaarde van 'O' of 'zo laag of hoog mogelijk' voor indicatoren, maar voor 
een realistische streefwaarde die hoort bij de bewezen succesvolle complexen. De benchmarks per 
submarkt worden dus, in principe, bepaald door de prestaties van de 'best-in-practice'-complexen als 
uitgangspunt te nemen. Door in te zoomen op deelaspecten kunnen deze benchmarks eventueel 
gecorrigeerd worden. Dit is het geval wanneer de prestaties van complexen op deze aspecten beter zijn. 

Conclusie 

Deze wijze van benchmarking is het uitvloeisel van het vinden van een optimale balans tussen financiele 
en niet-financiele prestaties. Alleen op deze wijze van gegevensanalyse is het voor mij te rechtvaardigen 
waarom de ene waarde van een indicator 'goed' is en daarom als streefwaarde (benchmark) betiteld moet 
worden en de andere waarde niet. 

Pilotproject 

Voor twee woningportefeuilles (regio oost en regio west) met in totaai 26 complexen met bijna 4000 
woningen wordt een benchmarking-onderzoek gedaan. Voor deze portefeuilles wordt de, in de vorige 
paragraaf, beschreven methodiek gevolgd. Er worden dus achtereenvolgens per portefeuille vastgesteld: 
• de te onderscheidden submarkten; 
• de financiele en niet-financiele prestaties van deze complexen, uitgedrukt in indexen; 
• op basis van deze prestaties: de complexen die 'the best in practice' zijn; 
• de benchmarks voor indicatoren per submarkt, aan de hand van deze 'best in practice'-complexen. 
Ook worden de twee portefeuilles onderling vergeleken. 
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2. lnleiding 

2.1 Ontwikkelingen vakgebied 

Het beheren van vastgoed is een vakgebied dat momenteel grote veranderingen ondergaat. 
Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: 

Tegenvallende marktontwikkelingen 
Steeds meer realiseren beleggers zich dat bij een vastgoedbelegging niet zozeer het gebouw centraal 
staat, maar dat het vooral gaat om het economisch recht op inkomsten van dat gebouw met de 
huurcontracten als de onderliggende waarden. Het gevolg hiervan is dat beleggers zich meer zijn gaan 
richten op de eisen en de wensen van huurders. Van Vastgoedmanagementorganisaties (VMO's) wordt 
een steeds meer klantgerichte opstelling verwacht. De huurder is een klant geworden en moet gekoesterd 
worden om goede rendementen te behalen. 

Veranderende taakverdeling 
De traditionele taakverdeling tussen vastgoedeigenaren en beheerorganisaties verandert. Vooral bij 
institutionele beleggers is een trend naar uitbesteding zichtbaar. Dit proces naar uitbesteding gaat echter 
gepaard met een normale aarzeling over de mate waarin dit moet plaatsvinden. Deze aarzeling wordt 
veroorzaakt door problemen gerelateerd aan de principaal/agent-relatie en de problemen die de VMO zal 
hebben om informatie op lokaal niveau dusdanig te transformeren dat ze kan dienen t.b.v. de 
beleidsvorming op portefeuille-niveau. 

Relatie VMO-belegger 
Deze veranderingen strekken verder dan de herverdeling van taken. Vaste relaties tussen beleggers en 
VMO's staan onder druk. Beleggers stellen zich kritisch op en eisen maatwerk. Bovendien ondervinden 
de traditionele beheerders meer concurrentie van nieuwe partijen op de markt, zoals accountants, 
technische adviesbureaus en facility management-organisaties (Kohnstamm en Uittenbogaard, 1995) en, 
mogelijk in de toekomst, van landelijk samenwerkende woningcorporaties (Keeris, 1997a). 

'5 voor 12' 
De VMO moet dus op haar tellen passen wil ze haar continurteit gewaarborgd zien. De toekomstige 
positie van VMO's valt of staat met het feit of VMO's de beleggers van hun toegevoegde waarde in het 
vastgoedexploitatietraject kunnen blijven overtuigen. Deze toegevoegde waarde zal meer en meer 
bepaald gaan worden door de mate waarin VMO's kunnen aantonen dat ze taken van beleggers op 
overtuigende wijze kunnen overnemen. Hiervoor moeten VMO's professioneler warden en de risico's, die 
voor beleggers aan het uitbesteden van deze taken kleven , elimineren en de voordelen van uitbesteding 
versterken. 
In de afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over het uitbestedingsvraagstuk. Hierin wordt de 
ondoorzichtigheid van het vastgoedbeheerproces, door de opdrachtgevers gezien als een van de grootste 
struikelblokken op weg naar verdergaande uitbesteding. Een mogelijkheid om meer inzicht in het 
vastgoedbeheerproces te verkrijgen is d.m.v. het vaststellen van benchmarks (referentiewaarden) voor 
indicatoren (meetpunten). lndicatoren die inzicht geven in de beheerprocessen en behaalde 
exploitatieresultaten van het, door de VMO beheerde, vastgoed . 

2.2 Afbakening 

Propettymanagement 
Het uitgangspunt van mijn afstudeeronderzoek wordt gevormd door de VMO die zich richt op het 
uitbreiden van haar takenpakket, en derhalve haar huidige processen en behaalde exploitatieresultaten 
inzichtelijker wil maken. Deze processen bevinden zich op niveau van het propertymanagement. 

Woningen 
Het onderzoek beperkt zich tot de vastgoedcategorie woningen. Bij deze categorie is er sprake van de 
meeste homogeniteit. Een onderzoek naar benchmarks voor indicatoren heeft in deze categorie dan ook 
de meeste geldigheid vanwege het zogenaamde schaaleffect. 
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Beleggers 
Uit een eerder verricht onderzoek (Hoeben en Westerhof, 1996) is gebleken dat van de groep 
opdrachtgevers van een VMO, de beleggers de meeste taken uitbesteden. Het onderzoek beperkt zich 
dan ook tot deze opdrachtgevers. Waarbij de twee pilotprojecten uitgevoerd worden voor complexen van 
een belegger. 

Outputgegevens 
De (ver)huurmarkt kan opgevat worden als een proces waar afstemming plaats vindt tussen vraag naar 
en aanbod van (huur)woningen. Van dit proces, maakt alleen de output (i.e. exploitatiegegevens) deel uit 
van dit onderzoek. Andere gegevens zoals bijvoorbeeld: aantal front-office medewerkers per beheerde 
woning (input), snelheid van incasseren van huurachterstanden (throughput) vallen daarmee buiten het 
benchmarkonderzoek. Ook gegevens waarvoor een externe bran (gemeente, politie, etc.) vereist is 
maken geen deel uit van dit onderzoek. 

2.3 Probleemstelling 

De probleemstelling van dit onderzoek kan dan ook als een logisch gevolg van bovenstaande gezien 
worden: 

Op welke wijze kunnen benchmarks voor indicatoren bepaald worden zodat meer inzicht wordt 
verkregen in de, door de VMO, behaalde financiele en niet-financiele prestaties van een 
woningobject? 

Deze probleemstelling leidt tot de volgende deelvragen: 

Welke prestaties/output-gegevens m.b.t. de vastgoedexploitatie zijn hiervoor van belang? 

Op welke wijze moeten benchmarks voor indicatoren bepaald worden ? 
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2.4 Opbouw van het rapport, stappenplan 

Het rapport valt uiteen in twee gedeelten: 

1. Het beschrijvend gedeelte 

Het beschrijvend gedeelte vormt de achtergrond en aanleiding van het onderzoek, hier wordt een 
kader geschetst m.b.t. de betrokken actoren (VMO's en beleggers), het beleggen in vastgoed en het 
beheren van vastgoed. Verder wordt de veranderende relatie tussen VMO's en beleggers beschreven. 
Het betreft hier vooral een herorientatie t.a .v. functie en plaats van activiteiten in het vastgoedbeheer, 
welke zou kunnen resulteren in een verdergaande uitbesteding van taken door de beleggers. Verder 
wordt aangegeven aan welke voorwaarden VMO's nog moeten voldoen voordat beleggers concreet 
stappen in de richting van deze verdergaande uitbesteding zullen zetten. De contouren voor de 
uiteindelijk wijze van benchmarking worden bepaald. Zie voor een schematisch overzicht van het 
beschrijvende gedeelte: figuur 2.4.a. 

Figuur 2.4.a 

1. Status Quo 

2. Ontwikkelingen 

3. Uitbesteding(svoorwaarden) 

Stappenplan, beschrijvend gedeelte 

ad. Stap 1: De Status Quo 
het beschrijven van : 
• de basisbegrippen; 

4. Transparantheid vergroten 

Gebruik van benchmarks gekopppeld aan 
indicatoren 

• de participanten in het vastgoedexploitatietraject; 
• niveaus binnen het vastgoedexploitatietraject; 
• processen en deelprocessen binnen het vastgoedbeheerproces; 
• de huidige positie van de VMO t.o.v. haar opdrachtgevers. 

ad. Stap 2: Ontwikkelingen in het vakgebied 
het beschrijven van: 
• de ontwikkelingen die plaats vinden c.q. hebben plaatsgevonden bij beleggers en VMO's; 
• mogelijke ontwikkelingsrichtingen van de herorientatie t.a.v. functie en plaats van activiteiten in het 

vastgoedbeheer. 

ad. Stap 3: Uitbesteding(svoorwaarden) 
het beschrijven van: 
• een verdergaande uitbesteding van taken van de belegger; 
• grondslag tot c.q. voorwaarden voor een verdergaande uitbesteding van taken van de belegger. 

ad. Stap 4: Transparanter maken van het vastgoedbeheer 
het beschrijven van: 
• het vergroten van de transparantie van de vastgoedbeheerprocessen vanuit het oogpunt van de twee 

betrokken partijen, de belegger en de VMO; 
• het gebruik van indicatoren voor dit doel. 
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2. Het onderzoeksgedeelte 

In het onderzoeksgedeelte wordt in eerste instantie de wijze van benchmarking bepaald, die aansluit op 
de in het beschrijvend gedeelte geformuleerde uitgangspunten. 

Vervolgens wordt deze methodiek toegepast bij een pilot-project (een belegger, twee regio's) van de, bij 
de betrokken VMO in beheer zijnde, woningcomplexen. Hier vindt de analyse van de gegevens plaats. 
Deze analyse heeft uiteindelijk als doel om per submarkt (bijvoorbeeld dure eengezinswoningen, regio x) 
streefwaarden voor de financiele en niet-financiele exploitatiegegevens (in de vorm van indicatoren) vast 
te stellen. Zie voor een schematisch overzicht van het onderzoeksgedeelte: figuur 2.4.b. 

Deze 'loop' wordt dus eerst theoretisch en vervolgens voor een pilot-project doorlopen. 

Figuur 2.4.b 

5. Aandachtsgebied 

6. lndicatoren/indexen 

7. Benchmarking 

8. Benchmarks/indicatoren 

Stappenplan, onderzoeksgedeelte 

5.a Processen 
5.b Resultaten 

ad. Stap 5: 'What to benchmark ?' 

Gebruikseisen 
Algemene voorwaarden 

het vaststellen van het aandachtsgebied van dit benchmarking-project: 
• de processen; 
• de output-gegevens die door deze processen gegenereerd worden. 
• de gewenste vormgeving van deze gegevens, door te kijken naar a. de practische gebruikseisen die 

gesteld warden aan de gegevens en b. de algemene voorwaarden waaraan gegevens moeten 
voldoen. 

ad. Stap 6: lndicatoren / indexen 
het vaststellen van: 
• de indicatoren, op basis van de bovenstaande gegevens; 
• de indexen, door logische clustering van de indicatoren. 

ad. Stap 7: Benchmarking: 'How to benchmark?' 
het vaststellen van: 
• de wijze van benchmarking voor dit onderzoek. 

ad. Stap 8: Benchmarks gerelateerd aan de indicatoren 
het vaststellen van: 
• de benchmarks voor bovengenoemde indicatoren 
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2.5 Leeswijzer en indeling van het rapport 

Hieronder staat per hoofdstuk de essentie weergegeven van de inhoud. Voor lezers die bekend zijn met 
het vakgebied, volstaat het lezen van de hoofdstukken: 3, 6, 7 en 8. Oeze hoofdstukken gaan in op 
benchmarking (de theorie , de ontwikkelde manier van benchmarking voor het vastgoedbeheer-proces en 
de toepassing hiervan in de praktijk) . 
Voor lezers die minder bekend zijn met het vakgebied zijn ook de hoofdstukken 2, 4 en 5 bedoeld. In 
deze hoofdstukken wordt beschreven, waarom benchmarking in het vastgoedbeheer noodzakelijk geacht 
wordt. 
Tenslotte, voor de snelle lezers is er de samenvatting in hoofdstuk 9. Deze is vrij uitgebreid en bevat de 
essentie van dit onderzoek. 

Hoofdstuk 1 en 2: 
inhoudsopgave en inleiding 

In hoofdstuk 3: 
de theorie van benchmarking 

In hoofdstuk 4: 
het algemene kader van dit onderzoek, de actoren in het vastgoed, hun onderlinge veranderende relaties 
en ontwikkelingsrichtingen van hun samenwerkingsrelatie 

In hoofdstuk 5: 
het transparant maken van het vastgoedbeheer en het gebruik van indicatoren hiervoor 

In hoofdstuk 6: 
de processen en prestaties m.b.t. de vastgoedexploitatie die het onderwerp van dit project zijn en de wijze 
van benchmarking voor dit onderzoek 

In hoofdstuk 7: 
de gegevensanalyse en uiteindelijk bepaalde benchmarks voor het pilotproject 

In hoofdstuk 8: 
conclusies en aanbevelingen 

In hoofdstuk 9: 
samenvatting 

Hoofdstuk 1 O: 
de geraadpleegde literatuur 

Hoofdstuk 11 : 
de bijlagen 
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3. Benchmarking 

3.1 lnleiding 

Benchmarking lijkt het modewoord van de jaren negentig te zijn geworden. Ook in de vastgoedsector 
wordt op verschillende plaatsen en op verschillende manieren het begrip benchmarking aangehaald. 
'Benchmarking is in. ledereen wil zich onderscheiden van de middelmaat en is benieuwd of het 
gemiddelde verslagen kan worden' (Kalles, 1996). Ook in de corporatiewereld is benchmarking geen 
onbekend begrip meer. 'Benchmarking is in, de kern ligt in het analyseren en vergelijken van 
bedrijfsprocessen, waarbij niet alleen naar het resultaat wordt gekeken, maar ook naar het verloop van 
het proces, dus: hoe het resultaat is bereikt' (Suckers en Schallenberg, 1996). 

Het lijkt of de term te pas en te onpas gebruikt wordt. Elke prestatiebepaling, intern meetproces en 
spiegeling aan een of andere maatstaf wordt bestempeld als een benchmarking activiteit. Daarom wordt 
in dit hoofdstuk de betekenis van benchmarking toegelicht in een korte algemene beschrijving. 

3.2 Definitie benchmarking 

Het begrip benchmarking is oorspronkelijk afkomstig uit de landmeetkunde. In die betekenis refereert het 
aan het vergelijken van hoogteverschillen. Ook in de informaticawereld is benchmarking een bekend 
begrip waarmee het onderscheid aangeduid wordt tussen de prestaties van hardware en software van 
verschillende leveranciers. Eind jaren '70 vond de term ook ingang bij het onderling vergelijken van 
bedrijfsprocessen, metals doel verbeteringen in de eigen processen te realiseren. De eerste successen 
op dit gebied zijn gerapporteerd door de Xerox Corporation. Xerox kan in het kader van beleids- en 
stuurprocessen van ondernemingen worden beschouwd als de grondlegger van benchmarking 
(Waalewijn & Kamp, 1994). 

De eerst definitie van benchmarking is dan ook van Xerox: 

'The continuous process of measuring products, services and practices against the toughest 
competitors or those companies recognized as industry leaders.' Camp voegt daar aan toe: 'The 
search for industry best practices that will lead to superior peformance' (Camp, 1989) 

Overige definities verschillen in nuances. In alle bestaande definities zijn een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken te onderkennen. Benchmarking blijkt een continue zelfverbeteringsproces te zijn (Waalewijn & 
Kamp, 1994). 

3.3 Algemene beschrijving 

Waalewijn en Kamp ontkennen dat benchmarking oude wijn in nieuwe zakken is. Zo stellen zij dat 
benchmarking en conventionele concurrentie-analyses wezenlijk van elkaar verschillen. Benchmarking 
begint weliswaar met een concurrentie-analyse maar gaat veel verder. De aandacht gaat niet meer uit 
naar een productvergelijking maar naar operationele en managementvaardigheden die verantwoordelijk 
zijn voor de totstandkoming van het product/dienst. De kernvraag is de wijze waarop de prestaties bereikt 
zijn: het hoe-vraagstuk. De nadruk ligt op het begrip van de achterliggende processen. De vergelijking 
geschiedt met bedrijven die in een bepaald proces 'best in class' zijn. De blik reikt daardoor verder dan de 
eigen bedrijfstak/branche (Waalewijn en Kamp). 

Van dit laatste geven Suckers en Schallenberg een aardig voorbeeld voor toepassing in de 
vastgoedsector. Corporaties kunnen hun incassoproces bijvoorbeeld vergelijken met de 
incassoprocessen van nutsbedrijven of met de incassoprocessen van de KPN-Telecom. 

Het begrip benchmarking is aan evolutie onderhevig. Zo zijn er door Watson (Watson, 1993) vier 
ontwikkelingsfasen onderkend: 
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Tabel 3.3.a. 
Benchmarking 
• Reverse engineering 
• Competitive benchmarking 
• Process benchmarking 

• Strategic benchmarking 

Watson, 1993 

what/ how 
product-oriented reverse enineering or competitive product_analysis; 
product-oriented comparisons and competitors' processes comparisons; 
benchmarking across industry boundaries, targeting companies with recognized strong 
practices independent of industry; 
evaluating alternatives, implementing strategies, and improving performance by 
understanding and adapting successful strategies from external partners. 

Waarneembaar is de verschuiving van een reverse engineering georienteerde benadering , via 
procesgericht denken, naar een meer strategische invalshoek. Bij de meest recente gedachtengang richt 
men zich meer op zaken als het creeren van kern competenties, het ontwikkelen van nieuwe product
markt combinaties en het bevorderen van een lerende organisatie (Waalewijn en Kamp). 

De methode van benchmarking kan ook ingedeeld warden op basis van de gekozen benchmark-partner. 
Camp onderscheidt, bij deze indeling, de volgende benchmarkmethodes: 

Tabel 3.3.b 
Benchmarking against 
• Internal benchmarking internal operations; 
• Competitive benchmarking external direct product competitors; 
• Functional benchmarking against external functional best operations or industry leaders 
• Generic benchmarking generic process 
(Camp, 1989) 

3.4 Doelstelling van benchmarking 

Benchmarking is een vorm van leren van wat topconcurrenten doen en hoe (goed) zij het doen. 
Benchmarking is meer gericht op de bedrijfsprocessen die ten grondslag liggen aan de prestaties dan op 
de feitelijke (product)prestatie zelf. Het benchmarkingproces gaat verder dan meten. Uit de 
benchmarkstudie moeten concrete doelen op alle organisatieniveaus: het strategische, tactische en 
operationele niveau gedistilleerd worden . Hiermee kan het verbeterproces veel gerichter worden 
aangepakt. Vanuit deze optiek kan benchmarking een eerste aanzet zijn tot 'Business Process 
Reengineering' ('Business Process Redesign'). Volgens dit principe dienen organisaties hun 
bedrijfsprocessen zorgvuldig onder de loep te nemen om ze opnieuw op de meest efficiente wijze in te 
delen (bewerking van Waalewijn en Kamp, 1994). 

Benchmarking stelt een bedrijf in staat om de beste werkmethoden op te sporen en deze, ongeacht de 
afkomst, in de eigen bedrijfsprocessen in te passen op een zo creatief mogelijke wijze. Dit dient continue 
te worden uitgevoerd om het leervermogen voortdurend te vergroten en verbeteringen aan te brengen. 
Een van de belangrijkste analyses in een benchmarkstudie is de sprang van hoeveel verbeteren naar hoe 
verbeteren. De sleutel is het inzicht in de patronen en verbanden tussen de zogenaamde metrics en de 
how's en de why's (Waalewijn en Kamp, 1994). 

Een benchmarking studie levert volgens Watson twee resultaten op: 
1. Een maat die aangeeft wat de performance is van een proces, deze maat kan gebruikt worden als 

standaard voor vergelijking, bijvoorbeeld het aantal keren dat een gewild artikel geheel uitverkocht 
was. 

2. Een bepaling van de zogenaamde process enablers, deze zijn verantwoordelijk voor de bereikte 
performance, bijvoorbeeld bepaalde IT-toepassingen (Watson, 1993). 

Een belangrijke kanttekening betreft het feit dat beide resultaten een afspiegeling van het verleden zijn. 
Om het eigen beleid voor de toekomst vast te kunnen stellen, is het dus nodig om een eigen 
beleidsbeeld, naast de performance en process enablers, te plaatsen en op basis daarvan afwegingen 
te maken. 

3.5 Het benchmarking proces 

De vragen van het benchmarking proces 
Om een goed inzicht in het proces model voor benchmarking te krijgen, wordt door Watson gekeken naar 
de vragen die teams, die benchmarking studies uitvoeren, zich stellen. Deze teams volgen een twee
dimensionaal benchmarking ontdekkingsproces. 

-12 -



Benchmarking van het vastgoedbeheer-proces 

De eerste dimensie is de internal performance. Bij deze dimensie hoort het bepalen van het te 
onderzoeken operationele proces en het ontwikkelen van de internal performance van dit proces. 
De tweede dimensie is de external performance. Bij deze dimensie hoort het bepalen van de externe 
bedrijven die benchmark kandidaat zijn en om van hen te leren door hun performances te bepalen en 
door informatie in te winnen over hun procesvermogen. 

Als teams hun benchmarking studies met deze twee dimensies uitvoeren, dan stellen zij zichzelf de 
volgende vier vragen: 
1. Wat moeten we benchmarken? Wat zijn de key business processes en wat zijn de kritische succes 

factoren van een organisatie? 
2. Wie moeten we benchmarken. Welk ander bedrijf is beter in analoge processen? 
3. Hoe voeren wij deze processen uit? Het documenteren van het proces en haar inputs en outputs, en 

de eisen en verwachtingen van klanten van deze processen. 
4. Hoe voeren zij deze processen uit? 

Deze vragen vormen volgens Watson de basis van een benchmarking proces. 

Het benchmarking proces, Watson 
Een studie, waarin 42 verschillende uitgevoerde benchmarking projecten werden geanalyseerd, 
uitgevoerd door de APQC International Benchmarking Clearinghouse toonde aan dat alle projecten uit 
dezelfde vier ingredienten bestaan. Deze vier basis stappen volgen de vier stappen van de Deming 
cyclus voor proces management (1.Plan, 2.Do, 3.Check en 4.Act).: 

1. Planning the benchmarking project (plan): 
• identificeren van de strategische intenties, kern competenties, capability maps, key business 

processen en de kritische succes factoren; 
• het proces dat doel van de benchmarking studie is, moet gedocumenteerd en 

gekarakteriseerd worden; 
• eisen moeten opgesteld worden, zodat benchmarking partners geselecteerd kunnen worden; 

2. Collecting the necessary data (internal, secondary and external} (do): 
3. Analyzing the data for performance gaps and enablers (check): 

• data analyse en data presentatie; 
• vergelijk de huidige performance met de benchmark; 
• identificeer performance gaps en onderzoek deze d.m.v. root cause analyse; 
• bepaal de process enabelers (die geschikt zijn voor implementatie. 

4. Improving by adapting process enablers (act). 

Het benchmarking proces, Camp 
De stappen die Camp onderkent, wijken in essentie niet af van de stappen van Watson. Het 
benchmarking proces van Watson laat zich omschrijven als een Strategic Benchmarking proces terwijl 
Camp zich beperkt tot Process benchmarking. Dit is het duidelijkst te zien in stap 1, de planningsfase. 
Camp onderkent: 

1. Planning: 
• bepaal waarop benchmarking moet worden toegepast; 
• identificeer concurrerende bedrijven; 
• bepaal methode van verzamelen van gegevens en verzamel de gegevens; 

2. Analyse: 
• bepaal de huidige kloof tussen de methoden en prestaties; 
• bepaal toekomstige prestatieniveaus; 

3. Planconstructie: 
• maak de benchmarking bevindingen bekend en zorg voor acceptatie ervan; 
• stel functionele doelen op; 

4. Actie: 
• ontwikkel actieplannen; 
• implementeer specifieke acties en controleer de vooruitgang; 
• toets de benchmarks opnieuw aan verdere ontwikkelingen. 
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3.6 Voorbeelden van benchmarking in het vastgoed 

Een voorbeeld uit de praktijk van benchmarking betreft een activiteit van Savills, een onroerend
goedmaatschappij uit het Verenigd-Koninkrijk. 

Noodzaak voor kostenreductie 
Menig Facility manager werd in 1994 door zijn financieel directeur er toe aangezet om de 
exploitatiekosten voor kantoorgebouwen drastisch te reduceren. Benchmarking werd hiervoor als een 
uitstekend middel beschouwd om de jaarlijkse exploitatielasten van een gebouw te vergelijken met die 
van een overeenkomstig gebouw. Om de vergelijkbaarheid van gebouwen te vergroten werden de 
gebouwen ingedeeld in verscheidende categorieen op basis van grootte, hoogte, leeftijd en beschikking 
over airco. Gebleken is dat detailinformatie het essentiele ingredient is voor een succesvol 
benchmarkonderzoek. 

Gedetailleerde database 
Savills beschikte over een database met gedetailleerde informatie aan exploitatiekosten van meer dan 6 
miljoen vierkante meter kantooroppervlakte. In aanvulling op structurele, karakteristieke informatie over 
gebouwen werd alle informatie van de jaarlijkse exploitatiekosten van de bewoners opgesplitst in uitgave
categorieen zoals: energie, beveiliging, liften, schoonmaakonderhoud, bouwkundig onderhoud, verze
keringen, management, etc. 
Deze kosten werden vastgesteld als 'level 1' kosten. Organisaties, die meer verfijnde mogelijkheden 
beschikten om financiele analyses te kunnen maken, konden de kosten op 'level 2' nader onderverdelen 
in subcategorieen. Zo kan energie verder worden uitgesplitst in elektriciteit, gas, olie en water. 

Resu/taat 
In het algemeen kan worden gesteld dat de meeste benchmarking-studies bij Savills hebben geleid tot 
een potentiele kostenbesparing van 20% a 30% per jaar, zie figuur 3.6.a. 

Figuur 3.6.a 
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Een vergelijking van de kosten per vierkante meter van een gebouw in centraal Londen met de kosten volgens de 
bijbehorende benchmark (bewerking van de Zwart, 1995) 

Figuur 3.6.a. laat een 'level 1' analyse zien van een gebouw in Centraal Londen, waarvan de eigenaar 
zich afvroeg of de kosten wel redelijk waren. Op het eerste gezicht lijken de kosten niet redelijk. Een meer 
gedetailleerde vergelijking toont aan dat de energiekosten zeer hoog zijn t.o.v. de benchmark. Bovendien, 
ondanks het feit dat het gebouw eruit zag alsof het in geen maanden was schoongemaakt, waren de 
kosten voor schoonmaakonderhoud twee maal zo hoog als de benchmark. Daarentegen waren de kosten 
voor bouwkundig onderhoud zo extreem laag dat hier sprake was van een consequente verwaarlozing. 
De cijfers op zich functioneren als een belangrijk signaal. De analyse van mogelijke oorzaken achter de 
cijfers is de feitelijke winst van benchmarking voor de organisatie die zich met de benchmark wil 
vergelijken. 

Een andere klant van Savills was een grate Amerikaanse onderneming met een wereldwijde 
vertegenwoordiging. Zij vroegen om een benchmarking van alle facilities in het Verenigd Koninkrijk. 
Hiermee waren ze niet alleen in staat om een besparing van een miljoen pond per jaar te realiseren, maar 
ze konden oak exact aanwijzen waar die besparingen konden worden gevonden. Dit is een van de 
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verdiensten van een gedetailleerde studie van facilitaire kosten. Er gaat geen tijd verloren om de 
besparingen als het ware bij elkaar te schrapen. De analyse van een bijzondere kostencategorie binnen 
de portfolio van gebouwen in eigendom biedt waardevolle informatie zie figuur 3.6.b. 

Figuur 3.6.b. 
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Vergelijking van schoonmaakkosten uit een portfolio bestand van vergelijkbare gebouwen met kosten volgens de 
benchmark (De Zwart, 1995). 

De figuur laat zien hoe eenvoudig het is om aan te wijzen in welke gebouwen een besparing kan worden 
gerealiseerd. Wanneer dit soort benchmarkstudies wordt verbreed naar een groot aantal 
kostencategorieen, warden er vaak locaties gevonden waarvan de kosten boven de benchmark liggen. 
Wanneer deze meetbare informatie kan worden getoond, kan men gerichter naar de feitelijke oorzaken 
zoeken, omdat immers aangetoond is waar gezicht moet warden (De Zwart, 1995). 

Benchmarking woonruimteverde/ing 
Een ander voorbeeld van benchmarking in de vastgoed-sector betreft een project van vijf 
woningcorporaties. In juni 1997 heeft deze vijf woningcorporaties in Midden-Brabant besloten een 
bedrijfsvergelijking te maken op het gebied van de woonruimteverdeling. Door na te gaan hoe 
bedrijfsprocessen verlopen en welke prestaties geleverd worden, krijgen de deelnemers de mogelijkheid 
om van elkaar te leren. Woonruimteverdeling wordt als volgt gedefinieerd: de activiteit die uitgevoerd 
wordt om een nieuwe huurder voor een woning te vinden. De activiteit loopt vanaf het moment dat de 
huur is opgezegd tot het moment dat een nieuwe huurder een contract tekent. 
Door processen en prestaties bij alle deelnemende corporaties op eenzelfde wijze te meten en te 
analyseren warden deze vergelijkbaar gemaakt en kunnen verschillen gerdentificeerd warden: Op basis 
hiervan kunnen besluiten genomen warden over de aanpassing van processen. Voor het project wordt op 
de volgende punten gemeten: 
• doorlooptijd; 
• doelmatigheid; 
• efficiency; 
• kwaliteit. 

3.7 Het benchmarking proces, selectie t.b.v. dit onderzoek 

In de vorige paragraaf zijn een tweetal algemene beschrijvingen van het benchmarking proces gegeven. 
Gezien het doel van dit afstudeeronderzoek gaat het te ver om alle beschreven stappen van het 
benchmarking proces te volgen. lmmers het doel van dit onderzoek bestaat uit het bepalen van 
benchmarks voor indicatoren voor het vastgoedbeheerproces. Benchmarks gerelateerd aan indicatoren 
kunnen een waardering uitspreken over de financiele en niet-financiele prestaties van een type vastgoed 
in een markt. Deze benchmarks zullen gebruikt warden t.b.v. van beslissingen op het tactische niveau 
t.b.v. sturing van de operationele activiteiten en als onderdeel van de informatievoorziening richting de 
opdrachtgevers. Het vaststellen van benchmarks is dan ook een einddoel van dit onderzoek. 

lnterne benchmarks 
Het ligt niet in het doel van dit onderzoek om processen en/of prestaties van de betrokken VMO of van 
haar opdrachtgevers te gaan vergelijken met de processen en/of prestaties van andere organisaties in de 
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vastgoed(management)sector of met analoge processen en/of prestaties in een geheel andere sector. In 
die zin kan dit benchmarking-project opgevat warden als een project om interne benchmarks vast te 
stellen. Deze interne benchmarks warden vastgesteld voor indicatoren, indicatoren die gebaseerd zijn op 
financiele en niet-financiele output-gegevens. Deze gegevens moeten indicatief zijn voor het 
afstemmingsproces tussen aanbod van en vraag naar huurwoningen. De benchmarks warden derhalve 
niet vastgesteld voor gegevens m.b.t. throughput en input, zie oak paragraaf 2.2, afbakening. 

Benchmarking-principe 
Uit de eigen groep producten (complexen huurwoningen in eigen beheer) warden de beste complexen 
geselecteerd. De prestaties, uitgedrukt in indicatoren, van deze beste complexen bepalen de benchmarks 
(referentiewaarden) voor de indicatoren van de andere complexen. Dit principe wordt in hoofdstuk 6 
verder uitgewerkt (wat maakt een complex tot 'de beste'? / welke prestaties? / welke complexen warden 
met elkaar vergeleken?) . 

ROZIIPD-Vastgoedindex 
Kenmerkend voor een benchmark is wel het algemeen geaccepteerd zijn ervan als een ijkpunt van de 
behaalde exploitatieresultaten. Als benchmark kan de ROZ/IPD-Vastgoedindex dienen (zie paragraaf 
4.4.4.). Voor VMO's is de ROZ/IPD-Vastgoedindex echter te grof, dit geldt zowel voor de kostenstructuur 
als voor de gegevensopbouw. De uiteindelijke vastgestelde benchmarks die het resultaat zijn van dit 
onderzoek zullen daarom voor een optimaal gebruik, een verfijning moeten zijn van de ROZ/IPD
Vastgoedindex. 
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3.a Vastgoedexploitatie 

4.1 lnleiding 

Het doel van dit hoofdstuk is om de lezer inzicht te geven in de actoren in het vastgoedbeheer, de 
achtergronden/ het bestaansrecht van deze actoren en hun onderlinge (veranderende) relaties. 

4.2 Vastgoed 

Vastgoed ontleent zijn bestaansrecht aan de behoefte van de mens om zich te beschermen tegen 
klimatologische invloeden. Het primaire doel van vastgoed is dan oak het huisvesten van de mens, van 
sociale groepen en organisaties. Vastgoed bestaat bij gratie van de gebruiker(s) en niet andersom. De 
gebouwde omgeving is een fysieke uitdrukking van menselijke activiteiten. 

Daarnaast is de gebouwde omgeving weer van invloed op die activiteiten. Zij legt beperkingen op aan de 
steeds veranderende aard, vorm en omvang van menselijke activiteiten door haar duurzame, immobiele 
en inelastische karakter. Uit deze discrepantie komt de behoefte van de mens om de gebouwde 
omgeving voortdurend aan zijn, veranderende, wensen aan te passen. 
Deze voortdurende aanpassing van de gebouwde omgeving kan vervat worden in het vastgoedproces of 
de vastgoedcyclus. 

Figuur4.2 

..----.i 1. lnitiatief 

2. Locatieverwerving 

3. Planontwikkeling 

4. Financiering Herontwikkeling 

5. Realisatie 

6. Verhuur/verkoop 

7. Beheer en exploitatie 

8. Sloop 

Het vastgoedproces (bewerking van Kohnstamm & Regterschot, 1994) 

.. Grondmarkt 

.. Markt voor ontwerpdiensten 

.. Kapitaalmarkt 

.. Bouwmarkt 

Vastgoed 
markt 

Het bovengeschetste vastgoedproces wordt gekenmerkt door de nieuwbouw en herontwikkeling van 
vastgoed (toevoegingen aan c.q. veranderingen in de vastgoedmarkt) alsmede door de continue verkoop 
en verhuur van bestaande gebouwen (de tweede-hands-gebouwenmarkt). Deze markt maakt het 
overgrote deel uit van de vastgoedmarkt. 

Het begrip commercieel vastgoed 
De termen vastgoed en onroerend goed worden in de literatuur beiden gebruikt. Onder onroerend goed 
wordt alles verstaan wat onverplaatsbaar is: grond en alles wat daarop gebouwd is, maar ook in juridische 
zin datgene, wat door bestemming bij het gebouw behoort, alsmede de rechten op die goederen. Het 
begrip vastgoed is betrekkelijk jong. Onder vastgoed wordt verstaan het gebouw, inclusief het perceel 
waarop dat gebouw staat. In dit onderzoek wordt consequent de term vastgoed gehanteerd voor het 
beschrijven van gebouwen en het perceel. 
De term commercieel vastgoed kent twee invalshoeken, hetgeen tot enige verwarring aanleiding geeft. 
Meestal heeft de toevoeging 'commercieel' betrekking op de zakelijke functie van het gebouw. Met 
commercieel vastgoed warden dan kantoren, winkels, bedrijfsruimten e.d. bedoeld. Woningen en 
gebouwen voor onderwijs, cultureel e.d. vallen er buiten. De andere invalshoek bedoelt met 
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'commercieel': ten behoeve van de vrije markt, ter onderscheiding van vastgoed voor eigen gebruik . In dit 
onderzoek wordt commercieel vastgoed volgens de eerste invalshoek gehanteerd. 

4.3 Vastgoedmarkt 

Ontwikkeling van de markt voor commercieel vastgoed en woningen 
De huidige commerciele vastgoedmarkt is pas in de jaren zestig ontstaan. Nog in 1900 bestond circa 90% 
van het gebouwenbestand uit woningen en multifunctionele huizen. Het bedrijf werd 
meestal 'aan huis' gehouden. Na 1900 groeide het aantal kantoorgebouwen, warenhuizen en 
bedrijfshallen sterk, maar deze gebouwen warden in opdracht en voor rekening van de eindgebruiker 
gerealiseerd. Pas in de jaren '60 raakte het ontstaan van een commerciele vastgoedmarkt in een 
stroomversnelling . Dit hing samen met de zeer snelle economische expansie in die periode. 
In de eerste plaats deed de expansie de vraag naar kantoorruimten en bedrijfshallen sterk stijgen, terwijl 
in nieuwe woonwijken winkelcentra gebouwd moesten worden. 
Ten tweede begon er binnen de totale vraag naar commercieel vastgoed een verschuiving op te treden 
van koop naar huur. De economische expansie vergde grate investeringen voor uitbreiding en 
modemisering van de productie en de dienstverlening. Door te huren konden ondernemingen hun 
schaarse middelen aanwenden voor hun bedrijfsvoering. 
In de derde plaats ging de economische expansie gepaard met een sterke accumulatie van besparingen 
bij institutionele beleggers, mede door de sterke groei van pensioenvoorzieningen. Een deel van deze 
besparingen werd gernvesteerd in vastgoed. 
Gezien het lange termijnkarakter van de pensioenverplichtingen en het voorzichtige beleggingsbeleid 
pasten woningen uitstekend in de beleggingsportefeuille. Geleidelijk werd meer in commercieel vastgoed 
belegd. Daaraan lag niet alleen de stijgende huurvraag naar kantoren, winkels en bedrijfsruimten ten 
grondslag, maar oak tot op zekere hoogte het overheidsingrijpen op de woningmarkt. Door de invoering 
financierings- en subsidiesysteem voor de sociale woningbouw waarin werd uitgegaan van de 
dynamische kostprijshuur werden de aanvangsrendementen van woningen onaantrekkelijk laag en werd 
het zicht op verkoopwinsten ontnomen. Bovendien werd wonen steeds meer als een sociaal goed gezien, 
hetgeen resulteerde in een snel groeiende sociale huursector met beschermde huren. De aandacht werd 
hierdoor in de jaren '70 verlegd naar het commercieel vastgoed (van Gool cs, 1993). 

4.4 Beleggen in vastgoed 

4.4. 1 Beleggers 

De groep beleggers in vastgoed valt uiteen in institutionele beleggers, professionele 
beleggingsmaatschappijen en particuliere beleggers. In dit afstudeeronderzoek wordt alleen de groep 
institutionele beleggers behandeld. 

Deze groep wordt als volgt gedefinieerd: 

'Financiele instellingen die a/s uitvloeise/ van hun hoofdfunktie -en rekening houdend met aangegane 
verplichtingen- met een zekere maat de beschikking verkrijgen over gelden waarvoor met name 
/anglopende be/eggingen moet warden gezocht, waarmee in het algemeen een afzonderlijk onderdeel 
van de organisatie belast wordt, a/smede met de daaruit voortvloeiende betrokkenheid' (Keeris, 
1997b). 

lnstitutionele beleggers 
De volgende instellingen worden tot de groep van institutionele beleggers gerekend: 
• pensioenfondsen; 
• verzekeringsmaatschappijen; 
• vastgoedbeleggingsinstellingen welke aan de beurs genoteerd zijn; 
• overige vastgoedbeleggingsinstellingen, waarvan minimaal 50% van de aandelen in het bezit is van 

een of meer hiervoor genoemde beleggers (Keeris, 1997b). 

De doelstelling van deze institutionele beleggers, is het behalen van een zo goed mogelijk rendement op 
de ingelegde middelen om zodoende de toekomstige verplichtingen veilig te stellen. Het vermogen wat zij 
beleggen bestaat uit betaalde pensioenpremies, verzekeringspremies, spaargelden en beleggingsgelden. 
Deze vier groepen verschillen aanzienlijk in beleggingsoptiek. Die verschillen zijn vooral te herleiden tot 
verschillen in planhorizon en in matching (zie paragraaf 4.4.2.), hetgeen zijn weerslag vindt in het 
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beleggingsbeleid en de houding t.o.v. risico's. Ook had dit zijn weerslag op de waardering van de belegde 
middelen en de berekening van het gerealiseerde rendement. Met de invoering van de ROZ/IPD
Vastgoedindex (zie paragraaf 4.4.4.) zijn de waarderingen en de rendementsberekeningen gelijk voor de 
aangesloten beleggers. 

Elke belegger hanteert dus zijn eigen optimale rendementseis (optimaal stabiel gemiddelde) t.a.v. 
beleggingen. 

Beleggingsinstellingen zijn in vergelijking met andere institutionele beleggers vrijer in het kiezen van 
beleggingsdragers. Aandeelhouders die beleggen in fondsen van deze instellingen kiezen vrijwillig voor 
een verwacht rendement en bijbehorend risico. Er zijn beleggingsinstellingen die fondsen hebben voor 
uitsluitend vastgoedbeleggingen. Ook banken leveren tegenwoordig een aantal beleggingsalternatieven 
met verschillende rendemenUrisico eigenschappen (Meeuwis, 1992). 

Professionele be/eggingsmaatschappijen 
Naast institutionele beleggers zijn er ook andere professionele organisaties die beleggen in vastgoed. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt warden tussen organisaties die vastgoed bezitten om het te exploiteren 
en organisaties die vastgoed bezitten om het te verkopen. In het algemeen behoren exploitatie
maatschappijen en bedrijven tot de eerste groep en projectontwikkelaars, bouwbedrijven en 
vastgoedhandelaren tot de tweede. Dit betekent niet dat exploitatiemaatschappijen vastgoed niet zullen 
verkopen als er een aantrekkelijke winst gemaakt kan warden. Ook zullen projectontwikkelaars soms 
genoodzaakt zijn vastgoed voor langere tijd te exploiteren wanneer zij een object speculatief hebben 
gebouwd en het bij oplevering nag niet verkocht is (Meeuwis, 1992). 

Particuliere beleggers 
Hieronder warden natuurlijke personen verstaan die vastgoed bezitten als belegging. Vroeger was 
beleggen in vastgoed een soort pensioenvoorziening voor particulieren. Voor de Tweede Wereldoorlog 
was daardoor het grootste deel van de voorraad huurwoningen in handen van deze groep. Door de 
naoorlogse ontwikkeling van de sociale huursector en het woningbezit van institutionele beleggers is dit 
aandeel in zowel relatieve als absolute zin sterk teruggelopen. Toch bezit deze categorie beleggers nag 
altijd 400.000 woningen (1993) en is daarmee de belangrijkste groep verhuurders binnen de commerciele 
huursector van woningen. Van deze heterogene groep verhuurders is maar betrekkelijk weinig bekend 
(Meeuwis, 1992). 

4.4.2 Beleggen, algemeen 

Beleggen is beslissen onder onzekerheid. Beleggen is het opgeven van een zeker bedrag nu in ruil voor 
een meer of mindere onzekere opbrengst in de toekomst. Kern van deze omschrijving is de gerichtheid op 
de toekomst en de daarmee samenhangende onzekerheid. Beleggingsbeslissingen komen dus tot stand 
op basis van veronderstellingen, verwachtingen en ramingen van de opbrengsten. Kortom ze komen tot 
stand onder onzekerheid over de opbrengsten. Er zijn vier instrumenten om die onzekerheid beheersbaar 
te maken en verantwoorde beleggingsbeslissingen te nemen, te weten: 
• onderbouwde ramingen over toekomstige opbrengsten en de daaraan verbonden onzekerheden; 
• spreiding van beleggingen en risico's; 
• timing van aan- en verkoop; 
• selectie op basis van screening geldnemer (solvabiliteitseisen, garanties, dekkingsrisico's). 

De volgende definitie wordt aan het begrip risico gegeven: 

'Het gevaar dat ge/open wordt, dan we/ -afhankelijk van de context- de grate kans daarop, met 
betrekking tot schade aan of verlies van het gestelde of bepaa/de in de relatie tot dat risico' (Keeris, 
1997b). 

Toelichting 
Bij risico is sprake van een mogelijke gebeurtenis, het object waarop dat zou kunnen ingrijpen en het 
effect daarvan afhankelijk van aard, omvang en frequentie van optreden. 

Toekomstramingen 
Tot de opbrengsten van een belegging behoren niet alleen de netto-opbrengsten uit dividenden, rente of 
huren (het directe rendement), maar oak de netto opbrengst uit de verkoop van de belegging te zijner tijd 
(het indirect rendement). lnzicht krijgen in de toekomstige opbrengsten, de toekomstige waarde
ontwikkeling en de daaraan verbonden onzekerheden is een eerste essentiele stap in de 
beleggingsbeslissing. Voor het maken van onderbouwde ramingen over opbrengsten en onzekerheden 
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biedt het verleden aanknopingspunten. Met historische gegevens kan inzicht worden verworven in de 
mogelijke opbrengsten, de kans op een bepaalde opbrengst in de toekomst en eventueel ook in het 
opbrengstenpatroon in de tijd. Daarnaast geven instanties zoals het CPB (Centraal Plan Bureau), CBS 
(Centraal Bureau voor de Statistieken), SCP (Sociaal Cultureel Planbureau), etc. toekomstverwachtingen 
over specifieke onderwerpen zoals bevolkingsgroei. 
Volgens de beleggingsleer kan een schatting van het te lopen risico warden verkregen door te kijken naar 
het, in het verleden gelopen, risico. Dit risico wordt gemeten als de bandbreedte van de in het verleden 
gerealiseerde rendementen, waarin de rendementen zich hebben bewogen t.o.v. het gemiddelde 
rendement, via berekeningen met standaard deviatie en variantie. Een andere manier om het risico te 
berekenen is door de afwijkingen te bepalen tussen de gerealiseerde en de geprognostiseerde 
rendementen. 

Verband tussen rendementseis en risico 
Tussen het verwachte rendement, op basis van de eis daaraan, en het risico bestaat een duidelijk 
verband. Een hoger risico moet gecompenseerd warden door een hoger rendement. 

Risico en het belang van spreiding 
Beleggingsopbrengsten fluctueren in de tijd, voor de ene belegging meer dan voor de andere. Een 
belegger loopt dus op elk moment het ris ico van een tegenvallend rendement. De kans echter dat 
verschillende beleggingen uit verschillende beleggingscategorieen tegelijk een laag rendement opleveren 
is klein. 

Spreiding is een cruciaal instrument om het risico te verminderen. Het risico kan daarbij onderscheiden 
worden in kwaliteits- of objectrisico en een prijsvormings- of marktrisico. Binnen een bepaalde markt 
kunnen afzonderlijke beleggingen onder of juist boven het gemiddelde van die markt renderen. Door 
meerdere beleggingen te hebben in dezelfde markt wordt het kwaliteitsrisico van de afzonderlijke 
beleggingen uitgemiddeld, zodat in de portefeuille slechts het risico van de markt overblijft. 

Spreiding en de ideate portefeuillesamenstelling 
Verschillende beleggingen reageren niet hetzelfde op veranderingen in bijvoorbeeld het economische 
klimaat, rente, inflatie, etc. Een mix van beleggingen die min of meer gelijk reageren op veranderingen , 
zal het risico voor de portefeuille niet erg verminderen. De grootste risicoreductie (matching) wordt 
bereikt, wanneer rendementen in de loop van tijd onderling weinig samenhang vertonen of zelfs 
tegengesteld reageren. 
De maat voor de onderlinge samenhang is de correlatie. Evenals het risico kan de correlatie tussen de 
toekomstige rendementen van twee beleggingen warden geprognostiseerd op basis van de rendementen 
die in het verleden zijn gerealiseerd. Rendement, risico en correlatie met andere beleggingen bepalen het 
diversificatiepotentieel van een bepaalde belegging (bijdrage aan zowel het gewenste rendement van de 
totale portefeuille als aan de stabiliteit van dat rendement). 
De ideale portefeuille is de portefeuille met de grootste risicoreductie bij een zo hoog mogelijk rendement 
(moderne Portefeuille Theorie, Markowitz), gegeven de mate van risicoacceptatie van de belegger. 

Het belang van timing van aan- en verkoop 
De beste portefeuille op de lange termijn is niet altijd de beste op de wat kortere termijn. Voor de ideale 
portefeuille is het ook zeer belangrijk om te weten wanneer een belegging onder of juist boven het 
gemiddelde zal renderen en op welk moment het belang daarin moet worden uitgebreid of juist verkleind 
(van Gool c.s., 1993). De aan- en verkoop, binnen het beschouwde jaar, hebben vooral betrekking op het 
indirect rendement, de waarde-ontwikkeling van de portefeuille (zie paragraaf 4.4.2.). Het 
bovengenoemde belang is, voor het beleggen in vastgoed, echter niet duidelijk naar voren gekomen uit 
de resultaten van de ROZ/IPD-Vastgoedindex. 

Portfolio 
Bij het samenstellen van een portfolio kiest een belegger gebruikelijk op basis van de bijbehorende 
kenmerken uit vier globaal te onderscheiden categorieen: 
• vastrentende waarden (obligaties, leningen en hypotheken); 
• aandelen (en opties, futures, derivaten); 
• vastgoed (direct en indirect); 
• cashmanagement (liquide middelen). 
Aandelen en vastgoed vormen de zogenaamde zakelijke waarden. Cashmanagement is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een substantieel deel van de beleggingsportefeuille van de belegger. 
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Figuur 4.4.2 

Onderhandse leningen 

Vastrentend Obligaties 

Hypcthecaire leningen 

Beleggingen 

Aandelen 

l.akelijk Vastgoed 

Cashrranagement 

Beleggingstraject (bewerking van Zuidberg, 1996) 

4.4.3 Beleggen in vastgoed 

Vastgoed is dus een van de beleggingscategorieen. Vastgoed wordt als beleggingsobject verhandeld op 
de vastgoedmarkt, waar de beleggers als aanbieders de huisvesting verhuren en objecten kopen en 
verkopen. Deze markt is verre van perfect. De kenmerken van vastgoed en van de vastgoedmarkt maken 
een vastgoedobject als belegging zeer complex. Als beleggingsobject en -markt heeft vastgoed een 
aantal karakteristieke eigenschappen, die essentieel van andere beleggingsactiva en -markten 
verschillen: 

Tabel 4.4.3.a. 
Kenmerken van vastgoedobjecten en van de vastgoedmarkt 
vastgoedobject 

vastgoedmarkt 

overig 

(Nanlohy, 1993) 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

elk vastgoedobject is in vele opzichten uniek, met name door zijn locatie, maar ook door het 
bouwtechnische aspect, huurcontract(en) en huurder(s); 
vastgoed is per definitie immobiel waardoor lokale marktomstandigheden qua aanbod niet 
op korte termijn veranderen 
de vastgoedmarkt is polymorf, waardoor lokale deskundigheid per deelmarkt een vereiste is; 
de marktcycli t.a.v. vraag en aanbod van vastgoed hebben een lange looptijd; 
de groei van de exloitatie-opbrengsten uit een vastgoedportefeuille zal , afhankelijk van het 
huursysteem in het betreffende land, rechtevenredig kunnen varieren met de hoogte van het 
inflatiepeil; 
actief vastgoedbeheer kan ertoe leiden dat het directe rendement aanzienlijk stijgt; 
vastgoedbeleggingen zijn relatief illiqu ide beleggingen, de transacties komen in een 
aanzienlijk tijdsbestek tot stand 

Naast bovenstaande kenmerken, worden door van Gool c.s. ook nog de volgende kenmerken 
beschreven: 

Tabel 4.4.3.b. 
Kenmerken van vastgoedobjecten en van de vastgoedmarkt 
vastgoedobject • vastgoed is vermogensobject en productiemiddel: 

• vastgoed is immobiel, en daardoor kwetsbaar voor ontwikkelingen in de omgeving; 
• gespreid eigendom van een vastgoedobject komt weinig voor; 
• de levensduur van grand is oneindig en van gebouwen zeer lang; 
• de transacliekosten van vastgoed zijn hoog; 
• vastgoedobjecten heeft een lange productielijd; 
• aanbod van vastgoed reageert vertraagd op veranderingen van de vraag , dat komt door de 

lange productietijd en door het feit dat vanwege de kosten (perspectief op opbrengsten) er 
niet snel gesloopt word!; 
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vastgoedmarkt 

overig 
(van Gaol c.s., 1993) 

• een belegger in vastgoed opereert niet alleen op de vermogensmarkt, zoals het geval is met 
aandelen en obligaties, maar oak op de verhuurmarkt, bouwmarkten allerlei andere markten 
die een rol spelen bij de vastgoedexploitatie. Beleggen in vastgoed heeft dus een sterk 
ondernemingskarakter; 

• vastgoedmarkten worden gekenmerkt door onvolledige informatie en marktimperfecties, dit 
wordt veroorzaakt door het ontbreken van doorlopende prijsvorming en het beperkte aantal 
transacties per deelmarkt, die meestal onderhands worden afgesloten; 

• vastgoedmarkten worden gekenmerkt door het optreden van een varkenscyclus; 
• vastgoed kent een grate mate van overheidsregelgeving; 
• vastgoed is een lange termijn belegging 

Risico's verbonden aan het beleggen in vastgoed 
Het te lopen risico bij een vastgoedbelegging is onder te verdelen in een drietal risico's, afzonderlijk en/of 
in combinatie optredend, te weten: 

• lnkomensrisico. Dit begrip moet geplaatst warden in de kapitaal- en vermogenssfeer en betreft de 
mate van onzekerheid van het genereren van een voldoende positieve cashflow en waarde
ontwikkeling, gelet op de vooraf gestelde en gedurende de exploitatie aan te houden 
rendementscriteria van de investeerder in het betreffende vastgoedobject, onder meer rekening 
houdend met het illiquide karakter van deze belegging. 

• Managementrisico. Dit begrip heeft betrekking op de risico's aangeduid met betrekking tot de 
management-aspecten welke betrekking hebben op de kwaliteit en professionaliteit van de voor het 
vastgoedbeheer aangetrokken organisatie(s) en de mate waarmee adequate invulling gegeven kan 
warden aan de doel- en taakstellingen van de betreffende onderneming. 

• Marktrisico. Dit begrip heeft betrekking op de aan het specifieke karakter van een vastgoedbelegging 
verbonden (aangenomen) risico's, met name voor wat betreft de aan de ongewisse 
marktontwikkelingen verbonden risico's zoals veranderingen ten opzichte van de aangehouden 
prognoses ten aanzien van de DESTEP-factoren, hetgeen in zo'n geval resulteert in een gewijzigde 
marktvraag, welke niet correspondeert met het aangeboden prestatieniveau van het op de markt 
gebrachte object. 

Bij de beoordeling van de risico's met betrekking tot de (sub)markt en het vastgoedobject wordt 
uitgegaan van: 
• specifieke kenmerken (kwaliteit van de locatie, de verhuursituatie, huurvoorwaarden, 

vermogenspositie huurders, etc.); 
• algemeen optredende ontwikkelingen. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van het risico in een : 
• Systematisch risico. Een beg rip waarmee de te lopen risico's warden aangeduid met betrekking tot 

het betreffende vastgoedobject. 
• Onsystematisch risico . De mate waarin de aangeboden, of aangenomen zekerheden, dan wel 

geprognotiseerde te genereren cashflow van voldoende kwaliteit geacht wordt, om de investering 
in het betreffende vastgoedobject te kunnen verantwoorden. 

Daarnaast warden nog -op het hogere asset-allocation niveau- onderscheiden het : 

• Economisch risico. Een begrip waarmee de risico's worden aangeduid voor een onderneming, welke 
betrekking hebben op de bedrijfsvoering en de gevoeligheden daarbij voor exogene factoren. Deze 
risico's kunnen warden onderscheiden op microniveau (gedrag van huurder, ontwikkeling van het 
prestatieniveau en het leefklimaat in de directe omgeving, etc.) en op macroniveau (ontwikkeling van 
vraag en aanbod, inkomsten en lasten, rente, inflatie, etc.) 

• Financiee/ risico. Een begrip waarmee de risico's warden aangeduid op het financiele vlak voor een 
onderneming (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het weerstandsvermogen) (Keeris, 1997b}. 

Direct of Indirect beleggen in vastgoed? 
De grootste voordelen om in vastgoed te beleggen liggen in de kapitaalvastheid en kapitaalgroei. De 
hoge kosten en lage liquiditeit zijn voor sommige beleggers echter reden om niet in vastgoed te beleggen 
(van Tartwijk, 1993). Een c:1nder nadeel is de gebrekkige informatievoorziening (over m.n. buitenlandse 
investeringen) (Op 't Veld, 1997). Seide auteurs zien in het indirect beleggen in vastgoed een alternatief. 
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Indirect beleggen in vastgoed komt neer op het kopen van aandelen van bedrijven die beleggen in 
vastgoed. Door aandelen in vastgoedfondsen te kopen kan een belegger voor elk bedrag in 
vastgoedaandelen stappen zonder daarbij een geheel gebouw te hoeven kopen. Bovendien is het d.m.v. 
vastgoedaandelen mogelijk om in Australisch vastgoed te gaan beleggen ondanks het gebrek aan kennis 
over Australisch vastgoed (op 't Veld, 1997). Het toetsen van de gereatiseerde performance is dan oak 
nauwelijks mogelijk. 

Tegenover deze voordelen staan weer de voordelen van direct beleggen boven indirect beleggen. Bij 
direct beleggen oefent de belegger zelf de zeggenschap over de beleggingen en het beleggingsbeleid uit 
(en vervult dus een ondernemersfunctie). Daarnaast zal de waarde van het vastgoed minder fluctueren 
dan de waarde van vastgoedaandelen (van Gaol cs, 1993). 

Landenselectie 
Bij het kiezen van landen is risicospreiding leidraad. Men zal zich telkens moeten afvragen in hoeverre 
een belegging in een nieuw land of in een nieuwe markt bijdraagt tot het verbeteren van de 
rendement/risicoverhouding. Doorslaggevend hierbij zijn vooral verschillen in ontwikkeling van 
vastgoedmarkten in een land. Deze verwachtingen kunnen niet los warden gezien van de macro
economische en monetaire ontwikkelingen (van Gaol cs, 1993). 

Markt- en vastgoedsoortse/ectie 
Binnen de landen die in aanmerking komen, vindt een tweede selectie plaats: die naar markt. 
Vastgoedmarkten verschillen van elkaar naar ligging, omvang, liquiditeit, diversiteit, huur- en prijsniveaus 
etc. De marktselectie hangt nauw samen met de keuze van het soort vastgoed. Hierbij speelt 
risicoreductie een grate rol. De verschillende soorten vastgoed hebben immers specifieke kenmerken en 
de markten voor de verschillende soorten ontwikkelen zich anders (van Gool cs, 1993). 

Locatie- en objectselectie 
Na de keuze van een land, een markt en het soort vastgoed waarin men wil beleggen, dienen de precieze 
locatie en het investeringsobject zelf te warden geselecteerd. De kwaliteit van de locatie en het 
betreffende pand dienen hiervoor onderzocht te warden. Hierbij gaat het vooral om: 
• de kenmerken van de specifieke locatie en het nut dat de huurder daaraan kan ontlenen; 
• verschillende samenhangende aspecten waaronder de inkomstensituatie, de technische, juridische en 

fiscale situatie, alsmede de financieringswijze (van Gaol cs, 1993). 

Figuur 4.4.3.c. 

Wrni!"Q€11 

Indirect 
Winkels 

Vootgoed Nederland Vootgoedrrarkt Locatie'object 

Kantcren 

Direct 

Buitenland 
CNerig 

Vastgoedbeleggingstraject (bewerking van Gool c.s., 1993 en Zuidberg, 1996) 

4.4.4 ROZIIPD-Vastgoedindex 

Achtergrond 
Nederland is na de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk het vierde land ter wereld dat 
een vastgoedindex introduceert. Onder auspicien van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) hebben 28 
beleggers in Nederlands onroerend goed hun bedrijfsgeheimen prijsgegeven aan de Britse Investment 
Property Databank (IPD). Per beleggingscategorie (woningen, kantoren, winkels en overig) wordt het 
totaal rendement (direct en indirect) uitgerekend. Het jaar 1995 is het eerste jaar, waarover de index 
berekend is. 
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Doe/ 
De noodzaak van een dergelijke index werd niet alleen binnen, maar vooral buiten de vastgoedwereld 
(ondermeer door beleggers, toezichthoudende organen, treasurers en vermogensbeheerders) benadrukt. 
Zowel voor onderlinge vergelijking om controle uit te oefenen en te toetsen, maar ook om nieuwe 
beleggingsstrategieen te ontwikkelen en beslissingen te nemen (Lucassen, 1996). Het hoofddoel van de 
index is dat Nederlandse gebruikers hun eigen portefeuilles kunnen analyseren en de resultaten 
(ondermeer afgezet tegen het werk) kunnen meten. Bovendien is het naast het meten van de absolute en 
relatieve performance, ook mogelijk dwarsdoorsneden te maken op beheerkosten of gemiddeld 
onderhoud (Hordijk, 1996). 

Dekkingsgraad 
De totale waarde van alle objecten in de databank van de ROZ/IPD-Vastgoedindex betrof per december 
1996 circa 47,8 miljard gulden. Geschat wordt dat institutionele beleggers 60 tot 65 miljard gulden belegd 
hebben in vastgoed. Op basis van deze aanname zou de index een dekkingsgraad hebben van circa 75 
procent van het institutioneel belegd vermogen in vastgoed. Het hoogst is de dekkingsgraad in de sector 
woningen (70 tot 80%, cijfers 1995), het kantorenbezit dekt 50% (cijfer 1995) van de totale markt en 
datzelfde geldt voor de sector winkels (Hordijk, 1995). 

De berekening van de rendementen 
Het totaal rendement wordt berekend als de som van de waardestijging en de netto inkomsten, uitgedrukt 
als percentage van de gemiddelde waarde gedurende het jaar. Rendementen zijn time-weighted. 
Kapitaalsinvesteringen warden geacht halverwege het jaar te zijn gedaan. Toevoegingen en 
onttrekkingen aan de database warden geregistreerd op maandelijkse basis. Netto inkomsten worden 
afgeleid van de bruto huurinkomsten gedurende het haar minus de exploitatiekosten. 

Portfolio Benchmark rendement en Standing Investment rendement 
Het portfolio benchmark rendement weerspiegelt het totaal rendement van het institutioneel vermogen in 
vastgoed. In dit rendement zijn ook de kosten en opbrengsten van (her)ontwikkelingen en verkopen 
verdisconteerd. Het standing investment rendement geeft het totaal rendernent weer van de objecten die 
minirnaal een jaar in exploitatie zijn en tweemaal getaxeerd zijn. 

Waardering en aanlevering van gegevens 
De deelnemers hanteren uniforme waarderingsregels zoals omschreven in de taxatierichtlijnen. De 
toepassing wordt gecontroleerd door externe accountants. Ook de aangeleverde gegevens warden door 
accountants gecontroleerd. 

Resultaat 
De vastgoedmarkt is in vergelijking met, bijvoorbeeld, de aandelenmarkt altijd een gesloten markt 
geweest. Door de invoering van de index is de vastgoedmarkt een stuk transparanter geworden. 

4.5 Beleggen in vastgoed en vastgoedbeheer 

Vastgoedbeheer is het geheel aan beheer-activiteiten met betrekking tot de, voor verhuur op de markt 
gebrachte, vastgoedobjecten, dan wel -beleggingsportefeuille, gericht op het behalen van een optimaal 
rendernent, het realiseren van waardeontwikkeling en de invulling van de overige doelstellingen, binnen 
de door de eigenaar gestelde randvoorwaarden, gedurende de beschouwde periode, op basis van de 
analyse van gesignaleerde marktontwikkelingen en verkregen exploitatieresultaten, alsmede middels een 
adequate marketing en professioneel relatiebeheer, waarbij de huurder(s) en (potentiele) doelgroepen 
centraal staan (Keeris, 1996). 
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4.5.1 De beheerpiramide, niveaus 

Het beheerproces zal worden besproken aan de hand van niveaus in de organisatie, zoals is 
weergegeven in de onderstaande 'beheerpiramide'. 

Figuur 4.5.1. 

De beheerpiramide, bewerking van Brekoo 

Strategisch: 
Asset allocation: 

Strategisch/tactisch: 
Portefeuillemanagement 

Tactisch/operationeel: 
Assetmanagement 

Operationeel : 
Propertymanagement & 
Service management 

Strategisch niveau: het allocatiel(beleggings)beleid; 
Het strategische niveau is het beleidsvormende niveau. Hier wordt bepaald waar het geld gernvesteerd 
gaat worden en hier worden de budgetten bepaald (type en locatie/spreiding). Vanuit deze positie wordt 
het uitvoerende apparaat via het tactische niveau aangestuurd. Het beleid dat hier wordt geformuleerd, 
vormt de rode draad door het hele beheerproces. 

Afhankelijk van het type eigenaar wordt op dit niveau invulling gegeven aan de plannen met een lange 
termijn karakter. Om de beleidslijnen uit te kunnen zetten, moet je kunnen beschikken over een bepaalde 
basis-informatie. Deze informatie bestaat uit: 
• Exteme informatie factoren: DESTEP-factoren (Demografische, Ecologische, Sociaal-

maatschappelijke Technologische, Economische en Politiek aspecten) en marktkenmerken; 
• lnterne invloedsfactoren: beleidsinformatie en informatie uit de portefeuille-analyses (waarin 

inbegrepen rendementsberekeningen en -schattingen, risico's etc.). 

Tactisch niveau; 
Het tactische niveau is een eenheid die als intermediair tussen het strategische en operationele niveau 
staat. Hoofdtaak is het interpreteren van beheerinformatie, voortkomende uit administratie, huur/verhuur 
en klachtenafhandeling in relatie tot de externe invloedsfactoren (DESTEP-factoren, waaronder vallen: 
demografische ontwikkelingen, economie, politiek, wetgeving, etc. en marktfactoren) en op hoger niveau 
uitgezette beleidslijnen. Aan de hand van deze informatie moet gekomen worden tot een 'advies'-rapport 
richting het overall management, waar op basis van deze rapportage besluitvorming plaatsvindt over 
aankoop van een of meer objecten, verkoop en ingrepen (onderhoud, renovatie) . De besluitvorming moet 
worden vertaald in functie gerelateerde opdrachten richting het uitvoerende apparaat (actieplan). De 
invulling die in de praktijk aan dit proces gegeven wordt, is wisselend, afhankelijk van het type eigenaar. 

Het tactisch management kent ook operationele taken en er is enerzijds een overlap te vinden tussen 
strategisch beheer en tactisch beheer en anderzijds tussen tactisch beheer en operationeel beheer. Er 
zijn dus twee niveaus of vormen van tactisch beheer te onderscheiden: 

Strategisch/Tactisch niveau; 
Enerzijds is een informatiestroom van hogere orde, de strategisch beleidsinformatie. Anderzijds komt er 
informatie van lager orde die op tactisch niveau omgevormd wordt tot voor het formuleren van beleid 
bruikbare informatie. 

Tactisch/Operationeel niveau; 
De informatie die met de portefeuille-analyse en de markt-analyse verkregen wordt, wordt vertaald in de 
strategie die gevolgd moet worden: kopen, verkopen, doorexploiteren of (bij)investeren. In interactie met 
het strategisch management vindt de besluitvorming plaats. Het hieruit volgende definitieve tactische 
beleid moet door het tactisch/operationeel management worden omgezet in taakstellingen, hoe deze te 
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realiseren en met welke middelen, gevolgd door opdrachten richting het uitvoerende niveau. Dit 
operationele niveau moet worden aangestuurd en ondersteund door het tactisch/operationele niveau. 
Operationele niveau, uitvoerend; 
Het operationele niveau is het uitvoerende apparaat, wat aangestuurd wordt door het tactisch 
management. Hier vinden de dagelijkse meer routinematige werkzaamheden plaats. 

Op dit niveau komt het beleid tot uitdrukking in 'actie-gerichte processen'. Het beleid is omgezet in een 
consequentie per object, welke kan zijn: 
• verwerving; 
• verkoop; 
• exploitatie; 
• bij-investeren. 

4.5.2 Doelstellingen per niveau 

Wanneer het over doelstellingen gaat, betreft het beleidsmatige deel van het beheerproces, zijnde het 
strategische en tactische niveau. Op het operationele niveau wordt een actieplan uitgevoerd en er is dus 
sprake van activiteiten om de doelstellingen die gesteld zijn, aan de hand van beleidsrichtlijnen te 
bereiken. De doelstellingen zijn gegeven, onderverdeeld naar beleidsniveaus. 

Op strategisch niveau is de primaire doelstelling het optimaliseren van het rendement/risico-profiel van 
het vastgoedbezit/-belegging . Doelstellingen op strategisch niveau die daaraan ten grondslag liggen zijn: 
• marktpositie portefeuille verbeteren, (prijs/kwaliteit-verhouding t.o.v. de vraag); 
• vergroten bezit/ belegd vermogen in vastgoed; 
• rendement/risico-profiel portefeuilles optimaliseren; 
• optimale portfolio/beleggingsmix; 
• budgettering (investeringen, onderhoud, verwerving). 

Om dit te bereiken wordt een tactisch be/eid opgesteld, waarin wordt aangegeven wat de doelstelling per 
portefeuille is. Deze kan bereikt worden via verwerving van een bepaald type onroerend goed, verkoop, 
door-exploiteren of bij bij-investeren in bepaalde objecten . 
De doelstelling, per ingreep in de portefeuille, zijn onder te verdelen in twee niveaus. Realisatie gebeurt 
via het tactisch beleid (beheerplan) en de uitvoering op operationeel niveau. 

Op tactisch portefeuille niveau zijn de doelstellingen: 
• marktpositie portefeuille verbeteren (inspelen op de marktvraag); 
• verbeteren rendement/risico profiel portefeuille; 
• verbeteren beleggingsmix portefeuille; 
• aanleveren marktinformatie en advies. 

Op tactisch object niveau zijn de doelstellingen: 
• marktpositie object verbeteren/behouden; 
• verbeteren rendement/risico-profiel object; 
• opstellen marktinformatie en advies per object. 

4.6 Vastgoedmanagement 

Vastgoedmanagement kan hier worden omschreven als het op commerciele basis uitvoeren van 
beheertaken voor eigenaren van vastgoed. Vastgoedmanagement wordt in dit hoofdstuk geplaatst in het 
kader van de markt, beleggen in vastgoed en vastgoedbeheer. Wanneer over vastgoedmanagement
organisaties (VMO's) wordt gesproken dan warden externe beheerders bedoeld, in tegenstelling tot de 
vastgoedbeheerafdelingen van beleggers. 

4. 6. 1 Markt voor beheerdiensten 

De markt voor beheerdiensten wordt bepaald door de mate waarin vastgoedeigenaren taken willen 
uitbesteden. De factoren die de markt bepalen zijn derhalve een afgeleide van de beleidsbeslissingen die 
eigenaren van vastgoed nemen. 

De beheertaken warden niet bij elke opdracht in dezelfde samenstelling en mate uitgevoerd door de 
VMO. Beheer is vaak maatwerk. De beslissing om managementtaken al dan niet uit te besteden hangt af 
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van de grootte van de vastgoedportefeuille, de aard van de te beheren objecten, de marktsituatie en het 
beleid van de belegger. De belegger heeft in essentie de keuze uit: 
• 

• 

• 

Volledig eigen beheer. De beheertaken worden door een eigen afdeling van de belegger verricht. De 
belegger heeft een eigen beheerapparaat welke alla disciplines betreffende het beheer in zich heeft. 
Partiele uitbesteding. Een gedeelte van de beheertaken wordt uitbesteed. Deze vorm van uitbesteding 
kent vele gezichten. Zij kan varieren van uitbesteding van dagelijks onderhoud, klachtenafhandeling 
en bepaalde specialismen tot uitbesteding van administratief, technisch en grote delen van 
commercieel beheer. 
Volledige uitbesteding. Zowel alle technische, administratieve als commerciele werkzaamheden t.a.v . 
een object en /of portefeuille worden aan externe beheerders overgelaten. Hierbij is vaak sprake van 
een uitbesteding van taken op het tactische niveau in het vastgoedbeheer. 

4.6.2 Taken VMO 

De diensten die vastgoedmanagers leveren aan opdrachtgevers kunnen beschouwd worden als 
pakketten beheertaken op het niveau van propertymanagement of servicemanagement die door deze 
opdrachtgevers worden uitbesteed aan VMO's. De inhoud van deze diensten, het uitbestede pakket 
beheertaken, wordt vastgelegd in een beheerovereenkomst. Zaken die daarin worden vermeld zijn: 
bepalingen van het vastgoed waarop de beheerovereenkomst betrekking heeft, de beheertaken die de 
VMO moet uitvoeren en de vergoeding die de VMO hiervoor in rekening brengt. 

NVM-overeenkomst 
De Nederlandse Vereniging van Makelaars geeft in haar model-beheerovereenkomst een aantal 
werkzaamheden die als basis gehanteerd kunnen worden voor een indeling van de beheertaken. In deze 
overeenkomst worden standaarddiensten beschreven en aanvullende diensten. De standaarddiensten 
worden omschreven als technisch, administratief en commercieel beheer. Aanvullende diensten worden 
niet verrekend binnen de beheervergoeding, zoals die voor het standaardpakket geldt. Het gaat hier om 
diensten die incidenteel of ad hoc voorkomen en dusdanig veel werkzaamheden met zich meebrengen 
dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat deze binnen de beheervergoeding worden uitgevoerd. 
Ook opdrachten die geen betrekking hebben op het beheerde object en voor derden worden uitgevoerd, 
kunnen als aanvullend worden aangemerkt. Deze diensten gebeuren op adviesbasis. 

ROZ-overeenkomst 
De ROZ-modelbeheerovereenkomst gaat uit van een indeling volgens: administratief beheer, technisch 
beheer, commercieel beheer en promotioneel beheer. 

Mede door de globale omschrijvingen in deze standaard beheerovereenkomst is echter moeilijk een 
grens te trekken tussen standaard- en aanvullende diensten. Bijna alle VMO's gebruiken bij een beheer
opdracht dan ook een eigen model-overeenkomst, welke een beter inzicht in de dienstverlening, 
bevoegdheden en verplichtingen mogelijk maakt. Ook eigenaren beschikken incidenteel over een model
overeenkomst, vaak voortkomend uit het feit dat het beheer is afgestoten en men, vooral wat de 
informatiestroom betreft, op de oude voet verder wil gaan. 

4.6.3 Veranderende relatie VMO-be/egger 

Achtergrond 
In de literatuur worden verschillende trends bij beleggers onderscheidden. Deze trends vormen de basis 
voor een herorientatie t.a.v. functie en plaats in het vastgoedexploitatietraject die beleggers moeten 
maken. Het betreft vooral een herorientatie t.a.v. functie en plaats van activiteiten in het vastgoedbeheer. 

Trends be/egger 
Vastgoedbeheer is voor een belegger een afgeleide activiteit die volgt uit de doelstelling rendement uit 
zijn vermogen te verkrijgen. De drijvende krachten achter de veranderingen in het beheer in vastgoed 
vinden daarom vaak hun oorsprong in de interne en externe factoren waarmee beleggers geconfronteerd 
worden. 

lnterne factoren hebben te maken met het beleid van de belegger voortkomend uit de 
beleggingsdoelstelling die te maken heeft met de aard van de beleggingsinstelling, de structuur van de 
organisatie en de omvang van het (in vastgoed) te beleggen vermogen. 
Externe factoren betreffen ontwikkelingen in de omgeving waaronder voor de institutionele belegger ook 
VMO's vallen. lndien de omgeving geen mogelijkheden biedt om tegemoet te komen aan de wens tot 
verandering, zullen strategische veranderingen niet gerealiseerd kunnen worden (Zuidberg, 1996). 
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De volgende trends kunnen bij beleggers onderscheidden warden (Kohnstamm en Uittenbogaard, 1995): 
• Concentratie tendens. In de Nederlandse beleggerswereld heeft zich in de jaren '90 een 

concentratietendens ingezet die geleid heeft tot een schaalvergroting onder beleggers. 
• Voorraadbenadering. De aandacht binnen de portefeuille is verschoven van acquisitie en nieuwbouw 

naar de bestaande voorraad. Het beset is gegroeid dat de vastgoedmarkt een voorraadmarkt is. 
• Huurder a/s asset. Niet het gebouw maar de huurder vervult een sleutelpositie als het gaat om het 

behalen van een goed beleggingsresultaat. Het beleggingsobject wordt gevormd door de 
economische rechten op inkomsten, waarbij de waarde wordt bepaald door de huurcontracten. 

■ Management-informatie. Om succesvol te exploiteren is het belang van management-informatie 
toegenomen. Dit betreft zowel informatie over het gebouw, de huurder en de markt als van relevante 
ontwikkelingen hierin. 

■ Back-to-the-basics. De belangrijkste ontwikkeling is echter dat bij beleggers een back-to-the-core
business beweging waar te nemen is. Zoals bij veel andere ondernemingen bestaat oak bij beleggers 
de neiging om zich meer toe te leggen op de kernactiviteit van de organisatie: het beleggen van de 
ingelegde middelen in vermogenscategorieen. De betrokkenheid van de beleggers bij het 
(dagelijks)management van het vastgoed zou in deze zin moeten afnemen. Dit zou de belegger 
kunnen uitbesteden aan de VMO. De kernactiviteit bij het beleggen in vastgoed is het strategisch 
beleid. Met name de bepaling van het bestanddeel vastgoed in relatie tot de doelstelling van de totale 
beleggingsportefeuille staat daarbij centraal. Voorts dient de belegger te bepalen welke rendement
risicoverhouding hij kan accepteren en welke categoriale en /of geografische spreiding daarbij past. 
Een kritische beschouwing van het eigen beheerapparaat en een hoge mate van uitbesteding van 
werkzaamheden kan hiervan een gevolg zijn. 

Als ondersteuning bij deze laatste opmerking kan gesteld warden dat vanwege de aard van vastgoed 
(zoals oak besproken in paragraaf 4.4.3), deze asset een bijzondere positie in de portefeuille in t.o.v. van 
de andere beleggingscategorieen inneemt. Zijn deze andere categorieen met name financieel 
georienteerd, het managen van een vastgoedportefeuille vergt daarnaast de nodige kennis van 
wetgeving, subsidies etc. Daarnaast zijn de contacten met buiten het bedrijf staande personen/instanties 
vele malen diverser en complexer, dan de contacten welke de portfoliomanagers vastrentende waarden 
en aandelen van institutionele beleggers met hun commissionairs hebben" (Vierkant, 1995). 

Deze diversiteit aan benodigde kennis en vaardigheden vergt een relatief uitgebreid personeelsbestand. 
Gerelateerd aan het belegd vermogen per vermogenscategorie is deze verhouding redelijk scheef te 
noemen. Deze scheefheid, welke zich direct vertaalt in beheerskosten, leidt ertoe, dat kritisch gekeken 
blijft warden naar deze beheerskosten in relatie tot het rendement van deze categorie. Daarmee zijn 
goede uitbestedingsalternatieven in potentie aantrekkelijk (Vierkant, 1995). 

Uitbesteding (outsourcing) 
Uitbesteding betekent voor een belegger, in het uiterste geval, de beeindiging van de 
vastgoedmanagement-activiteiten van de eigen vastgoedafdeling. In dit geval wordt oak wel gesproken 
over verticale desintegratie. De wens te komen tot uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden biedt 
VMO's mogelijkheden om tot een uitbreiding van hun dienstverlening te komen. Oak veel beleggers 
denken in deze richting. lndien de VMO's niet in staat zijn om op een verantwoorde wijze invulling te 
geven aan de eisen die de belegger op dit terrain stelt dan is de mogelijkheid aanwezig dat beleggers, 
eventueel in collectief, een eigen managementorganisatie in de markt zetten. VMO's zouden hiermee 
teruggeworpen warden op het verzorgen van het service-management. In de paragrafen 4.6.4 en 4.6.5 
wordt dieper op de achtergronden van het proces van uitbesteding (outsourcing) ingegaan. 

lnterne specialisatie (insourcing) 
De belegger kan zich oak op een geheel andere wijze ontwikkelen, namelijk via het proces van de 
insourcing. Onder insourcing wordt verstaan het in eigen organisatie houden van werkzaamheden (die nu 
nag door derden warden uitgevoerd). Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opzetten van lokale 
vestigingen als agentschap voor de betreffende belegger. Dit proces wordt hier niet verder uitgewerkt. 

Trends bij VMO's 
De te signaleren trends bij VMO's vormen in grote lijnen een afgeleide van de eisen die beleggers aan 
VMO's stellen. Beleggers vormen immers de belangrijkste opdrachtgevers van VMO's. Gevolg van de 
herorientatie bij beleggers is dat er hogere eisen aan VMO's warden gesteld; hogere eisen aan de 
professionaliteit van de organisatie en kwaliteit van de dienstverlening. VMO's zijn hiertoe de weg naar 
professionalisering ingeslagen. Om dit te realiseren hebben zich schaalvergrotings- en 
specialisatierondes afgespeeld, waarbij door productontwikkeling getracht wordt een uitbreiding van het 
dienstenpakket te realiseren. 
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Naast de ontwikkelingen bij beleggers en VMO's is er een aantal ontwikkelingen waar te nemen in de 
relatie tussen eigenaar en beheerder. Ten eerste kan geconstateerd worden dat de relatie eigenaar
beheerder zakelijker wordt. Daarnaast is een ontwikkeling naar een evenwichtigere relatie waar te nemen. 
Door de verhoogde mate van beroep doen op {advies-)diensten van VMO's wordt laatstgenoemde meer 
en meer een gesprekspartner op niveau. 

4.6.4 Uitbesteding (outsourcing) 

Om meer inzichten in de factoren te krijgen die tot uitbesteding leiden is een groot aantal 
vastgoedeigenaren en beheerders ge'fnterviewd (1995) door de Stichting voor Beleggings- en 
Vastgoedkunde (SBV) in opdracht van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Centraal in deze 
gesprekken stond de vraag waarom taken worden uitbesteed of waarom deze juist in de hand warden 
gehouden. Uit het onderzoek kwamen een aantal potentiele voor- en nadelen van uitbesteding naar voren 
die in tabel 4.6.4. zijn weergegeven. 

Tabel 4.6.4. 
Voordelen 
• efficiency-verbetering 
• flexibiliteit 
• meer toegang tot (specialistische) kennis 
• schaalvoordelen 
• betere klantgerichtheid 
• betere procesbeheersing 
• kwaliteitsimpuls door concurrentie onder 

dienstverleners. 

Nadelen 
• afhankelijkheid van dienstverlener neem toe 
• belangenverstrengeling 
• kwaliteit diensten moeilijk meetbaar 
• kennis- en ervaringsverlies 
• grotere afstand tussen beleid en uitvoering 
• kosten 

Potentiele voor- en nadelen van uitbesteding (Bouwfonds, 1995) 

Net zoals elders bij bedrijven volgen vastgoedeigenaren de algemene trend van back to the basics, dit 
geeft een sterke druk om meer activiteiten uit te besteden en om zichzelf meer te richten op haar core
business. Tussen beleggers en VMO's gaapt nog steeds een grote kloof. Volgens beleggers schiet de 
kwaliteit van de producten en diensten tekort. VMO's klagen dat de vergoedingen te laag zijn om nieuwe 
producten te ontwikkelen en meer diensten te leveren. Zij hebben te weinig zekerheid dat de 
investeringen uiteindelijk hogere inkomsten opleveren. Beleggers vinden echter een hogere vergoeding 
pas bespreekbaar als daar een hoger rendement uit voortvloeit. De VMO moet aantonen dat hij daartoe in 
staat is. Een patstelling derhalve. 

Beleggers zien kostenbesparing, grotere flexibiliteit en toegang tot specialistische kennis als belangrijkste 
redenen om beheertaken uit te besteden. Deze vermeende voordelen zijn echter voor veel beleggers nog 
onvoldoende bewezen om uitbesteding uit te breiden. De vraag is ,ook gezien de bovengenoemde 
patstelling, wie deze vermeende voordelen (de meerwaarde) van verder uitbesteding moet aantonen. In 
de ogen van de belegger ligt de bal bij de vastgoedbeheerders. De belegger kan zich niet op 
kernactiviteiten terugtrekken als de vastgoedbeheerders niet aantonen dat zij, in vergelijking tot een 
uitgebreide eigen stat, voldoende kwaliteit en technieken in huis hebben om een beter resultaat te 
behalen. 

Beleggers vrezen een neerwaartse spiraal van kennis- en ervaringsverlies bij vergaande uitbesteding van 
beheerwerkzaamheden. De toegevoegde waarde van beheerdiensten is nooit helder en meetbaar in kaart 
gebracht. Het veelzijdige, kennisintensieve karakter van vastgoedbeheer vereist inschakeling van 
meerdere specialismen als een eigenaar besluit het beheer vergaand uit te besteden. Beleggers vrezen 
dat de toch al grate afhankelijkheid van beheerders (te) groat wordt als zij meer aan hen overlaten. 
Verder zijn de beleggers beducht voor belangenverstrengeling tussen de makelaardij-afdeling en de 
beheerafdeling binnen een kantoor. 

Ook al uiten vastgoedeigenaren in het algemeen bezwaren (zie vorige), het belang van uitbesteding kan 
de komende tijd in de vorm van co-makership {dit is de nauwe betrokkenheid van de vastgoedbeheerders 
bij de doelstellingen van de opdrachtgevers en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor 
vooraf geformuleerde prestaties) aan betekenis winnen. De argumenten pro zoals die elders in de 
samenleving gelden, zullen ook de besluitvorming bij vastgoedeigenaren bernvloeden. Wei moet men 
eerst een antwoord vinden op de bezwaren tegen uitbesteden. 

Uit het onderzoek kwam dus duidelijk naar voren dat beleggers enerzijds positief staan tegenover het 
terugkeren naar kerntaken en verdere uitbesteding aan dienstverleners. Anderzijds is er veel twijfel of dit 
wel tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering leidt. Deze zorg wordt versterkt als men de cijfers bekijkt 
van een onderzoek naar de ervaringen van 300 Amerikaanse ondernemingen m.b.t. de kwaliteit en de 
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kosten van diverse uitbestede huisvestingsactiviteiten (onderhoud, verhuur, property-management, etc.). 
Het merendeel van de ondervraagden vond de kwaliteit van de uitbestede activiteiten 'beter' tot 
'ongewijzigd' waarbij men de kosten over het algemeen 'duurder' vond. De uitslag is niet representatief 
voor de Nederlandse vastgoedmarkt, maar geeft toch voldoende basis voor gerede twijfel of het aspect 
van kostenbesparing op zich en in relatie tot de gewenste kwaliteit overeind kan blijven. 

Kernachtig kan de oorzaak van deze twijfel warden aangegeven met het citaat: 

'Ats je direct in vastgoed be/egt word je automatisch verantwoorde/ijk voor de ondernemersactiviteiten 
die vastgoedeigendom met zich meebrengt, omdat juist de kwaliteit van het ondernemerschap het 
uiteinde/ijke rendement bepaalt '. 

Deze twijfel van beleggers is verklaarbaar, omdat in Nederland de mogelijke voordelen van een 
verdergaande uitbesteding nag niet zijn bewezen (en zich oak niet vooraf laat bewijzen): er zijn 
eenvoudigweg nag te weinig voorbeelden waaruit de conclusie kan worden getrokken dat meer 
uitbesteden een meerwaarde oplevert. Gesteld kan warden dat men zich in een overgangsfase bevindt 
waarin naar betere resultaten wordt gezocht, waarvoor veranderingen nodig zijn, maar waarin velen nog 
geen duidelijk eindbeeld hebben geformuleerd. 

Gezien de grote concurrentie onder de VMO's en de druk van de toenemende eisen van de beleggers zijn 
er grote concurrentievoordelen voor die VMO's die de, door de beleggers gevraagde, informatie kunnen 
genereren en leveren. Om deze informatie te leveren dient de organisatie echter aangepast te worden. 
Hieronder wordt verstaan in huis halen van specialisten en een kwalitatief beter management ten 
behoeve van de drie diensten (techniek/administratie/commercieel). Deze aanpassingen vergen grate 
investeringen. lnvesteringen waar, zoals gesteld, onzekere extra opbrengsten tegenover staan. En dit is 
zeals al bovenstaand geschetst, de zogenaamde patste/ling. 

Conclusie 
Door de SBV werd geconcludeerd dat beleggers veel twijfel kennen over de toegevoegde waarde van 
een meer intensieve betrokkenheid van VMO's. Deze twijfel vormt een blokkade voor veranderingen. De 
conclusie van het onderzoek luidde dan ook dat VMO's nieuwe instrumenten en concepten dienen te 
ontwikkelen waarmee niet alleen de kwaliteit van het beheer wordt verbeterd, maar ook de meerwaarde 
van goed beheer inzichtelijk wordt. 

Tegen deze achtergrond is door ABC Vastgoedbeheer i.s.m. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten het 
concept 'Risico participerend vastgoedmanagement' ontwikkeld. Dit concept wordt ook wel Risicodragend 
vastgoedmanagement/ -beheer genoemd. Dit concept stoelt op de gedachte dat co-makership vereist is 
om de kwaliteit van het beheer te verbeteren. De definitie luidt: 

'Een begrip waarmee een vorm van vastgoedmanagement wordt aangeduid, welke gekenmerkt wordt 
door het feit, dat de uitvoerende managementorganisatie gedurende de overeengekomen periode 
participeert in het systematische risico van de eigenaar/verhuurder van het betreffende 
vastgoedobject, dan we/ -afhankelijk van de context- van de (deelportefeuille, exclusief de 
waardeontwikkeling ervan, volgens een nader overeen te komen verdeelsleutel voor de toerekening 
van de onderscheiden risico's, vrijheid van handelen en corresponderende honorering op basis van 
de gerealiseerde performance' (Keeris, 1997b). 

4.6.5 Uitbesteding (outsourcing), risico participerend vastgoedmanagement 

Onlangs is door de SBV, op verzoek van ABC Vastgoedbeheer, een expertmeeting (Uittenbogaard, 1997) 
georganiseerd. Aan deze meeting namen de grootste vastgoedbeleggers van Nederland deel. T.a.v. de 
stand van zaken m.b.t. vastgoedmanagement werden enkele algemene conclusies getrokken: 
• risico participerend vastgoedmanagement is een brug te ver; 
• er is sprake van een bedrijfstakprobleem en niet van een bedrijfsprobleem, dit wil zeggen dat de 

ontwikkeling van het vastgoedbeheer in Nederland in zijn geheel stagneert; 
• de patstelling, waarbij enerzijds de beleggers ontevreden zijn over de kwaliteit van beheerders en 

anderzijds het de beheerders aan middelen voor een snelle verandering ontbreekt, is nog steeds niet 
doorbroken. 
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Naast deze algemene conclusies zijn ook andere conclusies uit de discussie getrokken: 
• vergaande nieuwe beheerconcepten, zoals risicoparticiperend beheer, zijn niet haalbaar zolang de 

heersende twijfel over de toegevoegde waarde van een verdergaande uitbesteding niet weggenomen 
is; 

• deze twijfel kan alleen worden weggenomen door verbetering van de kwaliteit t.a.v. de kennis van de 
lokale markten en de individuele objecten; 

• nieuwe instrumenten en technieken zoals de marketing- en risicoprofielen alsmede simulatie
technieken zijn zeer bruikbaar voor de verbetering van kwaliteit van de dienstverlening (zie Reparon, 
1996b); 

• alleen het praktische probleem dat prestaties moeilijk meetbaar zijn, staat een snelle invoering van 
performance-gerelateerde beloning in de weg; 

• het objectief meten van het resultaat van goed beheer is (nog) niet mogelijk, wel val/en indicatoren te 
ontwikkelen zoals huurderstevredenheidsmetingen, omvang van huurachterstand, gerealiseerde 
besparingen etc.; 

• de essentie van de professionalisering van vastgoedbeheer moet worden gezocht in op-
brengstverhoging en beheersing van de kosten (het bruto-nettotraject); 

Conclusie: 
Uit de expertmeeting is duidelijk geworden dat de tijd, op dit moment, nog niet rijp is voor vergaande 
vormen van uitbesteden van vastgoedbeheer. Allereerst is een kwaliteitsslag noodzakelijk m.b.t. de 
huidige core-business van de VMO's. Hieronder wordt het management op objectniveau verstaan, waarbij 
de kwaliteit gestoeld is op een superieure kennis van het vastgoed, de lokale markten en een uitstekende 
dienstverlening aan de huurders. lndien deze kwaliteitsslag wordt gemaakt valt te verwachten dat 
beleggers de kennis en de kunde van een goede dienstverlener op een of andere wijze aan zich zullen 
trachten te binden. Uiteraard geldt dit alleen voor de VMO's die in staat zijn de meerwaarde van de eigen 
organisatie aan te tonen. 

4.6.6 Nieuwe partijen op de markt voor beheerdiensten 

Er zijn verschillende organisaties die zich zeer recentelijk op de markt voor beheerdiensten hebben 
begeven of zich daar waarschijnlijk binnenkort gaan begeven. De achtergrond van deze organisaties is 
zeer divers. De volgende partijen kunnen onderscheidden warden: 
• consultants/accountants; 
• technische adviesbureaus; 
• facility management-organisaties (Kohnstamm en Uittenbogaard, 1995); 
• woningcorporaties (Keeris, 1997a). 

Deze partijen zijn de directe nieuwe concurrenten op de markt voor beheerdiensten en kunnen in staat 
zijn om de huidige taken van de VMO over te nemen. Deze partijen zijn al jaren indirect actief op of 
indirect betrokken bij de commerciele vastgoedmarkt. Verder beschikken de partijen zowel over een 
specifieke achtergrond als over algemene managementbesturingsvaardigheden. Dit zou een aantoonbare 
meerwaarde kunnen zijn. Door beide factoren kunnen zij wellicht hoger in de vastgoedbeheerpiramide 
hun diensten aanbieden en hierdoor een uitgebreid takenpakket op zich nemen. 
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4.7 Conclusie 

'5 voor 12' voor de VMO 
Een tweetal belangrijke ontwikkelingen zijn te onderkennen in het vastgoedexploitatietraject: 
• Het vastgoedbeleggingstraject is met de invoering van de ROZ/IPD-Vastgoedindex transparanter 

geworden. Hiermee kan de asset vastgoed zich meten met de andere assets, zoals aandelen en 
obligaties. 

• De grootste ontwikkelingen in de markt voor vastgoedbeheerdiensten zijn gerelateerd aan het 
uitbestedingsvraagstuk. 

Het vastgoedbeheerproces loopt op de eerste ontwikkeling achter. Binnen het vastgoedbeheerproces is 
immers nog geen sprake van transparantie. Beleggers hebben geen zicht op de (besturings)processen, 
inspanningen en behaalde prestaties van een VMO. Kortom, ze hebben geen inzicht in de meerwaarde 
van de VMO. 

Terwijl dit inzicht wel gewenst wordt door de belegger voordat hij overgaat tot een verdergaande 
uitbesteding van haar taken (tweede ontwikkeling). Aan deze uitbesteding zit voor de VMO 
werkgelegenheid en marktaandeel verbonden. Het overnemen van deze taken is dan ook het streven van 
de betrokken marktpartijen. 

Deze situatie wordt verder onder druk gezet door een aantal nieuwkomers op de markt voor beheer
diensten. Partijen die wellicht wel in staat zijn om hun diensten en meerwaarde, ook t.a.v. nieuwe taken 
op het tactische niveau, op een inzichtelijke wijze aan te bieden. 

De VMO moet dus op haar tellen passen wil ze haar continurteit gewaarborgd zien . De toekomstige 
positie van VMO's valt of staat met het feit of VMO's beleggers van hun toegevoegde waarde in het 
vastgoedexploitatietraject kunnen blijven overtuigen. Deze toegevoegde waarde zal meer en meer 
bepaald gaan worden door de mate waarin VMO's kunnen aantonen dat ze taken van beleggers op 
overtuigende wijze kunnen overnemen. Hiervoor moeten VMO's de risico's, die voor beleggers aan het 
uitbesteden van deze taken kleven, elimineren en de voordelen van uitbesteding versterken. 

Dus moet de VMO .. . 

.. in staat zijn om de meerwaarde van haar eigen organisatie aan te tonen. Het aantonen hiervan begint 
met het inzichtelijk maken van haar (sturings)processen, inspanningen en prestaties. 
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5. Transparant maken v/h vastgoedbeheer 

5.1 lnleiding 

In het vorige hoofdstuk is een kader geschetst m.b.t. het beleggen in en het beheren van vastgoed en de 
(gewenste) veranderingen in het vastgoedbeheer/vastgoedmanagement. Het is duidelijk dat de komende 
jaren het vakgebied vastgoedmanagement aanzienlijk kennisintensiever wordt. De VMO zal producten en 
diensten moeten ontwikkelen gericht op het versterken van zijn kernactiviteiten. Het leveren van een 
meetbare meerwaarde aan het vastgoedexploitatieproces moet hierbij het uitgangspunt zijn. VMO's staan 
voor de uitdaging om een dusdanige situatie te creeren dat beleggers meer taken en bevoegdheden gaan 
uitbesteden aan VMO's. Welke activiteiten de VMO's dan moeten ondernemen, is in het vorige hoofdstuk 
globaal aangegeven. 

Het vergroten van de transparantheid kan d.m.v. diverse technieken/instrumenten. Gekozen is voor het 
gebruik van indicatoren. Gezien de kwaliteitsslag die beleggers stellen m.b.t. de processen van de VMO, 
vormt deze kwaliteitsslag een gewenste 'spin-off' van het gebruik van indicatoren. 

Het uitgangspunt voor het onderzoek wordt dan oak gevormd door de VMO die haar takenpakket wil 
uitbreiden. Hiervoor wil de VMO een goede uitgangspositie creeren door haar huidige processen 
inzichtelijker te maken en een kwaliteitsslag m.b.t. haar core-business (het management op objectniveau, 
waarbij de kwaliteit gestoeld is op een superieure kennis van het vastgoed, de lokale markten en een 
uitstekende dienstverlening aan de huurders) te maken. 

In dit hoofdstuk warden deze onderwerpen verder behandeld, vanuit het oogpunt van de twee betrokken 
partijen, de belegger en de VMO. 

5.2 Belegger 

Achtergrond 
In de huidige situatie is het niet mogelijk om de resultaten van goed beheer van de VMO's te meten 
(Uittenbogaard, 1997). Om dit te verbeteren moet een belegger inzicht krijgen in de (sturings)processen, 
inspanningen en behaalde exploitatieresultaten van de VMO's en diens concurrenten. Hiervoor is het van 
belang dat primaire, reguliere data-/informatiestromen perfect parallel lopen met en gekoppeld zijn aan 
secundaire informatiestromen, zoals advies, second opinion-informatie en indicatoren (Keeris, 1997a). 

Rendementlrisico-profiel 
In hoofdstuk 4 is gebleken dat beleggers de keuze hebben uit verschillende assets, waaronder vastgoed. 
De uiteindelijke beleggingsportefeuille wordt samengesteld op basis van het rendement/risico-profiel die 
de verschillende assets hebben. Op deze wijze, probeert de belegger een portefeuille samen te stellen 
met een zo optimaal en stabiel mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico. 

Dit rendement/risico-streven wordt oak gedragen door alle organisatieniveaus in het vastgoedbeheer en 
loopt als een rode lijn door de vastgoedbeheerpiramide. Op het hoogste organisatieniveau in het 
vastgoedbeheer is het streven naar een optimaal rendement/risicoprofiel van de vastgoedportefeuille, een 
organisatieniveau lager streeft naar een optimaal rendement/risicoprofiel van de deelportefeuille tot op 
objectniveau toe. Op dat laatste niveau wordt effectief het rendement bepaald en de risico's gelopen. 

In dit licht moet dan oak de wens van de beleggers geplaatst warden dat beleggers meer inzicht willen 
hebben in de processen en behaalde resultaten van de VMO. Beleggers willen meer inzicht in de proces
sen en behaalde resultaten die bepalend zijn voor een optimaal rendement/risico-profiel van haar 
complexen. 

lnformatie t.b. v. het uitbesteden (outsourcing) 
Bij het uitbesteden is het noodzakelijk vooraf de te leveren prestaties overeen te komen, welke gebaseerd 
zijn op eenduidige benchmarks . Outsourcing is dan oak een realistische optie in die gevallen dat de 
overdracht van meer taken en verantwoordelijkheden als verantwoord wordt geacht. De basis voor het 
uitbesteden wordt gevormd door onderling vertrouwen, gebaseerd op transparante beheerprocessen en 
een lange termijnrelatie. Kernpunt bij het uitbesteden is dus het transparant maken van alle 
beheerprocessen, inclusief de interactie van de deelprocessen, wat wil zeggen rapportage over de 
kritische succesfactoren, bepalende prestatie-indicatoren en meetbare prestaties (Keeris, 1996). 
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Het is in principe mogelijk de geleverde prestaties van de VMO's te beoordelen via een inputmeting 
(toetsing van geleverde inspanningen) en/of via een outputmeting (uiteindelijke resultante van de 
inspanningen). De output (bijvoorbeeld: de uiteindelijk behaalde exploitatieresultaat) is echter ook de 
resultante van een legio aan factoren (de context), waaronder: 
• het geformuleerde beleid van de belegger (bijvoorbeeld uitponden); 
• de opgedragen taken; 
• marktontwikkelingen; 
• de samenstelling van de te beheren objecten/portefeuille. 
lndien deze drie (input, output en context) helder en eenduidig beschreven zijn, vormen zij de basis 
waarop outsourcing in principe verantwoord kan plaatsvinden. 
In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de output-kant. In die zin vormt zij een eerste stap in de 
richting van transparantere vastgoedbeheerprocessen. 

lnformatie t.b.v. de 'Countervailing-power' 
In het geval van uitbesteden komen de belegger en de VMO in een principaal/agent-relatie. De principaal 
heeft daarbij altijd een informatie-achterstand t.o.v. de agent door de mindere lokale kennis en 
betrokkenheid. De agent is daarbij ondernemer en zal de eigen activiteiten afstemmen op het nut gezien 
vanuit dit ondernemerschap. De principaal moet daarom rekening houden met een voor hem niet 
maximale inspanning en niet maximaal resultaat: de 'residual loss'. De principaal wordt daardoor 
gedwongen een minstens aan de agent gelijkwaardig kennisniveau in te brengen bij de onderhandelingen 
en t.b.v. de beoordeling van de bereikte resultaten: de 'countervailing-power' (Keeris 1996). 
lndien beschikt wordt over de vereiste countervailing power kan een referentiekader worden ingezet voor 
de beoordeling van de aangeleverde informatie, zonder verkleuring van de resultaten ten gevolge van de 
residual loss. 

Kwaliteitsslag 
Beleggers vinden dat er een kwaliteitsslag nodig is m.b.t. de core-business van de VMO's. Hieronder 
verstaan de beleggers het management op objectniveau, waarbij de kwaliteit gestoeld is op de superieure 
kennis van het vastgoed, de lokale markten en een uitstekende dienstverlening aan de huurders. Verder 
vormen, volgens de beleggers, opbrengstverhoging en beheersing van de kosten (bruto-nettotraject) de 
essentie van de professionalisering van vastgoedbeheer (Uittenbogaard, 1997). 

5.3 VMO 

De belegger wil dus dat de VMO als een actieve ondernemer de aan haar toevertrouwde objecten 
bestuurt. Van dit actief ondernemerschap wil de belegger aantoonbare bewijzen voorgelegd krijgen. 
Hiervoor moet de VMO instrumenten ontwikkelen. lnstrumenten die de VMO ook bij de exploitatie van 
objecten nodig heeft. lnstrumenten die de VMO helpen om risico's tijdig in te schatten en om kansen te 
onderkennen/benutten om zo het rendement van de toevertrouwde objecten te optimaliseren. In termen 
van kernactiviteiten, moeten deze instrumenten de VMO helpen bij en de belegger inzicht verschaffen 
over: 

Beheersing bruto-nettotraject 
Deze activiteit laat zich omschrijven als het maximaliseren van de opbrengsten en minimaliseren van de 
kosten m.b.t. de exploitatie van vastgoed uit het oogpunt van het optimaliseren van het rendement/risico
profiel. Hierbij moet verder rekening gehouden worden met andere lange termijndoelstellingen. Daarom is 
het belangrijk dat de VMO activiteiten ontplooit die ertoe leiden dat huurders meer gaan betalen voor de 
geboden huisvesting, de exploitatiekosten voor rekening van de verhuurder worden geminimaliseerd en 
het vastgoed zodanig wordt aangepast dat de marktpositie ervan wordt verbeterd (van Gool c.s., 1993). 
Hiervoor is het van belang dat de VMO onderhandelt met alle betrokken partijen, gericht op een win/win
situatie. 

Dienstverlening aan huurder 
Het besef dringt zich steeds meer op dat de (potentiele en zittende) huurder een sleutelpositie vervult als 
het gaat om het behalen van een goed beleggingsresultaat. Het beleggingsobject wordt gevormd door de 
economische rechten op inkomsten, waarbij de waarde wordt bepaald door de huurcontracten. 
(Kohnstamm en Uittenbogaard, 1995). De huurder moet dan ook gezien worden als een belangrijke klant 
die op haar wenken bediend moet worden . De zittende huurder moet daarom tevreden zijn over het 
geleverde prestatieniveau van de afgenomen woondiensten (service/onderhoud/etc.), de woonomgeving 
en de woning . Potentiele huurders moeten overtuigd worden van het prestatieniveau van de af te nemen 
woondiensten, de woonomgeving en de woning. Het herkennen van signalen t.a.v. de huidige en 
gewenste dienstverlening is voor een optimale dienstverlening van groot belang. 
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Dienstverlening aan opdrachtgever m.b.t. kennis van het vastgoedobjectlde /okale markt 
Een van de belangrijke consequenties van het beleggen in vastgoed, is dat het veel lokale kennis vereist 
(zie paragraaf 4.4.3). Lokale kennis m.b.t. de objecten en de markt, qua vraag en aanbod, alsmede van 
relevante ontwikkelingen hierin. Hat inzichtelijk maken van daze markt- en objectkennis, zorgt ervoor dat 
beleggers de primaire informatie m.b.t. de exploitatie kunnen beoordelen . Verder is daze markt- en 
objectkennis van groot belang voor de acquisitie- en dispositieactiviteiten van de belegger. 

5.4 Het gebruik van indicatoren 

Algemeen 
Voor de activiteiten genoemd in 5.3 kunnen indicatoren gebruikt worden. lndicatoren worden gezien als 
instrumenten om zowel te functioneren in besturingsprocessen als om de kwaliteit van bepaalde 
processen te waarborgen. lndicatoren kunnen immers essentiele trends zichtbaar maken en indicatoren 
kunnen afwijkingen (t.o.v. een norm) doen constateren. Om in termen van de bovengenoemde 
problematiek te spreken hebben de indicatoren een tweeledig doel. Enerzijds moeten de indicatoren 
sturing geven aan de operationele activiteiten van de VMO (zie figuur 5.4.a: A) , anderzijds geven de 
indicatoren, gekoppeld aan de reguliere data-/informatiestromen, beleggers inzicht in de processen van 
de VMO (zie figuur 5.4.a: C). 

Vastgoedbeheer 
De operationele activiteiten van de VMO leveren (ruwe) data-/informatiestromen in de vorm van meetbare 
gegevens. Samenvoegen van meerdere gegevens kan leiden tot een indicator. Benchmarking zal 
plaatsvinden op basis van deze indicatoren. 

Figuur 5.4.a 

Belegger 

s: s: s: s: s: 
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VMO: indicatoren/benchrnarks 

VMO: lnformatie samenvoegen 
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Gebruik van indicatoren in de relatie belegger / VMO 

B: data-linformatiestromen per complex 
C1 tlm Cn: indicatoren (gerelateerd aan 
benchmarks per submarkt) per complex 

VMO: Databestand 

A: signalering en sturing 

B: data-linformatiestromen per complex 

1 tlm n: complexen 

Uit het databestand, waarin de samengevoegde historische informatie van alle complexen van een VMO 
opgeslagen is, warden benchmarks vastgesteld, waarmee de indicatoren per complex vergeleken kunnen 
warden. Deze vergelijking heeft een signaalwerking. Signalen die ervoor zorgen dat, die complexen die 
bijvoorbeeld zorgelijke negatieve trends t.a.v. exploitatie en/of verhuurbaarheid vertonen, onder de 
aandacht komen. Dit moat dan gevolgd worden door de operationele processen en/of de betrokken 
complexen nader te onderzoeken en eventueel aan te passen. Voor complexen kan dit onderzoek 
geschieden door middel van een woningwaarderingsonderzoek, een technische inspectie of een 
omgevingsinspectie. 
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Definitie 

lndicatoren zijn aanwijzingen die op van te voren bepaalde punten in het proces worden ingewonnen. 
Met de indicatoren warden de belangrijkste prestaties van het proces gedurende een bepaalde 
periode gemeten en wordt de daaruit te ontlenen trend in kaart gebracht. Kenmerk van deze 
aanwijzingen is dat ze indicatief zijn. De indicatoren drukken de prestaties op de bepaalde punten uit 
waarbij deze -afgezet tegen gestelde normen- signaleren of de proces conform de beoogde 
doelstelling verloopt, of dat corrigerende actie nodig is (bewerking van Kerklaan, 1993). 

Voor het beheersen van de kwaliteit van een proces is informatie nodig over het functioneren van dat 
proces. Het resultaat van het proces wordt beoordeeld m.b.v. normen en eventueel gecorrigeerd. Daarna 
wordt bepaald of het proces moet worden bijgesteld. Dit laatste noemt men feedback of terugkoppeling. 
Feedback maakt het mogelijk om corrigerend op te treden en zo de toekomstige prestatie van het 
bijgestelde proces te be'i'nvloeden in de gewenste richting (bewerking van Kerklaan, 1993). 

Figuur 5.4.b 
indicator 
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ingrijpen vergelijken 
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(Input Throughput Output) 

Feedbackloop (bewerking van Kerklaan, 1993) 

In bovenstaande figuur is sprake van een proces waar, aan de hand van output-metingen, de input 
bijgestuurd kan worden. Een proces kan ook uit meerdere deelprocessen bestaan. In dat geval kunnen 
ook throughput-metingen verricht worden en kan in het proces ingegrepen worden (gestippelde pijlen). 

Het goed organiseren van feedback is nodig om de prestaties van een organisatie continue te verbeteren. 
Feedback is van belang voor de beheersing van processen op elk aggregatieniveau. Daartoe kunnen 
feedbackloops in de diepte van de organisatie geconstrueerd worden. Deze feedback in de diepte leidt in 
de praktijk tot getrapte feedbacks. Verticale feedback is dan het rekenschap afleggen over afgesproken 
prestaties binnen de toegedeelde verantwoordelijkheid. lndicatoren kunnen dienen als instrument om 
verticale relatievormen beheersbaar of bespreekbaar te maken. 

Figuur 5.4. c 
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Normen 
Het vaststellen van normen kan op een dynamische wijze, aan de hand van evaluaties en resultaten. 
Voor de verschillende indicatoren kunnen, afhankelijk van het gebruiksdoel de volgende normen warden 
vastgesteld: 
• historische norm, het gaat hier om een statistische norm (op basis van de oude context), impliciet gaat 

men er vaak van uit dat het gemiddelde ook het gewenste was, waar men zich nu aan kan spiegelen; 
• voorlopige norm, bij gebrek aan beter is dit een tijdelijk gestelde target, welke een periode overbrugt 

tot een (persoonlijke) streefnorm kan warden ingesteld op basis van tussentijds opgebouwde 
ervaringen/resultaten in de beoordeelde nieuwe context 

• streefnorm, dit veronderstelt het formuleren van doelstellingen; deze streefnormen spelen vooral een 
rol wanneer men de evaluatiefunctie centraal stelt; 

• grensnorm, deze norm legt de ondergrens van de toelaatbare variatie vast. Ook dit type norm 
impliceert een visie op bijvoorbeeld een minimale toelaatbare kwaliteit. Met name bij 
signaleringsystemen speelt deze grensnorm of kritische waarde een centrale rol (bewerking van 
Smeets en de Vries, 1994). 

lndicatorensets 
De laatste tijd wint de gedachte veld dat indicatoren gemakkelijker in de organisatie zijn in te voeren als 
ze warden opgebouwd als set van samenhangende informatie. Met elkaar zorgen de indicatoren dan voor 
een blok samenhangende informatie dat meer betekenis heeft dan de som der delen. De manager in het 
organisatie wordt vergeleken met de piloot in de cockpit. De organisatie wordt gezien als een vliegtuig op 
weg van A naar B (Kerklaan , 1993) of vrij vertaald als een auto op weg van A naar 8 (Reparon, 1996b). 
Hiermee kiezen beide auteurs voor een strategievorming waarbij een concreet einddoel wordt 
nagestreefd. Bij andere strategievormingsprocessen wordt hier niet altijd van uitgegaan. 

Tabel 5.4. d 
lnformatie over dashboard auto 
Doelorientatie • positie 

• afwijking van de juiste koers 

Omgeving • buitentemperatuur 
• windrichting 
• snelheld waarmee doel benaderd wordt 

Systemen • elektrisch systeem 
• koelsysteem 

Middelen • brandstofgebruik 
• brandstofvoorraad 

Dashboardinformatie (Reparon, 1996b) 

dashboard van de vastgoedmanager 
• externe klantsalisfaclie 
• positie van de VMO 
• positie van het vastgoed 
• wijzigingen beleggingsbeleid 
• trends uitbestedingsbeleid 
• activiteiten concurrentie 
• marktontwikkelingen 
• DESTEP-factoren 
• automatiseringssysteem 
• Management I nformatie Systeem 
• ruimtelijke database 
• analyse-instrumentarium 
• planmatig onderhoudssysteem 
• cad/cam systeem 
• logistieke systemen 
• functiewaarderingssysteem 
• financiele middelen 
• kennis- en kunde niveau personeel 
• motivatie personeel 
• netwerken 

De 'dashboard'instrumenten bestaan uit een beperkt aantal 'ingedikte', grafisch ondersteunde indicatoren. 
Die indikking is nodig omdat het totaal aan indicatoren te omvangrijk is om te overzien (Reparon, 1996b ). 

Gebruik van indicatoren in de praktijk 
In principe analoog aan de beschreven situatie/problematiek in de relatie VMO / Belegger, is de situatie in 
de non-profit woningsector in de U.K.. Hier moeten Housing Associations (analogie: VMO) 
verantwoording afleggen over hun prestaties aan de overheid (analogie: belegger) d.m.v. performance 
indicators. Belangrijke kenmerken van deze indicators zijn o.a.: 
• ze zijn een bran van informatie waardoor zowel het uitvoeren van activiteiten als het verantwoorden 

van de prestaties verbeterd kunnen warden op basis van verkregen inzicht in de daarachter liggende 
deelprocessen; 

• ze moeten geschikt zijn om de lokale situatie te kunnen weergeven (bewerking van Van der Zon , 
1995). 
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Een andere analogie bevindt zich op het gebied van de Corporate Real Estate (CRE) Management 
(Onderneming/organisatie-huisvestingsmanagament). Waar prestatie-indicatoren aangeven in welke mate 
de CRE-afdeling succesvol bijdragen aan het realiseren van de organisatiestrategie. 

Figuur 5.4. e 
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Gebruik van indicatoren in de relatie CRE-afdeling / Totale organisatie (Meulenberg & de Waal, 1997) 

Corporate Real Estate Management is het management van de centrale huisvestingsdienst van een 
onderneming, waarbij het vastgoed een instrument is bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. 
CRE-afdelingen staan voor de vraag hoe hun doelstellingen aansluiten op de organisatiestrategie. Twee 
instrumenten die voor het verkrijgen van de gewenste aansluiting kunnen warden ingezet zijn 'kritische 
succesfactoren' (bijvoorbeeld kostprijs vastgoed) en 'prestatie-indicatoren' (bijvoorbeeld: kostprijs 
vastgoed in vergelijking met de concurrentie op A-locaties). Deze parameters indiceren en meten juist die 
elementen uit de bedrijfsvoering die van doorslaggevend belang zijn voor het succes (bewerking van 
Meulenberg & de Waal, 1997). 

5.5 Soorten indicatoren 

Ten aanzien van de indicatoren warden t.b.v. de verschillende toepassingen verschillende indelingen 
aangehouden. Zo kunnen indicatoren uit de geraadpleegde literatuur onderscheidden warden op: 
• causaliteit: primaire en secundaire indicatoren; 
• schaalniveau: indicatoren op het niveau van stad/wijk/buurt of meer algemeen: macro/mesa/micro; 
• categoriaa/: technische, sociaal-culturele, sociaal-economische en sociaal-ruimtelijke indicatoren; 

Primaire en secundaire indicatoren 
Bij het gebruik van indicatoren in de non-profitwoningsector in de U.K. (zie de hiervoor beschreven 
analogie in paragraaf 5.4) wordt er een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire performance 
indicators. Primaire indicators bestaan meestal uit output-gegevens en geven een prestatie weer die te 
confronteren is met een doel. Secundaire indicators kunnen een verklaring geven voor het 
prestatieniveau dat met de primaire indicator is gemeten (van der Zan, 1995). 
Primaire indicators hebben hier een betekenis voor het management t.a.v. de in- en externe 
verantwoording . Terwijl de secundaire indicators voor het management vooral een functie voor intern 
gebruik hebben (= het sturen van processen). 

Een toepassing van dit onderscheid is ook te vinden t.b.v. systemen voor het tijdig opvangen van 
signalen van verval in buurten en wijken. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen een beperkt 
aantal indicatoren voor de directe signalering van verval en een aanvullende set indicatoren, die nadere 
informatie kunnen bieden. De indicatoren die in het totale signaleringssysteem warden genoemd zouden 
als volgt kunnen warden ingedeeld: 
• (primaire) indicatoren voor het volgen van dynamische processen bij verval ; 
• (primaire) indicatoren voor de waardering van de prijs/kwaliteitverhouding; 
• (secundaire) indicatoren die de situatie en de betrokkenen beschrijven; 
• (secundaire) indicatoren voor het registreren van invloeden van buitenaf (Hoenderdos, 1994). 

Ook voor dit onderzoek kan een onderverdeling naar primaire en secundaire indicatoren nuttig zijn. 
lndicatoren warden immers gebruikt om het inzicht van de opdrachtgever te vergroten. Opdrachtgevers 
krijgen door de primaire indicatoren meer inzicht in de reguliere informatie/data-stromen m.b.t. de 
exploitatieresultaten. Daarnaast wordt d.m.v. de secundaire indicatoren ook nog een achtergrond voor 
deze behaalde resultaten geschetst. Door de onderverdeling wordt expliciet aangegeven waar de 
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indicatoren betrekking op hebben. 
lndicatoren per schaalniveau 
Het getrapt gebruik van indicatoren t.b.v. signalering in het stedelijk beheer is hiervan een voorbeeld: 
• Trap 1. Beperkt aantal indicatoren voor de hele stad. Hiermee kunnen de eerste achterstands

gebieden gesignaleerd worden. 
• Trap 2. Meerdere indicatoren voor een beperkt aantal wijken. Bijvoorbeeld alleen voor de 

gesignaleerde achterstandswijken. 
• Trap 3. Veel indicatore11 voor een nog beperkter aantal wijken, t.b.v. uitspraken op buurt- of zelfs 

complexniveau (Smeets, 1991 ). 

Een ander voorbeeld van het gebruik van indicatoren per schaalniveau is de onderverdeling van 
indicatoren t.b.v. het inschatten van de invloed van diverse (in dit geval met name economische) 
parameters op de performance van een object: 
• macro-niveau, macro-economische indicator; 
• meso-niveau, meso-economische indicator en omgevingsbepaalde indicator; 
• micro-niveau, objectgebonden indicator (Spijker, 1995). 

Figuur 5.5 
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De Heidemij onderscheidt t.b.v. een gemeentelijk vervalsignaleringssysteem voor woongebieden de 
volgende categorieen indicatoren: 
• technische indicatoren, hebben betrekking op het prestatieniveau van de woning en de 

woonomgeving (aanbod) in relatie tot de vraag; 
• sociaa/-cu/turele indicatoren, mobiliteit, bevolkingssamenstelling, eigendomssituatie, vandalisme, 

vervui/ing, /eefstijl en kleine criminaliteit; 
• sociaal-economische factoren, woningprijs, vraagtekort/-overschot, inkomen van bewoners en 

rendementsverwachting van woningen en leegstand; 
• sociaa/-ruimtelijke indicatoren; nieuwbouw elders, stedebouwkundig concept, functiemenging, 

milieuhinder, voorzieningenniveau en mogelijkheden voor bestemmingsverandering 
(bewerking van Heidemij, 1985). 

5.6 lndicatoren en indexen 

In de literatuur lopen de begrippen indicatoren en indexen enigszins door eikaar. Zo worden zowel de 
mutatiegraad als de VerhuurBaarheidslndex (opgebouwd uit meerder indicatoren, waaronder de 
mutatiegraad) gezien als verhuurbaarheidsindicator. Als gekeken wordt naar de definitie van indicatoren 
is dit te verklaren. Zowel mutatiegraad als VBI zijn immers op te vatten als een indicatieve aanwijzing en 
daarmee op te vatten als indicator. In dit onderzoek worden de begrippen indicatoren en indexen strikt 
gescheiden gehanteerd. 
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Tabel 5.6.a. 
Opbouw 
Index 
meerdere gewogen 
indicatoren/benchmarks 
samengevat in een getal 
(t=0 of gemiddelde = 100) 
bijvoorbeeld: complex X 
VerhuurBaarheidslndex = 
120 

indicator/benchmark 
aan de waarde van de 
indicator wordt een 
benchmark gekoppeld 

bijvoorbeeld: complex X 
mutatiegraad = 6% 
terwijl benchmark = 5% 

In icator/benchmark 

Van basisgegevens naar index 

indicator 
-graad of percentage, maakt 
verschillende informatie-
dragers vergelijkbaar 
(uitgedrukt in %) 
bijvoorbeeld: complex X 
mutatiegraad 
(=aantal mutaties/woning) 

indicator 

basisgegevens 
aantal, bedrag 
per informatiedrager 
(bijvoorbeeld complex) 

bijvoorbeeld: complex X 
aantal mutaties 
aantal woningen 

gegevens 

De definitie van indicatoren is in paragraaf 5.4 al genoemd. Het begrip 'index' kent de volgende definitie: 

'Een gestandaardiseerde grootheid op basis van gemeenschappelijke afspraken ten aanzien van een 
uniforme waarderingsmethodiek, gegevensverwerking, te hanteren definities en segmentaties en toe 
te passen controlerege/s, waarmee het gedrag van een bepaa/de hoeveelheid gegevens wordt 
samengevat in een getal, uitgedrukt ten opzichte van een bepaald basisjaar (periode 0, of t=0), 
waarbij aan dat basisjaar 100 punten worden toegekend, zodat uit de procentuefe veranderingen van 
de index de ontwikkefingen in die betreffende tussenliggende periode is te herfeiden (Keeris, 1997b). 

lndexcijfers hebben in hoofdlijnen twee verschijningsvormen, te weten het enkel- en het meervoudige 
indexcijfer. Het enkelvoudige indexcijfer is een gestandaardiseerd cijfer, dat betrekking heeft op een 
individueel object. Het meervoudige indexcijfer heeft betrekking op meerdere objecten en portefeuilles. 
De ROZ/IPD-Vastgoedindex is dan ook een meervoudig samengesteld indexcijfer. 

In het vastgoedbeheer worden momenteel twee specifieke indexen gebruikt t.b.v. marktinformatie: de 
MPI, de Markt-Positie-lndex en de VBI, de VerhuurBaarheidslndex. De MPI en de VBI zijn specifiek 
ontwikkeld voor de woningmarkt. Uitgangspunt bij het meten van de verhuurbaarheid van een 
vastgoedobject vormt het marktgedrag van (potentiele) bewoners. 

De definitie van MPI luidt als volgt: 

'Een begrip waarmee de -uit de gewogen indicatoren voor de verhuursituatie samengestelde
benchmark in de vorm van een index wordt aangeduid, op basis waarvan een indicatie verkregen kan 
warden met betrekking tot de verhuurperspectieven van het betreffende vastgoedobject in de 
woningmarkt '(Keeris, 1997b). 

De berekening van de MPI staat in tabel 5.6.b. 

Tabel 5.6.b. 
MPI, Markt-Positie-lndex 
MPI 
[ Wf1 * leegstandsgraad / v% 
+ 

Wf2 * mutatiegraad I w% 
+ 

Wf3 * reactiegraad / x% 
+ 

lndicatoren 
• leegstandsgraad 

• mutatiegraad 

• reactiegraad 

Basisgegevens 
• aantal dagen leegstand I 
aantal woningen * aantal dagen 
• aantal huuropzeggingen / aantal woningen 

• aantal 'te huur'-advertenties I aantal reacties 

Wf4 * verhuisgeneigdheidsgraad / • verhuisgeneigdheidsgraa • aantal woningzoekenden / aantal woningen 
y% d 
+ • aantal weigeringen / aantal aanbiedingen 
Wf5* weigeringsgraad / z%] / Wf1-5 • weigeringsgraad 
Wf1-5: wegingsfactor voor de betreffende indicator in de onderhavige lokale woningmarkt; 
v-z: omrekenfactor van de betreffende indicator op basis van de benchmark in de onderhavige woningmarkt. 
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Berekening van de MPI (Keeris, 1997b) 

Opmerking: de weging van de weigeringsgraad is zwaarder dan bijvoorbeeld de reactiegraad als indicatie 
voor de positie van het complex op de markt. Deze en de verhuisgeneigdheidsgraad worden als de beide 
belangrijkste indicatoren beschouwd. De genoemde indicatoren en wegingsfactoren worden afgezet 
tegen lokaal geldende normen, zijnde de gevonden gemiddelde waarden en tegen de gevonden 
waarderingen. 
De zo berekende MPI geeft een indicatie voor de verhuursituatie ten opzichte van de andere onderzochte 
complexen. Naarmate deze uitkomst (het getal van de MPI) toeneemt is er sprake van een slechtere 
positie. Dit uitgangspunt kan ook teruggevonden worden in de vormgeving van de onderliggende 
indicatoren van de MPI. Zo is de indicator 'reactiegraad' het aantal 'te huur'-advertenties / aantal reacties 
en niet de reciproke van deze deling. Een complex, waarbij 1 advertentie leidt tot 60 reacties 
(reactiegraad = 1/60, klein getal) duidt op een aanzienlijk betere verhuursituatie dan het complex, waarbij 
maar liefst 10 advertenties leiden tot 60 reacties (reactiegraad = 10/60, groot getal). 

5.7 Conclusie 

Er bestaat bij de beleggers een grote behoefte aan inzicht in de (besturings)processen, inspanningen en 
behaalde exploitatieresultaten van de VMO's. Meer specifiek, wil de belegger inzicht in de (meetbare) 
prestaties en processen, die bepalend zijn voor het rendement/risico-profiel van haar complexen. Dit 
inzicht is ook de basis voor een eventuele verdergaande uitbesteding van taken. 

De belegger wil verder dat de VMO als een actieve ondernemer, de aan haar toevertrouwde, objecten 
bestuurt. Van dit actief ondernemerschap wil de belegger bewijzen, bewijzen die aantoonbaar en dus 
meetbaar zijn. Voor zowel het besturen van de objecten als voor deze bewijsvoering moet de VMO 
instrumenten ontwikkelen. Er zijn drie kernactiviteiten van de VMO aangegeven waarin de VMO moet 
excelleren. Deze zijn gebaseerd op eerder geuitte wensen van beleggers: 
• beheersing bruto-nettotraject (kosten en opbrengsten); 
• dienstverlening aan huurder; 
• dienstverlening aan de opdrachtgever m.b.t. kennis van het vastgoedobject/de lokale markt. 

Zoals vermeld, bestaat het aandachtsgebied van het onderzoek uit de output van de processen op het 
operationele niveau. Deze output processen bestaat uit (ruwe) data-/informatiestromen in de vorm van 
financiele en niet-financiele gegevens. Deze gegevens zijn de basis voor indicatoren. Aan deze 
indicatoren worden benchmarks gekoppeld (indicatoren/benchmarks). 

lndicatoren/benchmarks zijn in praktijksituaties met een gelijksoortige problematiek (gedelegeerde 
verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer van vastgoed) gebruikt. lndicatoren kunnen in elke gewenste 
onderverdeling toegepast worden. 

Deze indicatoren/benchmarks kunnen signalen m.b.t. de exploitatie opvangen waarmee: 
• sturing gegeven kan worden aan processen van de VMO, waardoor een betere beheersing van het 

bruto-nettotraject mogelijk wordt gemaakt en; 
• waardering en gedrag van huurders zichtbaarder wordt gemaakt, welke kan leiden tot aanpassing van 

product/prijs/promotie. 
Verder geven deze indicatoren/benchmarks, gekoppeld aan de reguliere data-/informatiestromen, 
beleggers inzicht in deze processen en de exploitatie van de te beheren complexen. Waarmee een betere 
dienstverlening richting opdrachtgever tot stand komt. 
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6. Benchmarking v/h vastgoedbeheer-proces 

6.1 lnleiding 

Zoals in hoofdstuk 5 vermeld, bestaat het aandachtsgebied van het onderzoek uit de output van 
(sub)processen op het operationele niveau. Deze output bestaat uit (ruwe) data-/informatiestromen in de 
vorm van financiele en niet-financiele kwantitatief meetbare gegevens. Deze gegevens zijn de basis voor 
indicatoren. Aan deze indicatoren worden benchmarks gekoppeld (indicatoren/benchmarks). Ook worden 
in dit hoofdstuk indexen vastgesteld die de VMO kunnen ondersteunen in het, door haar opdrachtgevers 
gewenste, actief ondernemerschap. 

lndicatoren 
Om de indicatoren te kunnen bepalen worden de volgende stappen doorlopen: 
• het structureren van de processen in het vastgoedbeheer; 
• financiele en niet-financiele prestaties (exploitatie-gegevens); 
• het marktmodel voor de huurmarkt, waarin de processen en de prestaties van de VMO geplaatst 

kunnen worden; 
• het bepalen van indicatoren op basis van exploitatie-gegevens. 

Benchmarking van het vastgoedbeheerproces, theorie 
Voor het vaststellen van de benchmarks voor indicatoren, moeten eerst complexen die tot dezelfde 
submarkt behoren, gegroepeerd warden. Vervolgens moeten uit een submarkt, de complexen 
geselecteerd warden die 'the best in practice' zijn. Deze complexen behoren dan tot de zogenaamde 
benchmark-area. Benchmarks voor indicatoren kunnen dan bepaald worden door de gegevens (waardes 
van de indicatoren) van de complexen uit deze benchmark-area, binnen een onderscheidden submarkt 
als uitgangspunt te nemen. 

Figuur 6.1 
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Het vaststellen van de feitelijke benchmarks voor de prestaties van twee woningportefeuilles wordt in 
hoofdstuk 7 gedaan. 

6.2 Processen 

Structureren vastgoedbeheerprocessen 
In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt naar hoofdprocessen en subprocessen. Voor de fase 
beheer (onderwerp van het onderzoek) zijn de hoofdprocessen: 
• technisch beheer; 
• commercieel beheer; 
• financieel/administratief beheer (Brekoo, 1997); 
• advisering (Keeris, 1997b, niet in schema's); 
• promotioneel beheer (Keeris 1997b, niet in schema's). 
Deze hoofdprocessen zijn weer opgedeeld in subprocessen, voor technisch beheer is bijvoorbeeld: 2.11 
het prognostiseren van onderhoud een subproces. De diverse subprocessen bevinden zich zowel op het 
operationele als op het tactisch/operationele niveau. 
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Tabel 6.2.1.a 

Niveau O. Vastgoedbeheerproces 
Niveau A. Vastgoedbeheerproces op objectniveau 
Niveau 81. Niveau 82. 8eheer Niveau 83. Afstoten 
Verwerven 

Niveau C. en D. Niveau C. en D. Niveau C. en D. 
Verwerven 8eheer Afstoten 
1.1 Acquisitieproces 2.1 Technisch 2.2 Commercieel 2.3 Financieel/Admin. 3.1 Verkopen 
1.2 2.11 onderhoud 2.21 marktonderzoek 2.31 beoordelen 3.2 Slopen 
Projectontwikkeling prognostiseren 2.22 objectmarketing investeringen 3.3 Einde beheer 
1.3 Aankoop project 2.12 voorbereiden 2.23 verantwoording 2.32 exploitatie 

onderhoud en advies 2.33 budgetten 
2.13 verbeteren 2.24 huurders- 2.34 objectwaardering 
2.14 voorbereiden management 2.35 huur- en 
uitvoering 2.25 verhuur servicekostenadmin. 
verbeterproject 
2. 15 conditiemeting 
prestaties 
2. 16 uitvoeren 
onderhoud 
2.17 uitvoeren 
verbeterprojecten 

Vastgoedbeheerprocessen, op tactisch/operat1oneel en operat,oneet niveau (8rekoo, 1997) 

Tabel 6.2.1.b 

Niveau 82. 8eheer 

Niveau D en E. van C.2.1 Niveau D. en E. van C.2.2 Niveau D. en E. van C.2.3 
Technische 8eheer (operationeel) Commerciee1 8eheer (operationeel) Financieel/Admin. 8eheer (operationeel) 
2.15 conditiemeting prestaties 2.24 huurdersmanagement 2.35 huur- en servicekostenadmin. 
2.15-1 planmatig gebouw 2.24-1 meldcentrale 2.35-1 incasso 
2.15-2 planmatig omgeving 2.24-2 overleg huurders 2.35-2 afrekenen 
2.15-3 incidentele inspectie gebouw 2.24-3 interviews huurders 2.35-3 verwerken aanpassingen 
2.15-4 incidentele inspectie 
omgeving 2.25 verhuur 

2.25-1 promotie 
2.16 uitvoeren onderhoud 2.25-2 aanbieden 
2.16-1 gepland onderhoud gebouw 2.25-3 contracteren 
2.16-2 gepland onderhoud 
omgeving 
2.16-3 incidenteel/onvoorzien 
inspectie gebouw 
2.16-4 incidenteel/onvoorzien 
inspectie omgeving 

2.17 uitvoeren verbeterprojecten 
2.17-1 uitvoeren projecten gebouw 
2.17-2 uitvoeren projecten omgeving 

Operationele vastgoedbeheerprocessen (8rekoo, 1997) 

De output-gegevens die bij deze processen horen, maken deel uit van het onderzoek. 

6.3 Primaire en secundaire prestaties 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het werk van enkele bedrijfskundige auteurs. Zij wijsen op het 
belang van het meten van niet-financiele prestaties naast financiele prestaties. 

Prestatiemeting t.b. v. inzicht 
Prestatiemeting is voor de onderneming niet een nieuw verschijnsel. Reeds vele decennia worden de 
prestaties die een onderneming verricht, gemeten met behulp van prestatie-indicatoren. Deze prestatie
indicatoren waren tot de jaren '80 met name van financiele aard, zoals omzet/kosten-verhouding, de 
productiviteit, return on investment etc. Deze benadering van prestatiemeting laat zich rechtvaardigen 
door de economische ontwikkeling in de jaren tot 1980, waarin sprake was van redelijk voorspelbare 
markten en producteisen. In de jaren '80 en '90 worden markten meer dynamisch en minder voorspelbaar, 
klanteisen worden belangrijk, de kwaliteitseisen die aan een product worden gesteld nemen toe. 
De concurrentie neemt toe door globalisatie en nieuwe technologie en filosofieen over productie
management doen hun intrede. Deze ontwikkelingen leiden tot belangstelling voor prestatie-indicatoren 

- 43 -



Benchmarking van het vastgoedbeheer-proces 

van niet-financiele aard. De aandacht voor de beheersing van kosten verschuift naar beheersing van 
flexibiliteit, kwaliteit, levertijd en betrouwbaarheid. 

Accountingsystemen 
Accountingsystemen en de daaruit afgeleide prestatiemetingssystemen (en dus ook prestatie-indicatoren) 
moeten aansluiten bij de bedrijfsstrategie. Is bijvoorbeeld de strategie gericht op kostenleiderschap, dan 
zullen accountingsystemen zodanig daarop moeten aansluiten dat het management de informatie krijgt, 
die het haar mogelijk om die strategie uit te voeren en te bewaken. 

De meest bekende strategische concepten zijn die van Porter. Porter pleit voor een strategie van 
concurrentievoordeel door middel van kostenleiderschap of differentiatie. Andere strategische concepten 
zijn die van Cooper. Hij stelt dat de onderneming van vandaag en de toekomst moet concurreren met drie 
beleidsinstrumenten: prijs, kwaliteit en functionaliteit. Accountingsystemen moeten dus daarop aansluiten: 
• Prijs: de verkoopprijs en kosten van een product zullen de neiging hebben meer naar elkaar toe te 

groeien, naarmate de concurrentie toeneemt. Bij het sturen moet men met name letten op de kosten 
• Kwaliteit: bij kwaliteit duidt men op het voldoen aan de specificaties die van het product warden geeist, 

bijvoorbeeld: materiaaleisen, duurzaamheid van het product etc. 
• Functionaliteit: de functionaliteit van een product is de mate waarin het product functies voor de 

gebruiker biedt. In de dienstensector kan men denken aan het stukje extra service en garantie wat 
wordt geboden. 

Figuur 6.3.a 
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De combinatie van genoemde productkenmerken wordt de 'survival-triplet' genoemd, zie figuur 6.3.a . Elk 
productkenmerk heeft minimum- en maximumwaarden en het verschil tussen deze waarden bepaalt de 
survival-zone van een product. Valt een product buiten deze zone dan valt het dus niet te verkopen. De 
klant accepteert bijvoorbeeld geen (te) lage kwaliteit en functionaliteit tegen een (te) hoge prijs. 

lndien de concurrentie heftig is en nog grater wordt dan zal de survival-zone kleiner warden . De 
accountingsystemen en daaruit afgeleide prestatiemetingssystemen moet aansluiten op de meest 
kritische factoren voor de onderneming: prijs, kwaliteit of functionaliteit. Deze minimum-waarden zijn 
meestal bedrijfstakstandaards. 

De denkwijze en onderkende aspecten van Cooper sluiten aan op die van Treacy en Wiersema, zij stellen 
dat succesvolle ondememirigen zich onderscheiden door uit te blinken op meestal een en soms twee van 
de volgende gebieden, waarbij op de andere gebieden aan de bedrijfstakstandaard voldaan wordt: 
• operationele efficiency (prijs, Cooper): het leveren van betrouwbare producten en diensten tegen 

concurrerende prijzen, geleverd met zo weinig mogelijk ongemak; 
• productleiderschap (kwaliteit, Cooper): voortdurende innovatie op basis van marktonderzoek, gebruik 

makend van veel creativiteit en het snel commercialiseren van nieuwe ideeen; 
• customer intimacy (functionaliteit, Cooper): het voortdurend aanpassen van producten/diensten aan 

de wensen van de klant, op basis van gedetailleerde kennis van de individuele wensen van die klant. 

Balanced Scorecard 
Een model dat hier nagenoeg op aansluit is de 'Balanced Scorecard (BSC)' van Kaplan en Norton. In dit 
model wordt de onderneming gezien vanuit vier perspectieven. De prestatiemetingen warden verricht 
vanuit deze vier perspectieven. 
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• Klantperspectief; indicatoren zijn: kwaliteit, service, foutniveaus, met andere woorden een perspectief 
dat aansluit bij de functionaliteit van een product; 

• Bedrijfsprocessen; kwaliteit van productieprocessen, inzetbaarheid van productiemiddelen, een 
aansluiting kan men vinden bij het aspect kwaliteit zoals door Cooper gebruikt; 

• 'Organizational learning'; indicatoren zijn: aandeel van nieuwe producten in de totale afzet, de mate 
van verbetering in ontwikkel- en productiesnelheid en uiteraard de levertijd; 

• Financieel perspectief; factoren die waarde creeren voor de eigenaars van de onderneming. 

Figuur 6.3.b 
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Door de BSC warden managers gedwongen zich te richten op een aantal beheersvariabelen, waarbij 
tevens de verschillende parameters met elkaar in verband warden gebracht. Gegeven de relaties tussen 
de vier verschillende perspectieven wordt sub-optimalisatie voorkomen 

Het is van belang om de niet-financiele (operationele) indicatoren te identificeren die direct van invloed 
zijn op de economische prestaties (financiele indicatoren) van de onderneming . Bij het streven naar 
verbeteringen van de economische prestatie zal het management financiele indicatoren moeten vertalen 
naar gerichte operationele verbeteracties (bewerking van Kokke, 1998). 

Kernachtig wordt dit door Kaplan en Norton als volgt samengevat: 

'Financial measures reflect wat has taken place, ... , non-financial measures are the drivers of future 
financial performance'. 

Kaplan en Norton geloven daarom oak niet dat een enkele indicator het management een helder idee kan 
geven over het functioneren van een organisatie. 

Sturing & inzicht 
Het uiteindelijke rendementlrisico-profiel wordt dus naast processen met overwegend financiele prestaties 
mede bepaald door processen met overwegend niet-financiele prestaties, zoals kwaliteit, 
klantvriendelijkheid, etc. De processen met overwegend niet-financiele prestaties hebben immers een 
mogelijke katalysator-functie voor de uiteindelijke financiele prestaties. Vanuit dit gegeven maken zowel 
processen met overwegend financiele prestaties als processen met overwegend niet-financiele prestaties 
nadrukkelijk deel uit van het onderzoek. 
De VMO wil immers inzicht krijgen in deze (bepalende) processen en deze vervolgens aansturen om zo 
'handen en voeten' te geven aan de kernactiviteiten (zie hoofdstuk 5). Door oak op processen met 
overwegend niet-financiele prestaties te focussen, wordt de mogelijkheid geboden om zo snel mogelijk bij 
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te sturen. Opgevangen negatieve signalen op basis van niet-financiele prestaties kunnen hierdoor al 
leiden tot bijsturing, zonder dat dit negatieve financiele consequenties heeft gehad. 
Hiervoor moet (de output van) elk proces in financiele maatstaven en/of in operationele c.q. niet-financiele 
maatstaven gemeten worden. Deze tweede groep maatstaven kan weer onderverdeeld worden in 
kwantificeerbaar en kwalificeerbaar. De keuze voor een maatstaf wordt, voor een deel, bepaald door de 
aard van de activiteiten. Voor het meten van routinematige processen liggen operationele maatstaven 
voor de hand, directe sturing is dan mogelijk. Terwijl voor complexere, projectmatige, processen indirecte 
sturing d.m.v. financiele maatstaven meer opportuun is. 

De VMO is een organisatie waar zowel routinematige {huurincasso en -administratie), als meer 
projectmatige (onderhoud, upgrading) processen warden verricht. 

Conclusie 
Vanuit de twee overwegingen van sturing en inzicht is het dus zaak om twee soorten essentiele 
prestaties, en bijbehorende processen, mee te nemen in het onderzoek die op verschillende wijze impact 
hebben op het rendement: 
• indirecte impact op het rendement: de secundaire, niet-financiele prestaties (uitgewerkt in paragraaf 

6.4.1 ). 
• directe impact op het rendement: de primaire, financiele prestaties (uitgewerkt in paragraaf 6.4.2); 

6.4 Marktmodel 

Het marktmodel is het geheel van marktmechanismen dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor het 
rendemenUrisico-profiel van de toevertrouwde complexen van de VMO. De grijsvlakken in figuur 6.4., 
zijnde de input- en output-gegevens, in onderstaande figuur zullen beschreven warden. Zodat deze in een 
logische volgorde (van complex naar uiteindelijk rendement) en in een model geplaatst kunnen worden. 
Deze mechanismen voor de werking van de verhuurmarkt zien er als volgt uit: 

Figuur 6.4 
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De (ver)huurmarkt kan opgevat warden als een proces waar, in een concurrerende omgeving, 
afstemming plaats vindt tussen: 
• De input die door de VMO en die door het concurrerend aanbod geleverd worden, gedifferentieerd 

volgens de marketingmix naar 'product' en 'personeel' (dienstenaanbod) in combinatie met 'prijs', 
'plaats' en 'promotie' . Bij het product betreft het de woning, het woongebouw, services en de 
woonomgeving. Dit geheel wordt op de markt zichtbaar als een door de verhuurder geboden prestatie. 
Het dienstenaanbod ('product' en 'personeel') is te onderscheiden naar kerndiensten (bijvoorbeeld: 
onderhoud), steundiensten (bijvoorbeeld: informatie over onderhoud). Daarnaast zijn procesfactoren 
toegankelijkheid (melding van onderhoudsklachten), interactie (klantvriendelijkheid bij afhandelen van 
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onderhoudsklachten) en participatie (inspraak bij onderhoudsactiviteiten) (Vogelezang & Hageman, 
1993) 
De 'prijs' betreft de 'kale' huurprijs en de bijbehorende kosten voor de geboden prestatie. Het betreft 
hier overigens vooral de prijs van de prestatie op woningniveau. De positieve en negatieve externe 
kosten in de 'omgeving van de woning' wordt slechts gedeeltelijk in de prijs doorberekend. 
Bij 'plaats' gaat het om de kanalen waarlangs het product op de markt gebracht wordt en om de 
afnemersbegeleiding in de diverse stadia van het verhuurproces. Oak hier speelt de dienstverlening 
een rol. 
De 'promotie' tenslotte heeft betrekking op alle directe verhuurbevorderende activiteiten (Smeets, 
1997). 

• Vraag naar het bovenstaande product. 

De consument maakt op deze markt zijn keuze voor een product. Deze keuze wordt bepaald door de 
wensen en verwachtingen van hem als consument, de mogelijke producten (aanbod) die hem geboden 
warden en de mogelijkheden (tijd, budget, vervoer, etc.) die hij als consument heeft. 

Zowel het aanbod als de vraag naar (huurwoningen) wordt voor een deel bepaald door met name sociaal
economische invloeden op macro-niveau. Bekende parameters op dit niveau zijn: aanbod van 
koopwoningen, werkgelegenheid, inflatie, rentepeil, bruto binnenlands product en besteedbaar inkomen 
(zie a.a. Spijker, 1995). Dit complexe geheel van factoren vertaalt zich echter uiteindelijk in prestaties op 
objectniveau. 

Bij het gebruik van het marktmodel komt een complicatie aan het licht. Er bestaan namelijk verbanden 
tussen kosten en opbrengsten als output van de processen bij de VMO. Het eenzijdig aansturen op 
kostenverlaging kan leiden tot een meer dan evenredige opbrengstenverlaging. Hier is dan oak sprake 
van een optimaliseringsvraagstuk. Aan dit onderwerp wordt oak aandacht geschonken in paragraaf 6.4.3. 

6.4. 1 Waardering/verhuurbaarheid 

De niet-financiele output van het proces bestaat uit verhuurbaarheid en waardering. De verhuurbaarheid 
zegt iets over de marktpositie van het complex. Deze is dus een gevolg van de gemaakte keuzen van de 
consumenten. De waardering zegt iets over de mate van tevredenheid van de consument, de mate 
waarin de geleverde woondienst aansluit bij de gewenste prestatie (Smeets, 1997). Als gevolg van deze 
waardering vertoont de consument een bepaald woongedrag. Seiden zijn van invloed op de uiteindelijke 
verhuurbaarheid van het product. 

Verhuurbaarheid en waardering kunnen elkaar overlappen. Het is echter ook mogelijk dat een product 
goed verhuurbaar is, maar toch laag gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste van het 
aanbod in relatie tot de vraag. De waardering is een resultante van verwachtingen, beloften en 
ervaringen. De verwachtingen zijn mede bepaald door de beloften van de verhuurder in de pre-huurfase 
wekt. De ervaringen worden vooral gedurende de gebruiksfase opgedaan. Het niet overeenkomen van 
beloofde en verwachte kwaliteit, zal de uiteindelijke waardering, op basis van de eigen ervaringen, 
negatief bernvloeden (Smeets, 1997). 

Een hoge klanttevredenheid/waardering wordt vaak gezien als basis voor het functioneren van een 
organisatie. lmmers, zonder klanten is er geen business. De VMO kent twee klanten: de huurder en de 
opdrachtgever. In dit hoofdstuk wordt de huurder bedoeld als het over de klant gaat. 
Er zijn sterke verbanden tussen winst, klantloyaliteit, klanttevredenheid, de ervaren waarde van geleverde 
producten en diensten aan klanten, en de capabiliteit, loyaliteit, productiviteit van de werknemer. Deze 
verbanden zijn (tot op zekere hoogte) zelf-versterkend: tevreden klanten leiden tot tevreden werknemers 
en vice versa (Heskett c.s., 1997). Dit werd in andere termen oak in paragraaf 6.3 besproken. 

Om een hoge klanttevredenheid te bereiken moet de dienstverlening aan de klant optimaal zijn. Voor de 
processen binnen het vastgoedbeheer zijn de wensen van de huurder t.a.v. de dienstverlening gedurende 
het huurproces verschillend. De besluitvorming van de klant gedurende de fasen in het verhuurproces 
kan hiervoor als uitgangspunt dienen (zie Smeets, 1997). 
• fase 1: de orientatiefase. In deze fase is de (potentiele) huurder zich aan het orienteren. De aspirant 

huurder kijkt rand, verzamelt gegevens, vergelijkt, etc. Uiteindelijk zal de huurder zijn voorkeur 
uitspreken voor een of meerdere complexen. 

• fase 2: de aanbiedingsfase. De gerichte belangstelling van de huurder leidt tot een directe reactie van 
de verhuurder: een concrete aanbieding. 

• fase 3: de contracteringsfase. De huurder ondertekent het huurcontract. 
• fase 4: de woonfase. De woning wordt betrokken voor een nag onbepaalde periode. 
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• fase 5: de vertrekfase . De huurder heeft besloten om zich opnieuw op woningmarkt te orienteren met 
het doel een andere woning te vinden. 

Dit verhuurproces kan worden opgevat als meettraject, waarbij in elke fase meetpunten bestaan en 
indicatoren beschikbaar zijn, die het mogelijk maken gegevens voor verhuurbaarheid of waardering te 
achterhalen (Smeets, 1997). De gegevens m.b.t. de waardering/verhuurbaarheid kunnen gebaseerd 
worden op exploitatiegegevens, de meningen van sleutelfiguren en externe gegevens (enquetes). 

Een belangrijke opmerking bij de waardering betreft de tevredenheid van huurders. Het wordt niet 
mogelijk geacht om alle huurders tevreden te stellen, 100% tevredenheid is derhalve niet haalbaar. Dit 
pleit dan ook voor het vaststellen van een ondergrens aan de tevredenheid van huurders. 

Zowel de positie van het product op de huurmarkt als de wensen en de mogelijkheden van de 
consumenten veranderen continue. Hierdoor is ook de waardering/verhuurbaarheid continue aan 
verandering onderhevig. 

De waardering/verhuurbaarheid heeft, zoals gesteld in paragraaf 6.3, consequenties voor de 
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Zo zal een goede verhuurbaarheid van een complex het mogelijk 
maken om de inspanningen op het gebied van bijvoorbeeld de promotie en het commercieel onderhoud te 
verminderen (sturing op basis van prestaties), waardoor minder kosten gemaakt worden. Dit 'trial en 
error'-proces van sturen en bijsturen heeft uiteindelijk rendementsoptimalisatie als doel. 

In hoofdstuk 13, bijlage staat een opsomming van veel gebruikte indicatoren en gegevens die voor de 
metingen naar verhuurbaarheid en waardering vaak worden gebruikt in de literatuur. 

6.4.2 Kostenlopbrengsten 

De feitelijke kosten en opbrengsten in relatie tot de waarde van het object zijn de eerste oorzaak voor het 
behaalde directe rendement. De kosten en opbrengsten zijn een weerspiegeling van activiteiten die door 
of namens de VMO zijn gemaakt voor haar opdrachtgevers. De kosten kunnen zowel veroorzaakt zijn 
door de eigen organisatie als door derden (aannemers, adviesbureaus, deurwaarders, etc.). 
In de huidige beheervergoedingsstructuur tussen VMO en belegger is deze weerspiegeling echter niet 
perfect. De beheervergoeding voor de VMO (kostenpost eigenaar) bestaat, in het algemeen, uit een vast 
bedrag per woning plus een ad hoc vergoeding voor aanvullend geleverde diensten. De verscheidenheid 
aan activiteiten en inspanningen (per complex verschillend) door een VMO komt niet direct tot uitdrukking 
in de beheervergoeding. Er bestaat dus geen sluitend verband tussen inspanning en vergoeding. 

In dit onderzoek worden alleen de kosten en opbrengsten meegenomen zoals ze voor de eigenaren van 
het vastgoed gelden. De kosten, die de VMO maakt voor de inzet van personeel/ huisvesting/ 
apparatuur/ etc. maken dus geen deel uit van het onderzoek. 

6.4.3 Rendementlrisco-profiel 

Het patroon van kosten en opbrengsten gesommeerd en in de tijd geplaatst en in relatie tot de waarde en 
aangenomen waarde-ontwikkeling levert uiteindelijk het rendement/risico-profiel op. 

Rendement 
Het rendement wordt door de ROZ/IPD omschreven als: 

'De som van de waardestijging en de netto inkomsten, uitgedrukt als percentage van de gemiddelde 
waarde gedurende hetjaar'. 

Het realiseren van met name optimale opbrengsten wordt in de literatuur gezien als zeer belangrijk. Zo 
wordt, in de bedrijfskunde, het leggen van te veel nadruk op kosteninvloeden door Prahalad 'Noemerma
nagement' genoemd. 'Velen concentreren zich op het onderste bedrag van de breuk opbrengsten/kosten. 
Ze verhogen het resultaat van hun investeringen door de kosten te verlagen, in plaats van de 
opbrengsten te verhogen' (Prahalad, 1997). 

Voor beleggen in vastgoed moet, volgens Vismans, binnen de groep financiele maatstaven ook de nadruk 
liggen op de opbrengstenkant. 'Uit diverse onderzoeken is gebleken dat verreweg de belangrijkste 
parameters bij het bereiken van een optimaal beleggingsresultaat liggen in de opbrengstenverhogingen 
en de waardevermeerderende maatregelen. Kosteninvloeden, zoals onderhoud, mutatie- en leeg-
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standskosten alsmede de vaste lasten hebben naar verhouding een veel lagere invloed op de hoogte van 
het beleggingsresultaat' (Vismans, 1993). Dit zou voor de opbrengsten in concrete warden bepaald door 
bijvoorbeeld het realiseren van een a. nieuwe optimale huurprijs na mutatie, b. optimale stijging van de 
huurprijs, c. realiseren van een optimale leegstand. 
Naar mijn mening warden de beste beleggingsprestaties geboekt als men het optimum weet te vinden 
tussen kosten en opbrengsten. Het streven is hierbij dus continu gericht op een optimum, tussen posten 
waarbij een verband verondersteld wordt, zoals bijvoorbeeld: 
• huuropbrengsten en leegstand; 
• promotiekosten en huuropbrengsten/leegstand; 
• upgrading en huuropbrengsten/leegstand; 
• kosten voor verhuurbaar maken en huuropbrengsten/leegstand; 

Bij andere posten is dit minder of niet van toepassing, en dient er gestreefd te warden naar een zo laag 
mogelijk niveau, dit zijn met name posten op het gebied van correctief onderhoud en juridische kosten. 

Bovenstaand streven kan gezien warden in de lijn van de onderscheidden kernactiviteiten, als invulling 
van het actief ondernemerschap, van de VMO. 

Risico 
Het risico, als onderdeel van het hierboven genoemde rendement/risico-profiel, kan bestaan uit 
verschillende soorten risico's. Deze zijn uitvoerig aan de orde geweest in hoofdstuk 4. Voor de VMO is 
met name het onsystematische, m.a.w. objectgebonden, risico van belang. Dit risico kan warden 
gereduceerd door een zo adequaat mogelijk management. Door middel van dit management zijn, zo is 
reeds in paragraaf 4.4.3 aan de orde geweest, extra rendementen te behalen of risico's te vermijden. Dit 
is het risico dat de gerealiseerde exploitatieresultaten zullen afwijken van de geprognostiseerde maximaal 
haalbare exploitatieresultaten. Het betreft hier dus: 
• risico's dat geprognostiseerde opbrengsten niet gerealiseerd of gernd kunnen warden, dit zijn 

bijvoorbeeld opgelopen huurachterstanden die uiteindelijk oninbaar blijken te zijn; 
• risico's dat potentiele opbrengsten niet onderkend warden, dit is het geval wanneer de markthuur op 

een hoger niveau ligt dan de feitelijke huur; 
• risico's dat de gebudgetteerde kosten hoger uitvallen dan gepland. 

lnformatiebehoefte 
Om grip te krijgen op deze risico's zal de VMO informatie moeten hebben over zijn huurders 
(bijvoorbeeld: betalingsgedrag), het complex sec (bijvoorbeeld: staat van onderhoud), de marktpositie 
van het complex (bijvoorbeeld: verhuurbaarheid) en het geheel aan aspecten. 

Op complexniveau kan het rendement/risico-profiel dan ook als volgt vastgesteld warden: 

Tabel 6.4.3 

I 
(direct) rendement 
- op basis van financiele output-gegevens (prestaties) 

... .. ..... ·• complexx 

------~• objectgebonden risico 
- op basis van niet-financiele output-gegevens (prestaties) 

Rendement/risico-profiel op complexniveau 
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6.5 Clustering van output-gegevens: indicatoren en indexen 

Clustering van gegevens tot indicatoren 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat een VMO t.b.v. actief omgaan met objectgebonden risico's en 
rendements-optimalisatie informatie moet hebben over: 

I. de product-functionaliteit: de marktpositie van het product op basis van het keuzegedrag van de (met 
name: potentiele en vertrekkende) huurder t.a.v. het aangeboden product (en haar kenmerken) in de 
markt; 

II. de product-kwaliteit: de 'sec'-technische staat van het product (product; volgens definitie 6.4) op basis 
van de reacties van de (zittende) huurder alsmede de kosten die gemoeid zijn met het instandhouden 
van de product-kwaliteit; 

Ill. de huurder. het gedrag van de (met name zittende en vertrekkende) huurder m.b.t. juridische en 
incassozaken alsmede de consequenties hiervan in kosten; 

IV. het totaal; het geheel van bovenstaande aspecten . 

Deze drie informatievelden kunnen gebruikt worden t.b.v. de clustering van de beschikbare financiele en 
niet-financiele output-gegevens, waarbij: 
• de financiele gegevens en de uiteindelijke financiele indicatoren moeten aansluiten op de definities en 

gegevensopbouw van de ROZ/IPD-Vastgoedindex 
• indicatoren en de indexen informatie moeten bevatten over alle fasen van het verhuurproces. Zie tabel 

6.5.a. 

Tabel 6.5.a . 
Flnanciele en niet-financiele gegevens 

Fase Product-kwaliteit Huurder 
Orienta tie 
Aanbieding 
Woon- I contractering 
Vertrek 
lnformatie van de indexen over de fasen van het verhuurproces 

De indexen zijn opgebouwd uit de volgende gegevens en indicatoren: 

Tabel 6.5.b. 
Niet-financieel 
Index 

Product
functionaliteit 

Indicator 
(per woning per complex) 

leegstandspercentage; 
mutatiegraad; 

Outputgegevens 
(per complex) 
• leegstand (aard en omvang); 
• mutaties; 

• 
• 
• gemiddelde woonduur van • gegevens vertrekkende huurder; 

Product
kwaliteit 

Huurder 

Totaal 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

vertrekkende huurders; 
aanbiedingsgraad 
weigeringsgraad ; 
acceptatiegraad; 
inschrijvingstijd nieuwe huurder; 
klachtengraad gebouw 
klachtengraad omgeving 
klachtengraad sociaal; 
klachtengraad vandalisme; 
verbetergraad . 
huurcommissiegraad; 
percentage gewonnen 
huurcommissiezaken; 
huurachterstandspercentage; 
ontruimingsgraad; 
deu rwaardersgraad . 

Clustering van niet-financiele output-gegevens 
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• inschrijvingen; 
• aanbiedingen; 
• weigeringen ; 
• acceptaties ; 
• gegevens nieuwe huurder . 
• klachten gebouw 
• klachten omgeving 
• klachten sociaal ; 
• gevallen van vandalisme; 
• verbeterverzoeken . 
• aangespannen huurcommissiezaken; 
• aantal ontruimingen; 
• aantal deurwaarderzaken; 
• gewonnen huurcommissiezaken; 
• huurachterstanden 
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De drie indexen vormen samen de niet-financiele totaal-index. Bij het samenstellen van de totaal-index 
tellen de indexen m.b.t. de product-functionaliteit en de product-kwaliteit zwaarder, respectievelijk drie 
maal en twee maal, mee dan de huurder-index. In formule-vorm ziet dit er dan ook als volgt uit: 

Totaal-index: [ ( 3 * Product-functionaliteit + 2 * Product-kwaliteit + 1 * Huurder) / 6] 

De wegingsfactoren voor het bepalen van de totaal-index zijn afgestemd op de veronderstelde 
verhouding van het voorspellende karakter van de onderliggende indexen (en haar indicatoren) voor 
ontwikkelingen van de verhuurbaarheid. Ook binnen de onderliggende indexen (Product-functionaliteit) 
kunnen wegingsfactoren per onderkende indicator (mutatiegraad, leegstandsgraad, etc.) bepaald worden . 

De reden om bijvoorbeeld de mutatiegraad minder zwaar te laten wegen is de veronderstelling dat de 
leegstandsgraad meer zegt over de tekortkomingen van woning en woonomgeving. Een hoge 
mutatiegraad in een bepaalde periode hoeft niet te betekenen dat de verhuurbaarheid verslechtert, maar 
kan samenhangen met bewonerskenmerken (veranderen van baan, etc.). Als bij een hoge mutatiegraad 
de leegstandsgraad toch vrijwel nul is, wil dat zeggen dat het kennelijk niet moeilijk is om een woning te 
verhuren. Vandaar dat de leegstandsgraad zwaarder wordt gewogen dan de mutatiegraad (bewerking 
van Nauta, 1997). De reciproke van de mutatiegraad is de 'gemiddelde woonduur van de zittende 
huurders'. Deze kan afwijken van de indicator 'woonduur van vertrekkende huurder'. De indicator 
'woonduur van de vertrekkende huurder' kan opgevat worden als een verbijzondering (vooral mensen die 
al lang in dit complex wonen vertrekken, of nieuwe huurders huren tegenwoordig maar heel kort) van de 
mutatiegraad. Vandaar dat de mutatiegraad zwaarder wordt gewogen dan de woonduur bij einde verhuur. 

Tabel 6.5.c 
Financieel 
Index Indicator 

(per woning per complex) 
Product- Opbrengsten idem 
functionaliteit 

Verhuurkosten idem 

Product- Onderhoudskosten idem 
kwaliteit 
Huurder Juridische kosten idem 

Overig idem 

Waardestijging idem 

Totaal Direct rendement & idem 
Indirect rendement 

Clustering van financiele output-gegevens 

Outputgegevens 
(per complex) 
• netto theoretische huuropbrengsten; 
• financiele leegstand; 
• huurkorting; 
• overig inkomen en subsidies; 
• promotiekosten; 
• leegstandskosten; 
• verhuurcourtage; 
• verhuurbaar maken; 
• beheervergoeding; 
• correctief onderhoud; 
• schade onderhoud; 
• niet verhaalbare mutatieschade; 
• huurderving (oninbare huren); 
• incassokosten; 
• planmatig onderhoud ; 
• vaste lasten (verzekering, 

belastingen); 
• taxatiewaarde primo 
• taxatiewaarde ultimo 

De gegevens m.b.t. deze index zijn kosten, opbrengsten en waarden en dus uit te drukken in guldens. De 
totaal-index wordt dan ook ongewogen vastgesteld op basis van de overige indexen. Omdat de totaal
index het totale rendement weerspiegelt, ziet de formule er dan ook als volgt uit: 

Totaal rendement = Direct rendement: (Opbrengsten - verhuurkosten - onderhoudskosten - juridische 
kosten - overig) / gem. taxatiewaarde en Indirect rendement: (taxatiewaarde ultimo - taxatiewaarde 
primo) /gem. taxatiewaarde. 

De totaal-index (het totale rendement dus) van een submarkt kent als gemiddelde waarde voor een 
submarkt 100. De indexen van de diverse complexen in die submarkt warden vastgesteld door dit 
gemiddeld rendement van de submarkt als uitgangspunt te nemen. 
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Bijvoorbeeld submarkt: x, kent de volgende gemiddelde jaarlijkse gegevens per vhe: 
• gem. taxatiewaarde: fl. 130.000; 
• verder de volgende posten m.b.t. het exploitatie-resultaat, waarbij de posten met een karakter van de 

lastenzijde met een -/- warden verrekend : 

gemiddelde jaarlijkse posten 
Product-functionaliteit 
Product-kwaliteit 
Huurder 
overig 
waardestijging 
Totaal 
Gemiddeld jaarlijks rendement 

Toelichting: 

bedrag 
fl. 13.000 

-/- fl . 2.000 
-/- fl. 1.000 
-/-fl. 1.500 

fl. 2.500 
= fl. 11.000 

rendement-componenten 
10.0 % 

-/-1.5 % 
-/- 0.8 % 
-/- 1.2 % 

1.9 % 

8.5% 

index 
118 

-/- 18 
-/- 9 

-/- 14 
23 

= 100 

Totaal = fl. 11.000, dit leidt tot een rendement van fl. 11.000 I fl. 130.000 = 8.5 %. Dit rendement stel je als totaal-index 
gelijk aan 100. De overige indexen worden op basis hiervan vastgesteld. 

Bijvoorbeeld de Product-functionaliteit, wanneer de overige posten bevroren worden, levert het gemiddelde complex in 
het betreffende jaar fl. 13.000 op. Het (uiteraard fictieve) rendement komt dan op fl. 13.000 I fl. 130.000 = 10.0 %. In 
een index uitgedrukt is dit (10.0 % / 8.5 %) *100 = 118. 

Een financieel beter dan gemiddeld scorend complex heeft dan in deze submarkt voor de Totaal-index 
een waarde van meer dan 100. 
Deze exercitie is uiteraard ook mogelijk door alleen naar het direct-rendement te kijken en dit op 100 te 
stellen. Of door de posten die onder 'overig' vallen weg te laten en op de resterende posten het 
(aangepaste) direct-rendement te baseren. De informatie die, door het weglaten van deze posten, dan 
zou wegvallen, leidt wel tot een minder betrouwbare methodiek en uiteindelijk tot minder betrouwbare 
'best in practice'-complexen. 

Planmatig onderhoud 
De post planmatig onderhoud heeft vanwege zijn specifieke cyclus een wisselend en daarmee afwijkend 
karakter t.o.v. de andere financiele posten. Daarom maakt deze post geen deel uit van de product
kwaliteit-index. Hierdoor wordt de product-kwaliteit-index helderder (relatie correctief onderhoud en 
schade / klachtengraad) en betrouwbaarder. Omdat het planmatig onderhoud een grote impact kan 
hebben op het rendement is het geheel weglaten van deze post geen goede optie, er wordt dan een 'gap' 
veroorzaakt met de werkelijkheid. Om toch de kosten te laten weerspiegelen in het rendement is het 
planmatig onderhoud ondergebracht bij 'overig' . 

Om toch de gewenste management-informatie te halen t.a.v. de kosten die met het planmatig onderhoud 
gepaard gaan t.o.v. streefwaarden zijn andere, dan de in paragraaf 6.7, methodieken meer opportuun. In 
figuur 6.5.c staat een mogelijke methodiek om tot streefwaarden voor planmatig onderhoud te komen en 
gerealiseerde afwijkingen op te merken. 

Figuur 6.5.c 

Planmatig 
onderhoud 
(jaarlijks) 

fl./m2 

(periode: 
15 jaar) 

-> t (bouwjaar) 

bedrijfstak-standaard 
of 
portefeuille-gerniddelde 
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6.6 Submarkten 

Het verantwoord vergelijken van de output-gegevens van complexen kan alleen als deze complexen min 
of meer vergelijkbaar zijn en dus tot dezelfde submarkt horen. Net zoals de financiele gegevens moeten 
de uiteindelijk onderscheidden submarkten aansluiten op de definities en gegevensstructuur van de 
ROZ/IPD-Vastgoedindex. 

De volgende basisdefinities gelden. 

Submarkt 
Een verzameling complexen(delen) die, ten behoeve van het actief vastgoedmanagement, vanwege hun 
onderlinge vergelijkingsmogelijkheden als een eenheid gezien kunnen worden. 

Complex 
Een complex is een verzameling woningen die uit het oogpunt van beheer als een eenheid gezien kan 
worden. Een complex kan afwijken van de gehanteerde administratieve indeling. Alie woningen van een 
complex hebben gelijke kenmerken ten aanzien van : wijk , bouwjaarklasse en renovatiejaarklasse. (van 
Vliet, 1995) 

Marktsegment 
Een marktsegment is een verzameling huishoudens die eenzelfde woonvoorkeur hebben. Voorbeelden 
van marktsegmenten zijn: jonge starters, kleine huishoudens met een hoog inkomen, grate gezinnen met 
een laag inkomen (van Vliet, 1995). Het beg rip doelgroep, kent eenzelfde definitie. 

In de literatuur (o.a. bij diverse (afstudeer)onderzoeken) zijn de volgende eenheden aangetroffen waar
mee een (woning)portefeuille in submarkten ingedeeld kan warden: 
I. Productgroepen; 
II. Product-Marktgroepen. 

I. Productgroepen (PG) 
Een productgroep is een verzameling woningen die over dezelfde productkenmerken beschikken. Dit 
kunnen de volgende productkenmerken zijn: 
• prijs: dure en goedkope woningen; 
• type: eengezins- en meergezinswoningen; 
• grootte: klein(</=2kamers), middelgroot (bijvoorbeeld: 3 kamers) en groat (=/>4 kamers); 
• kwaliteit: hoge en lage kwaliteit (bijvoorbeeld: volgens het puntensysteem van het Woning 

Waarderings Systeem); 
Ook is een combinatie van bovenstaande product-kenmerken mogelijk, dit leidt tot productgroepen zoals: 
goedkope en dure meergezinswoningen en goedkope en dure eengezinswoningen. Een indeling naar 
productgroepen, kan als consequentie hebben dat een complex opgedeeld wordt in meerdere complex
delen. 

II. Product-Marktgroepen (PMG) 
Een product-marktgroep is een verzameling woningen die over dezelfde productkenmerken beschikken 
en die dezelfde marktsegment/doelgroep bedienen. Dit kunnen de volgende doelgroepen zijn: 
• ouderen; 
• jongeren; 
• kleine/grote gezinnen; 
• etc. 
In combinatie met de hierboven genoemde productkenmerken, leidt dit tot product-marktgroepen zoals: 
goedkope jongerenwoningen, dure ouderenwoningen, etc. 
Een indeling naar product-rnarktgroepen, kan als consequentie hebben dat een complex opgedeeld wordt 
in meerdere complex-delen, deze warden in de literatuur PCC's of PMC's genoemd. Zo bestaat complex 
3 in figuur 6.7.a. uit twee PCC's. Voor deze twee begrippen gelden de volgende definities: 

Product-ComplexCombinaties (PCC's) 
Een PCC is een verzameling woningen die uit het oogpunt van markt (woonvoorkeur) en beheer een 
eenheid vormen. Een PCC is het kleinste gemene veelvoud van product, complex en marktsegment, zie 
figuur 6.7.a (van Vliet, 1995). 
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Figuur 6.7.a 

Product-MarktGroep 

1. jongerenwon. goedkoop I 
2. jongerenwon. duur I 
3. won. voor kl. gez. duur I 
4. ouderenwon. goedkoop I 
Totaal = 4 submarkten 

Complexen 

2 

~ -

10 

2 

- -

3 

~ 

21 

I 8 

___::s,, 

Product-ComplexCombinatie (bewerking van Van Vliet, 1995) 

4 5 

- -

14 I 
I 

21 83 I 
I 

- -
PCC (marktseg ment ouderen) 

De woningportefeuille in figuur 6.7.a, bestaande uit 5 complexen of 7 PCC's, zou in 4 submarkten 
opgedeeld kunnen warden. Waarbij de submarkt 'goedkope ouderenwoningen' uit 1 PCC van 8 woningen 
bestaat. 

Product-MarktCombinaties (PMC's) 
'Een begrip waarmee een gevormde, dan wei te vormen combinatie wordt aangeduid bestaande uit een 
groep klanten, met een of meer gemeenschappelijke kenmerken, welke om een en dezelfde reden een 
product, of een groep nauw verwante producten, bij een onderneming betreft' . 

De PMC wordt zodoende dus gevormd door een doelgroep personen, welke een min of meer 
gelijkluidende vraag formuleren, de vraag, met betrekking tot een aangeboden product of dienst, het 
aanbod, in die betreffende markt (Keeris, 1997b). 

Er is sprake van een PMC wanneer de kenmerken van aangeboden producten aansluiten op de door de 
doelgroep gevraagde kenmerken. Gemeten wordt op een aantal relevant geachte productkenmerken 
(bijvoorbeeld oppervlakte woonkamer, het aantal slaapkamers etc.). 

Deze kwantitatieve onderbouwing van de 'match' tussen producten en markten vormt het onderscheid 
tussen de wijze waarop PMC's en PCC's gevormd warden. 

Geografische indeling 
Nadat een woningportefeuille is ingedeeld op basis van PG-en of PMG-en kan deze verder ingedeeld 
warden in geografische eenheden. Het onderscheiden van submarkten op basis van alleen geografische 
kenmerken is ook mogelijk. Zie figuur 6. 7.b. 

Deze geografische indeling kan algemeen geldend zijn, dus los van een specifieke stad (submarkt: 
complexen binnen een straal van 1,5 km van een NS-centraal station of submarkt: complexen in een 
jaren '70 wijk) of heel specifiek voor een stad gelden (wijk a, b en c). 
De eerste indeling kan daarnaast worden ingedeeld op nationaal, regionaal en lokaal (een stad) niveau. 
Een submarkt, op basis hiervan, zou dan kunnen zijn: complexen in een jaren '70 wijk in de regio Utrecht 
(regionaal niveau). 
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Figuur 6.7.b 

1 :2 1 :2 

I ~ :~ I I ~:-~--1 ----·---- ·· · ·' · · · · 3 4 3 4 

Wijk: A B C D 

Het indelen van een woningportefeuille in submarkten 

Kiezen van submarkten 

Woningportefeuille 

PG/PMG: 
4 submarkten 

of 

Geografische indeling (4 wijken) en 
PG/PMG 
maximaal 16 submarkten 

In deze paragraaf zijn een aantal mogelijke indelingen van een woningportefeuille genoemd. Bij de 
uiteindelijke keuze voor het opdelen van de portefeuille in submarkten , is het een optie om dit te doen op 
basis van de patronen van behaalde prestaties. Dit kan dan gezien worden als een soort 
gevoeligheidsanalyse. 

Deze werkwijze heeft als voordeel dat die indeling van submarkten gekozen wordt die waarschijnlijk de 
grootste verklarende waarde heeft voor de behaalde prestaties. Een ander voordeel betreft het feit dat nu 
per woning-portefeuille de meest prestatie-verklarende indeling in submarkten gekozen wordt. Dit sluit 
aan op de heterogeniteit van de Nederlandse vastgoedmarkt. 

Naast bovenstaande overweging moet bij elke indeling van een woningportefeuille in submarkten het 
optimum gezocht worden tussen: 
• kwantiteit: het aantal complexen in een submarkt (zeer grove indeling gewenst); 
• kwaliteit: de mate van vergelijkbaarheid van de complexen in een submarkt (zeer fijne indeling 

gewenst). 

Beschikt een woningportefeuille over een voldoende groat aantal complexen, dan gaat mijn voorkeur, in 
principe, uit naar een indeling van de woningportefeuille in submarkten op basis van product
marktgroepen. Dit is m.i. de meest verfijnde en daarmee de basis voor de meest prestatie-verklarende 
indeling van een woningportefeuille. Deze indeling naar product-marktgroepen sluit niet aan op de 
indeling volgens de ROZ/IPD-Vastgoedindex (te verfijnd) maar is wel te herleiden naar deze indeling. 
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6.7 Benchmarking 

Principe 
Voor het vaststellen van de benchmarks voor indicatoren moeten eerst de complexen die tot dezelfde 
submarkt behoren, gegroepeerd worden. Vervolgens moeten uit een submarkt, die complexen 
geselecteerd warden die 'the best in practice' zijn. Deze complexen behoren dan tot de zogenaamde 
benchmark-area. Hiervoor is het volgende criterium bepaald: 

• Stabiele en hoge financiele en niet-financiele totaal-prestaties, je zoekt dan naar de complexen die 
zowel een hoog rendement hebben vertoond als een minimaal risico in zich hebben omdat ze in de 
beschouwde periode een goede marktpositie hebben gehouden, het klachtenniveau stabiel laag was 
etc. 

Een analyse van alle gegevens (indicatoren) van deze complexen moet per submarkt leiden tot het 
benoemen van benchmarks. De achterliggende reden van deze wijze van benchmarking is dat nu niet 
gekozen wordt voor een streefwaarde van 'O' of 'zo laag of hoog mogelijk' voor indicatoren, maar voor 
een realistische streefwaarde die hoort bij de bewezen succesvolle complexen. Voorbeeld: voor een 
submarkt komt boven water dat de meest succesvolle complexen een mutatiegraad hebben van 15% en 
een leegstand van 3%. Deze waarden liggen weliswaar boven het landelijk gemiddelde, maar zijn 
blijkbaar verbonden aan complexen, die tot de beste behoren van de betreffende submarkt. Bij deze 
complexen is blijkbaar een optimum bereikt in zowel gemaakte kosten en opbrengsten enerzijds als een 
hoge waardering en verhuurbaarheid anderzijds, resulterend in zowel een hoge financiele als niet
financiele prestatie. 

Correctie 
De benchmarks per submarkt worden dus, in pnnc1pe, bepaald door de prestaties van de 'best-in
practice'-complexen als uitgangspunt te nemen. Door in te zoomen op deelaspecten kunnen deze 
benchmarks eventueel gecorrigeerd warden . Dit is het geval wanneer de prestaties van complexen op 
deze aspecten beter zijn. 
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Tabel 6.7 

hoog 

Financil:\le i 
prestatie 

laag 

i 

i 

i 
Benchmark-area's 

Submarkt: x 

oZ 

Gemiddelde 
· ' waarde: 

Totaal 

Totaal 

oY oX 

Benchmark-area 
De complexen in dit gebied zijn 
'the best in practice ': complex w 

Gemiddelde waarde: 
· · · · · · · · · · · ·: Totaal 

Niet-financil:\le prestatie 
slecht goed 

Submarkt: x Product-functionaliteit 

'the best in practice': complex w 

oz 
Gemiddelde waarde: 
Product-funclionaliteit 

Gemiddelde waarde: 
· · · · · · · · · · · · '. Product-functionaliteit 

'--------'--.....C.--------

Submarkt: x 

oW oz 

Submarkt: x 

oY 

Product-kwaliteit 

'the best in practice ': complex y 

Gemiddelde waarde: 
Product-kwaliteit 

Gemiddelde waarde: .. . .. . ..... ---- . - . ~ Product-kwaliteit 

Huurder 

'the best in practice ': complex z 

oW 
Gemiddelde waarde: 
Huurder 

Gemiddelde waarde: 
· • · · · · · · · · · · · '. Huurder 
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6.8 Prestatieprofielen 

De volgende profielen kunnen op basis van de bereikte financiele en niet-financiele prestaties in een 
submarkt worden onderscheidden: 

Tabel 6.8 

Submarkt: x Totaal 

hoog 

II 
Financielle 

r Totaal 
prestatie 

IV Ill 
laag 

Niet-financielle prestat 
slecht goed 

Prestatieprofielen 

Hoge financiele prestatles, lage niet-financiele prestaties, Aandachtscomplexen 
Deze complexen vragen met name aandacht wanneer de marktomstandigheden veranderen. 
lndien de lage niet-financiele prestaties veroorzaakt worden door: 
- product-functionaliteit 

prestaties stabiel, dit kan bij deze submarkt passen, 
prestaties niet stabiel, dit kan bij dalende prestaties als een olievlek werken, waarbij uiteindelijk 
de financiele prestaties ook at kunnen nemen; 

- product-kwaliteit 
ontevredenheid van de zittende huurders over de kwaliteit van het product, langdurige 
ontevredenheid kan leiden tot verhuizingen en negatieve beeldvorming t.a.v. het complex 
vanuit de markt, vervroegd (planmatig) onderhoud of upgrading is een optie. 

II Hoge financiele en nlet-financiele prestatles, Topcomplexen 

Ill Lage financiele prestaties, hoge niet-financiele prestaties, Potentiecomplexen 
Er is (markt)ruimte om de financiele prestaties van deze complexen te verbeteren. Dit verbeteren kan 
door zowel naar maatregelen aan de opbrengstenkant (huurprijs omhoog) als naar maatregelen aan 
de kostenkant (planmatig onderhoud uitstelien, promotie verminderen) te kijken . 

IV Lage financiele en niet-financiele prestaties, Rampcomplexen 
Deze complexen worden en niet door de markt (huurders in de orientatiefase) en niet door de zittende 
huurders gewaardeerd verder hebben ze een laag financieei rendement, er kan hier sprake zijn van 
een structureel probleem, namelijk een verkeerde marketingmix. 

6.9 Conclusie 

De nadruk bij meetinstrumenten (zoals behandeld in hoofdstuk 5) in het vastgoedmanagement lag m.i. te 
veel bij indicatoren van niet-financiele aard. Aardig is het dan ook om te lezen hoe die ontwikkelingen in 
een ander vakgebied zijn . Zo bleek uit de iiteratuur in dit hoofdstuk dater in de bedrijfskunde (traditioneel 
aandacht op indicatoren van financiele aard) juist steeds meer aandacht komt voor meetinstrumenten met 
indicatoren van niet-financiele aard. In dit hoofdstuk zijn deze twee werelden bij elkaar gekomen. 

De gekozen wijze van benchmarking is het uitvloeisel van het vinden van een optimale balans tussen 
financieie en niet-financiele prestaties. Alleen op deze wijze van gegevensanalyse is het voor mij te 
rechtvaardigen waarom de ene waarde van een indicator 'goed' is en daarom als streefwaarde 
(benchmark) betiteld moet worden en de andere waarde niet. 
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7. Benchmarking: pilotproject VMO 

7.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de methodiek zoals beschreven in hoofdstuk 6 toepasbaar is 
voor twee concrete woningportefeuilles van een belegger. Deze woningportefeuilles zijn in beheer bij de 
voor dit onderzoek betrokkan VMO. Deze toepassing geeft de practische mogelijkheden weer m.b.t. de 
volgende vragen: 
• welke informatie is beschikbaar bij de betrokken VMO; 
• submarkten , op welke wijze zijn de portefeuilles op te delen in submarkten. 

Pilotproject 
Voor de twee portefeuilles wordt de in hoofdstuk 6 voorgestelde methodiek gevolgd. Er worden dus 
achtereenvolgens per portefeuille vastgesteld: 
• de te onderscheidden submarkten; 
• de financiele en niet-financiele prestaties van deze complexen , uitgedrukt in indexen; 
• op basis van deze prestaties: de complexen die 'the best in practice' zijn ; 
• de benchmarks voor indicatoren per submarkt, aan de hand van deze 'best in practice'-complexen. 
Vervolgens worden de twee portefeuilles onderling vergeleken. 

7.2 Beschikbare informatie 

In hoofdstuk 6 zijn verschillende indicatoren aangeven die de basis zijn voor de vastgestelde indexen. Bij 
de betrokken VMO zijn echter niet voldoende gegevens voorhanden om al deze indicatoren vast te 
stellen. Daarom zijn in deze paragraaf die indicatoren genoemd die, al dan niet geautomatiseerd, wel 
beschikbaar waren. 

Niet-financieel 
Bij de betrokken VMO zijn voor de compiexen de volgende niet-financiele gegevens m.b.t. de 
waardering/verhuurbaarheid op complex-niveau beschikbaar. Deze gegevens zijn kwantitatief meetbaar. 

Tabel 7.2.a. 
Niet-financieel 
Index 

Product
functionaliteit 
Product
kwaliteit 
Huurder 
Totaal 

Indicator 
(per woning per complex) 
• leegstandsgraad; 
• mutatiegraad. 
• klachtengraad; 

• huurachterstandspercentage; 

Kwantitatieve niet-financiele output-gegevens 

Outputgegevens 
(per complex) 
• leegstand; 
• mutaties. 
• klachten gebouw 

• huurachterstanden 

Zowel de totaal-index als de drie andere indexen kennen als gemiddelde waarde voor een submarkt 100. 
Deze drie indexen vormen samen de niet-financiele Totaal-index. Bij het samenstellen van de totaal-index 
tellen de indexen m.b.t. de marktpositie en de complex zwaarder, respectievelijk drie maal en twee maal, 
mee dan de huurder-index. In formule-vorm ziet dit er dan ook als volgt uit: 

Totaal:[ ( 3 • Product-functionaliteit + 2 * Product-kwaliteit + 1 *Huurder) / 6] 

De wegingsfactoren voor de product-functionaliteit Index zijn: 
• leegstandsgraad 3.0 
• mutatiegraad 2.0 

Financieel 
De betrokken VMO heeft geen direct inzicht in de waarde en de waardestijgingen van de toevertrouwde 
objecten. Het ligt daarom meer voor de hand om i.p.v. het rendement voor de financiele prestaties van de 
complexen, het zogenaamde bruto/nettotraject als uitgangspunt te nemen. Dit zijn dan de totale 
opbrengsten minus de totale kosten, zoals bekend bij de betrokken VMO. 
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Bij de betrokken VMO zijn de volgende financiele gegevens op complex-niveau beschikbaar. Al deze 
gegevens zijn kwantitatief meetbaar en sluiten aan op de definities zoals opgesteld door de ROZ/IPD. In 
de tabel ontbreekt een aantal posten, zoals vaste lasten (verzekeringen, belastingen, etc.) en subsidies. 
Dit heeft twee redenen: deze posten zijn niet bij de betrokken VMO bekend, verder zijn ze nauwelijks door 
VMO's te bei'nvloeden en kennen geen relatie met de niet-financiele gegevens, zie figuur 6.4; A, niet
be'invloedbare kosten. 

Tabel 7.2.b 
Financieel 
Index Indicator 

(per woning per complex) 
Outputgegevens 
(per complex) 

Product- Opbrengsten idem • netto theoretische huuropbrengsten; 

functionaliteit ....,...,---,---,----,-------,-,---------------• _fi_m_a_n_ci_el_e_Ie_e~g~s_ta_n_d_(~-/~-)_; ___ _ 
Verhuurkosten idem • beheervergoeding; 

Product- Onderhoudskosten idem 
kwaliteit 
Huurder Juridische kosten idem 

overig 
Totaal Bruto/netto-traject 
Kwantitatieve financiele output-gegevens 

• promotiekosten; 
• leegstandskosten; 
• verhuurcourtage; 
• instandhoudingsonderhoud 

verhuurbaar maken; 
• correctief onderhoud; 
• schade-onderhoud 
• niet verhaalbare mutatieschade; 
• huurderving (oninbare huren); 
• incassokosten; 
• planmatig onderhoud; 

De gegevens van deze index zijn kosten en opbrengsten en dus uit te drukken in guldens. De totaal-index 
wordt dan ook ongewogen vastgesteld op basis van de drie overige indexen. Omdat de totaal-index het 
totale bruto-nettotraject (opbrengsten minus kosten (zoals in tabel 7.2.b)) weerspiegelt, ziet de formule er 
dan ook als volgt uit: 

Totaal: [ Product-functionaliteit - Product-kwaliteit - Huurder - overig ] 

De totaal-index van een submarkt kent als gemiddelde waarde voor een submarkt 100. De overige 
indexen warden vastgesteld door het gemiddelde bruto/netto-traject van de submarkt als uitgangspunt te 
nemen. 

Bijvoorbeeld submarkt: x, kent de volgende gemiddelde jaarlijkse gegevens per vhe: waarbij de posten 
met een karakter van de lastenzijde met een -/- worden verrekend : 

Product-functionaliteit 
Product-kwaliteit 
Huurder 
overig 
Totaal 
Gemiddeld jaarlijks bruto/netto-traject) 

Toelichting: 

bedrag 
fl. 13.000 

-/- fl. 2.000 
-/- fl. 1.000 
-i- fl . i .500 
= fl. 8.500 

index 
153 

-/- 23 
-/- 12 
-/- 18 

100 

Totaa/ = fl. 8.500, dit brutolnetto-traject stet je als totaal-index gelijk aan 100. De overige indexen warden op basis 
hiervan vastgesteld. 

Bijvoorbeeld de Product-functionaliteit, wanneer de overige posten bevroren warden, levert het gemiddelde complex in 
het betreffende jaar fl. 13.000 op. In een index uitgedruktis dit (fl. 13.000 /fl. 8.500 *100 =) 153. 

Totaal (100) = Product-functionaliteit (153)- Product-kwaliteit (23)- Huurder (12)- overig (18). 

Een financieel beter dan gemiddeld scorend complex heeft dan in deze submarkt voor de Totaal-index 
een waarde van meerdan 100. Zie hoofdstuk 13, bijlage 3 voor een gedetailleerde berekeningswijze van 
de beide totaal-indexen. 
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7.3 Submarkten 

In het vorige hoofdstuk zijn de volgende eenheden aangetroffen waarmee een (woning)portefeuille in 
submarkten ingedeeld kan warden. 
• productgroepen; 
• product-marktgroepen. 

Voor dit onderzoek lijkt het definieren van de submarkten op productgroepen het meest opportuun. 
Hierdoor is namelijk aansluiting met de ROZ/IPD-Vastgoedindex gegevensopbouw mogelijk. Oak sluit 
deze definiering het best aan op de bestaande informatiestructuur bij de betrokken VMO. Een verdere 
opdeling van een complex in meerdere complex-delen is zeker zinvol (meerder typen woningen maken 
soms deel uit van een complex) maar niet mogelijk omdat de gegevens-administratie op complex-niveau 
plaats vindt. 

Productgroepen 
Het vaststellen van submarkten houdt een eerste splitsing in naar eengezinswoningen (egw) en 
meergezinswoningen (mgw). 
Een tweede splitsing binnen de productgroepen kan geschieden op basis van de (gemiddelde) huurprijs 
(over de beschouwde periode) , dit resulteert dan in de submarkten: 
• dure egw; 
• goedkope egw 
• dure mgw; 
• goedkope mgw. 

Een andere (tweede) splitsing binnen de productgroepen kan door te kijken naar de prijs/kwaliteit
verhouding, waarbij naast de huurprijs (de gemiddelde waarde van de huurprijs over de beschouwde 
periode) ook de kwaliteit (het aantal punten volgens het Woning Waarderings Systeem) wordt 
meegenomen, dit resulteert dan in de volgende submarkten: 
• egw met een gunstige p/q, je betaalt als consument weinig voor een (woningkwaliteits)punt; 
• egw met een ongunstige p/q, je betaalt als consument veel voor (woningkwaliteits)punt; 
• mgw met een gunstige p/q ; 
• mgw met een ongunstige p/q. 

Een laatste manier om een tweede splitsing te krijgen is, door te kijken naar het jaar van eerste exploitatie 
(is ongeveer het bouwjaar) dit resulteert dan in de submarkten: 
• oude egw; 
• jonge egw; 
• oude mgw; 
• jonge mgw. 

Het doel van de submarkten is om vergelijkbare producten (complexen) te groeperen. Splitsing op basis 
van de prijs/kwaliteit-verhouding heeft als voordeel dat de hierdoor gevormde submarkten gebaseerd is 
op zowel prijs als op producteigenschappen (als objectieve vervanger van bijvoorbeeld aantal kamers) . 
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7.4 Pilotproject: regio oost 

7.4. 1 lnleiding 

De portefeuille in de regio oost bij de betrokken VMO bestaat uit 9 complexen. De gegevens van de 
complexen staan in onderstaande tabel. 

Tabel 7.4.1 
type aantal gem . huur karners 

140 egw 72 873 3/4 
341 mgw 30 949 3 
398 egw 199 1027 4 
406 egw 108 862 5 
412 egw 149 1008 5 
418 egw 166 879 4 
434 egw 231 913 4 
516 egw 137 879 4 
572 egw 135 874 4 
totaal/gem. 1227 924 

Verklaring van de termen: 
egw: eengezinswoningen 

meergezinswoni ngen 
gemiddelde maandelijkse huur over het jaar 1997 
gemiddelde totaal aantal slaap-, werk- en woonkamer(s); 

p/q 
5.5 
5.4 
5.1 
4.9 
5.4 
4.7 
4.9 
5.3 
4.9 
5.1 

mgw: 
gem. huur: 
kamers: 
p/q: gem. waarde huurprijs over de beschouwde periode (1993 - 1997) / 

aantal punten volgens het Woning Waarderings Systeem 
jaar: eerste jaar van exploitatie 

7.4.2 Regio oost, submarkten 

Submarkten op basis van de prijs/kwaliteit-verhouding zijn de volgende: 

Tabel 7.4.2.a 
Submarkten regio oost naar prijs/kwaliteit-verhouding en naar eerste jaar van exploitatie 
egw, p/q > 5.0 egw, p/q < 5.0 egw, < '80 

• 140 • 406 • 398 
• 398 • 418 • 406 
• 412 • 434 • 412 
• 516 • 572 • 418 

• 434 

egw, > '80 

• 140 
• 516 
• 572 

7.4.3 Regio oost, meest prestatieverklarende submarktindeling 

jaar 
1987 
1989 
1975 
1975 
1976 
1976 
1977 
1983 
1983 

Zoals vermeld is het doel van de submarkten om vergelijkbare producten (complexen) te groeperen, om 
daarmee een maximale (vergel)ijkingsmogelijkheid te krijgen. In onderstaande tabel staat de invloed van 
de submarkt-indeling op de range van de bereikte prestaties. ldealiter zou het benoemen van submarkten 
ertoe moeten leiden dat het bereik van de prestaties veel kleiner wordt t.o.v. het bereik van de gehele 
portefeuille. In deze situatie zijn de prestaties a.h.w. naar elkaar gekropen, hierdoor is het scherper en 
logischer vaststellen van benchmarks mogelijk. 
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Tabel 7.4.3.a. 
index Totaal Totaal 

niet-financieel financieel 
submarkt min. gem. max. min. gem. max. 
geen 73 100 157 91 100 111 
egw, p/q>5 92 152 105 111 
range kleiner kleiner 

egw, p/q<5 73 157 91 97 
range - kleiner 

egw, <'80 92 157 91 111 
range kleiner -
egw, >'80 73 151 97 108 
range kleiner kleiner 

lnvloed keuze submarkt op range van de prestaties, uitgedrukt in totaal-indexen 

range: 
dater 

het bereik van de indicatoren van de gekozen submarkt t.o.v. 'geen-submarkt', ('geen-submarkt' houdt in 
geen selectie is gemaakl binnen de egw-portefeuille: alle egw-complexen warden met alle egw-complexen 
vergeleken) 

PS de indexen van submarkten hebben in deze label als referentie: de gemiddelde fin . en niet-fin. 
indicatoren van de gehele portefeuille 

Wanneer bovenstaande totaal-score bekeken wordt dan lijkt een indeling van submarkten naar p/q
verhouding het meest opportuun. Deze indeling leidt tot een verdeling van complexen die respectievelijk 
financieel beter en slechter dan gemiddeld scoren gekeken naar de totaal-score. 
De waarde van 5.0 is gekozen omdat deze waarde het grensvlak is tussen complexen die financieel beter 
dan gemiddeld scoren (p/q>5.0) en die financieel minder dan gemiddeld scoren (p/q<5.0). Zie figuur 
7.4.3.b. 

Figuur 7.4.3.b 

hoog I Financiele 
prestatie 

laag 

complexen met p/q > 5.0 

complexen met p/q < 5.0 

Wanneer gekeken wordt naar de product-functionaliteit dan heeft een indeling naar huurprijsklasse 
eenzelfde invloed op de verdeling van complexen wat betreft hun financiele score. Voor de uniformiteit 
van submarkten is een indeling naar p/q-verhouding aangehouden. 

Eenzelfde onderscheid gaat ook op wanneer gekeken wordt naar de product-kwaliteit, hier is het jaar 
1980 de scheidslijn, welke de portefeuille verdeeld in twee submarkten. 

In onderstaande tabellen wordt verder ingezoomd op de gehanteerde indicatoren. 

Tabel 7.4.3.c 
Indicator mutatiegraad leegstandsgraad klachtengraad 
(In Index:) (Product- (Product• (Product-kwaliteit) 

functionalltelt} functionaliteit) 
submarkt min. gem. max. min. gem. max. min. gem. max. 
geen 10.7 13.9 22.1 0.5 1.4 2.8 0.9 1.6 2.0 
egw, p/q>5 10.7 12.4 17.2 0.5 1.3 1.7 0.9 1.6 2.0 
range kleiner/lager kleiner/lager -!-
egw, p/q<5 11 .3 15.2 22.1 0.6 1.4 2.8 1.4 1.6 1.7 
range -/hoger -/hoger kleiner/lager 
egw, <'BO 10.7 12.3 14.1 0.5 1.1 1.7 1.4 1.7 2.0 
range kleiner/lager kleiner/lager klei ner/hoger 
egw, >'BO 14.3 18.0 22.1 1.0 1.9 2.8 0.9 1.4 1.7 
range kleiner/hoger kleiner/hoger kleiner/lager 

huurachterst.pere. 
(Huurder) 

min. gem. max. 
5.4 11 .6 22.8 
5.5 10.7 15.7 

kleiner/lager 
5.4 12.6 22.8 

-/hoger 
5.4 12.4 22.8 

-/hoger 
5.5 9.6 14.1 

kleiner/lager ... 
lnvloed keuze submarkt op range van de niet-financ1ele prestatles, u1tgedrukt m niet-financ1ele 1nd1catoren 
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Tabel 7 4 3 d 
indicator verhuurkosten netto-opbrengsten correctief en schade juridische kosten 
(index} (Product- (Product- onderhoud (Huurder) 
(fl./vhe) functionaliteit) funcUonaliteit) {ProducUcwaHteit) 
submarkt min. gem. max. min. gem. max. min. gem. max. min. gem. max. 
geen 463 488 567 9702 10548 11812 209 457 579 0 34 199 
egw, p/q>5 463 481 501 9910 11108 11812 209 468 579 0 23 54 
range kleiner/lager kleiner/hoger -/hoger kleiner/lager 
egw, p/q<5 463 494 567 9702 10059 10379 377 448 574 0 33 199 
range kleiner/hoger kleiner/lager kleiner/lager -/-
egw, <'BO 463 474 484 9702 10781 11812 377 487 579 0 46 199 
range kleiner/lager -/hoger kleiner/hoger -/hoger 
egw, >'BO 477 522 567 9885 9967 10078 209 383 486 0 4 17 
range kleiner/hoger kleiner/lager kleiner/lager kleiner/lager 
lnvloed keuze submarkt op range van de financiele prestaties, uitgedrukt in financ,ele ind1catoren 

range: 

submarkt' 

a) het bereik van de indicatoren van de gekozen submarkt t.o.v. 'geen-submarkt': kleiner of niet I 
b) hoe scoort de gemiddelde waarde van de indicator van de gekozen submarkt t.o.v. 'geen-

Conclusie 
Wanneer naast de totaal-scares ook bavenstaande aspect-scores bekeken warden dan lijkt een hybride 
indeling van submarkten naar p/q-verhouding (voor Totaal en Product-functionaliteit) en naar jaar van 
eerste exploitatie (voor Product-kwaliteit en Huurder) het meest opportuun. Deze indeling leidt tot de 
meest prestatie-verklarende indeling en geeft de scherpste (vergel)ijkingsmogelijkheden. Dus per aspect 
wardt een submarktindeling vastgesteld. Zie figuur 7.4.3.e. 

Figuur 7.4.3.e 

PRODUCT-FUNCTIONALITEIT 

....... 

........... 
.~ .... -··· 

P/Q > 5.0 
submarkt 

(alien: egw) 

··-. ·, 
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submarkt 

l 
PRODUCT-KWALITEIT 

_ .. ...-···· .... ·· 
. ..... ··· 

<'BO 
submarkt 

A. 

>'BO 
submarkt 

P/Q > 5.0 
··· · P/Q < 5.0 

submarkten 

<'BO 
submarkt 

>'BO 
submarkt 

Per index een submarktindeling, dus per index warden die complexen met elkaar vergeleken, waarvan de prestaties 
vrijwel identiek zijn . 

Dit principe wordt taegepast bij de analyse van de twee woningportefeuilles. Per submarkt warden alle 
prestaties genoemd, zodat inzichtelijk is hoe m.n. de financiele index is apgebauwd. Vervalgens warden 
afhankelijk van de submarkt de prestaties van de betreffende camplexen besproken. Bijvaorbeeld van de 
submarkt. egw > '80: alleen de product-kwaliteit-index en de huurder-index. 

7.4.4 Regio oost, prestaties Portefeui/le 

De onderstaande prestaties zijn gebaseerd op basis van gegevens van de administratieve jaren 1993 t/m 
1997, een periade van 5 jaar. De financiele gegevens uit bavenstaande periode zijn uitgedrukt in de 
waarde van 1997. 

Portefeuille regio oost, alle egw 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 10060 120.2 leegstandsgraad: 1.37 

mutatiegraad: 13.9 
Product-kwaliteit -/- fl. 457 -/- 5.5 klachtengraad: 1.6 
Huurder -/- fl. 34 -/- 0.4 huuracht.perc.: 11.64 
(Overig) -/- fl. 1195 -/- 14.3 
Totaal fl. 8374 100 
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Totaal 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens > fl. 8374, zijn de 
complexen: 140, 398, 412 en 516. Niet-financieel scoren 3 van deze 4 complexen, de complexen: 140, 
412 en 516, ook beter dan gemiddeld. Deze complexen hebben alien een p/q-verhouding van boven de 
5,0. 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >120.2, en in guldens> fl.1 0060 zijn 
de complexen: 398 en 412. Niet-financieel scoort alleen 412 ook beter dan gemiddeld. 
Twee van de complexen met een goede 'overall' totaal-score zijn met hun product-functionaliteit-score 
ender het gemiddelde gedoken: alleen financieel (complex 140) en zowel financieel als niet-financieel 
(complex 516). 

Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index <5.5 en in guldens < fl.457, zijn de 
complexen: 140, 434, 418 en 516. Niet-financieel scoren 3 van deze 4 complexen, complexen: 140, 516 
en 516, ook beter dan gemiddeld. Van deze 3 financieel goed scorende complexen zijn er 2 in de jaren 
'80 in exploitatie genomen. 

Huurder 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index < 0.4, en in guldens < fl.34, zijn de 
complexen: 572, 434, 140, 418, 412 en 516. Niet-financieel scoren de complexen 140, 418, 412 en 516 
ook beter dan gemiddeld. 

Portefeuille regio oost, submarkt: egw p/q > 5.0 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl. I vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 10627 117.8 leegstandsgraad: 1.3 

mutatiegraad: 12.42 
Product-kwaliteit -/- fl. 468 -/- 5.2 klachtengraad: 1.61 
Huurder -/- fl. 23 -/- 0.3 huuracht.perc.: 10.68 
(Overig) -/- fl. 1110 -/- 12.3 
Totaal fl.9026 100 

Totaal 
Het complex dat financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens> fl. 9026, is complex: 
412 (398 en 140 scoren gemiddeld). Niet-financieel scoort 412 beter dan gemiddeld. 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >117 .8 en in guldens > fl.10627, zijn 
de complexen: 398 en 412. Niet-financieel scoort alleen 412 beter dan gemiddeld. 

Portefeuille regio oost, submarkt: egw p/q < 5.0 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-funclionaliteit fl.9566 122.6 leegstandsgraad: 1.43 

mutatiegraad: 15.19 
Product-kwaliteit -/- fl. 448 -/- 5.7 klachtengraad: 1.59 
Huurder -/- fl. 44 -/- 0.6 huuracht.perc.: 12.57 
(Overig) -/- fl. 1269 -/- 16.3 
Totaal fl . 7805 100 

Totaal 
Het complex dat financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens > fl. 7805, is complex: 
418 en 572. Niet-financieel scoort 418 ook beter dan gemiddeld. 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >112.6 en in guldens > fl.9566, is het 
complex 418. Niet-financieel scoort dit complex ook beter dan gemiddeld. 

- 65 -



Benchmarking van het vastgoedbeheer-proces 

Portefeuille regio oost, submarkt: egw < '80 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 10307 124.4 leegstandsgraad: 1.14 

mutatiegraad: 12.26 
Product-kwaliteit -/- fl. 487 -/- 5.9 klachtengraad: 1.68 
Huurder -/- fl . 46 -/- 0.6 huuracht.perc.: 12.4 
(Overig) -/- fl . 1484 -/- 17.9 
Totaal fl . 8291 100 

Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index < 5.9 en in guldens < fl.487, zijn de 
complexen: 434 en 418. Niet-financieel scoort alleen complex 434 ook beter dan gemiddeld. 

Huurder 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index < 0.6, en in guldens < fl.46, zijn de 
complexen: 434, 412 en 418. Niet-financieel scoren de complexen 412 en 418 ook beter dan gemiddeld 
(waarbij complex 418 beter financieel en niet-financieel dan 412). 

Portefeuille regio oost, submarkt: egw >'80 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl . 9444 110.2 leegstandsgraad: 1.94 

mutatiegraad: 17.97 
Product-kwaliteit -/- fl. 383 -/- 4.5 klachtengraad: 1.4 
Huurder -/- fl. 4 -/- 0.1 huuracht.perc.: 9.62 
(Overig) -/- fl. 478 -/- 5.6 
Totaal fl. 8579 100 

Product-kwaliteit 
Het complexen dat financieel beter dan gemiddeld scoort, dus index < 4.5 en in guldens < fl.383, is 
complex: 140. Niet-financieel scoort dit complex oak beter dan gemiddeld. 

Huurder 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index < 0.1, en in guldens < fl.4, zijn de 
complexen: 140 en 516. Niet-financieel scoort alleen complex 516 ook beter dan gemiddeld. 

7.4.5 Regio oost, 'best in practice'-complexen en benchmarks 

De 'best in practice'-complexen worden bepaald aan de hand van de prestaties in de verschillende 
submarkten. Dus voor de portefeuille in de regio oost zijn dit voor: 

Product-functionaliteit: 
• egw, p/q>5.0: 
• egw, p/q<5.0: 

Prod uct-kwal iteit: 
• egw, < '80: 
• egw, > '80: 

Huurder: 
• egw, < '80: 
• egw, > '80: 

complex 412 
complex 418 

complex434 
complex 140 

complex 418 
complex 516 

De benchmarks per submarkt worden, in pnncIpe, bepaald door de prestaties van de hierboven 
genoemde complexen als uitgangspunt te nemen. In tabel 7.4.5.a en 7.4.5.b staan enkele benchmarks 
voor indicatoren. 
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Tabel 7.4.5.a 
Benchmarks voor nlet-financiele indicatoren 

mutatiegraad leegstandsgraad klachtengraad huurachlerst.perc. 
egw, p/q > 5.0 10.7 0.54 
egw, p/q < 5.0 13.6 0.58 
egw, <'80 1.39 5.44 
egw, >'80 0.90 7.36 

Tabel 7.4.5.b 
Benchmarks voor financiele indicatoren 

verhuurkosten leegstandskosten* correctief onderhoud juridische kosten 
egw, p/q > 5.0 fl . 463 fl . 69 
egw, p/q < 5.0 fl. 463 fl.55 
egw, <'80 fl. 377 fl . 0 
egw, >'80 fl.373 fl. 0 

*leegstandskosten en financiele leegstand 

7.4.6 Regio oost, conclusie 

De meest opvallende conclusies kunnen verbonden worden aan de uitkomsten t.a.v. de benchmarks voor 
niet-financiele indicatoren: 
• De mutatiegraad en de leegstandsgraad zijn aanzienlijk lager voor het 'best in practice'-complex in de 

submarkt met de hoge p/q-verhouding, dan voor zijn opponent in de submarkt met de lage p/q
verhouding. 

• Op het gebied van het de product-kwaliteit valt op dat de recent gebouwde complexen, niet geheel 
onverwacht, minder klachten per woning kennen, maar dat deze klachten gemiddeld per klacht wel 
meer kosten (correctief onderhoud per woning is gelijk). 

Aan de twee 'best in practice'-complexen in de p/q-verhouding submarkten is het laagste (bij submarkt 
p/q>5.0) en het op een na laagste (submarkt p/q<5.0) bedrag aan promotie en verhuurbaar maken 
uitgegeven (onderdeel van de verhuurkosten) uitgegeven. Ook zijn de leegstandskosten voor beide 
submarkten het laagst. 
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7.5 Pilotproject: regio west 

7.5.1 lnleiding 

7.5.2 

De portefeuille in de regio west bij de betrokken VMO bestaat uit 17 complexen. De complexen bevinden 
zich voor een groot deel buiten Amsterdam. De gegevens van de complexen staan in onderstaande 
tabel. 

Tabel 7.5.1 
type aantal gem. huur kamers p/q Jaar 

64 egw 75 967 4 6.2 1990 
239 mgw 220 937 2 7.2 1973 
263 mgw 308 992 2 8.6 1975 
275 mgw 102 919 3 6.8 1978 
277 egw 101 1250 6 7.5 1978 
291 egw 281 1104 4 6.2 1979 
293 mgw 163 808 3 6.1 1981 
297 egw 148 1267 5 6.6 1980 
299 mgw 101 928 2 7.1 1981 
305 egw 258 1213 6 6.9 1980 
307 egw 169 1072 4 5.9 1987 
329 egw 54 973 4 6.2 1990 
528 egw 208 1183 4 6.9 1990 
556 egw 38 1012 4 6.4 1991 
569 egw 230 1161 4 6.8 1991 
1373 egw 160 1164 5 7.0 1970 
1374 egw 62 1095 5 6.5 1984 
totaal/gem. 2678 1075 6.8 

Verklaring van de termen: 
egw: eengezinswoningen 
mgw: meergezinswoningen 
gem. huur: gemiddelde maandelijkse huur over het jaar 1997 
kamers: gemiddelde totaal aantal slaap-, werk- en woonkamer(s); 
p/q: gem. waarde huurprijs over de beschouwde periode (1995 - 1997)/ 

aantal punten volgens het Woning Waarderings Systeem 
jaar: eerste jaar van exploitalie 

Regio west, subm.arkten 

Submarkten op basis van type en het eerste jaar van exploitatie zijn de volgende: 

Tabel 7.5.2.a 
Submarl<ten regio west naar type en jaar van eerste exploitatie 
egw, <'80 egw, >'80 mgw, <'80 mgw, >'80 
• 277 • 64 • 239 • 293 
• 291 • 307 • 263 • 299 
• 297 • 329 • 275 
• 305 • 528 
• 1373 • 556 

• 569 
• 1374 

Net zoals in de regio oost is de p/q-verhouding verklarend voor de verdel ing van complexen die 
respectievelijk financieel beter en slechter dan gemiddeld scoren, gekeken naar de totaal-score. De 
waarde van 6.5 is gekozen omdat deze waarde het grensvlak is tussen complexen die financieel beter 
dan gemiddeld scoren (p/q>6.5) en die financieel minder dan gemiddeld scoren (p/q<6.5). Zie figuur 
7.5.2.b. 
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Figuur 7.5.2.b 

hoog 

1 Financiele 
prestatie 

laag 

complexen met p/q > 6.5 

complexen met p/q < 6.5 

Eenzelfde onderscheid gaat ook op wanneer gekeken wordt naar de product-kwaliteit, hier is het jaar 
1980 de scheidslijn, welke de portefeuille verdeeld in twee submarkten. 

Submarkten op basis van type en prijs/kwaliteit-verhouding zijn de volgende: 

Tabel 7.5.2.c 
Submarkten regio west naar type en prijs/kwaliteit-verhouding 
egw, p/q<6.5 egw, p/q>6.5 mgw, p/q<6.5 mgw, p/q>6.5 
• 64 • 277 • 293 • 239 
• 291 , 297 • 263 
• 307 • 305 • 275 
• 329 • 528 • 299 
• 556 • 569 
• 1374 • 1373 

De groep complexen met meergezinswoningen is te klein om verder op te delen. In de analyse zal 
daarom alleen de submarkt meergezinswoningen als geheel bekeken worden, die dus niet verder 
opgedeeld zal worden. Deze groep wordt nu als submarkt beschouwd. 

7.5.3 Regio west, prestaties portefeuil/e 

Periode & gegevens 
De VMO in de regio west beschikte niet over niet-financiele gegevens over de jaren 1993 en 1994. De 
onderstaande prestaties zijn dan ook gebaseerd op basis van gegevens van de administratieve jaren 
1995 t/m 1997, een periode van 3 jaar. Ook waren de huurachterstanden niet direct beschikbaar. De 
huurder-index, gebaseerd op enerzijds de juridische kosten en anderzijds de huurachterstanden, is 
derhalve vervallen. De juridische kosten zijn wel opgenomen in het bruto-nettotraject. 

Portefeuille regio west, alle egw 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 12704 117.3 leegstandsgraad: 1.19 

mutatiegraad: 10. 71 
Product-kwaliteit -/- fl. 391 ./. 3.6 klachtengraad: 1.13 
Huurder -/- fl. 33 -/- 0.3 
(Overig) -/- fl . 1453 -/- 13.4 
Totaal fl. 10827 100 

Totaal 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens> fl.10827, zijn de 
complexen: 277, 528, 569, 305 en 307. Niet-financieel scoren 3 van deze 5 complexen, de complexen: 
569, 305 en 307, ook beter dan gemiddeld. 
Vier van deze 5 financieel goed scorende complexen hebben een p/q-verhouding van boven de 6.5 
(alleen complex 307 niet). 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >117.3, en in guldens> fl.12704 zijn 
de complexen : 277, 528, 1373, 569, 305 en 297 . Niet-financieel scoren de complexen 569, 305 en 297 
ook beter dan gemiddeld. 
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Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index <3.6 en in guldens < fl.391 zijn de 
complexen: 64, 307, 528, 556, 569 en 1374. Niet-financieel scoren al deze complexen ook beter dan 
gemiddeld. Deze 7 goed scorende complexen zijn alien in de jaren '80 in exploitatie zijn genomen. 

Portefeuille regio west, submarkt: egw p/q > 6.5 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl. /vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 13282 117.8 leegstandsgraad: 1.3 

mutatiegraad: 10.38 
Product-kwaliteit -/- fl. 421 -/- 3.7 klachtengraad: 1.07 
Huurder -/-fl. 36 -/- 0.3 
(Overig) -/- fl. 1550 -/- 13.8 
Totaal fl. 11275 100 

Totaal 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens > fl.11275, zijn de 
complexen: 277, 528, 569 en 305. Niet-financieel scoren 2 van deze 4 complexen, de complexen: 569 en 
305, oak beter dan gemiddeld. 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >117.8, en in guldens > fl.13282 zijn 
de complexen: 277, 305 en 297. Niet-financieel scoren de complexen 305 en 297 oak beter dan 
gemiddeld. Van deze twee complexen heeft complex 297 de beste financiele en niet-financiele out
performance t.o.v. het gemiddelde van de submarkt. 

Portefeuille regio west, submarkt: egw p/q < 6.5 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 11763 116.5 leegstandsgraad: 1.0 

mutatiegraad: 11.24 
Product-kwaliteit -/- fl. 341 -/- 3.4 klachtengraad: 1.24 
Huurder -/- fl. 28 -/- 0.3 
(Overig) -/- fl. 1294 -/- 12.8 
Totaal fl. 10100 100 

Totaal 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens > fl.10100, zijn de 
complexen: 1374, 329, 556 en 307. Niet-financieel scoren 3 van deze 4 complexen, de complexen: 329, 
556 en 307, oak beter dan gemiddeld. 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >116.5, en in guldens > fl.11763 zijn 
de complexen: 1374, 291 en 307. Niet-financieel scoren de complexen 307 en 291 ook beter dan 
gemiddeld. Van deze twee complexen heeft complex 301 de beste financiele en niet-financiele out
performance t.o.v. het gemiddelde van de submarkt. 

Portefeuille regio west, submarkt: egw < '80 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 12700 130.4 leegstandsgraad: 1.07 

mutatiegraad: 9.04 
Product-kwaliteit -/- fl. 506 -/- 5.2 klachtengraad: 1.44 
Huurder -/- fl. 39 -!- 0.4 
(Overig) -/-fl.2414 -/- 24.8 
Totaal fl. 9741 100 

Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index <5.2 en in guldens < fl.506 zijn de 
complexen: 277, 305 en 291. Niet-financieel scoren de complexen 305 en 277 ook beter dan gemiddeld. 
Waarbij complex 305 financieel en niet-financieel beter scoort dan complex 277. 
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Portefeuille regio west, submarkt: egw > '80 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl. /vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl . 12234 105.6 leegstandsgraad: 1.32 

mutatiegraad: 12.6 
Product-kwaliteit -/- fl . 260 -/- 2.2 klachtengraad : 0.79 
Huurder -/- fl . 27 -/- 0.2 
(Overig) -/- fl . 363 -/- 3.1 
Totaal fl. 11584 100 

Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index <2.2 en in guldens < fl.260 zijn de 
complexen: 569 en 307. Niet-financieel scoren deze complexen oak beter dan gemiddeld. Van deze twee 
complexen heeft complex 307 de beste financiele en niet-financiele out-performance t.o.v. het 
gemiddelde van de submarkt. 

Portefeuille regio west, submarkt: mgw 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl. I vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 10313 123.3 leegstandsgraad: 1.17 

mutatiegraad: 11.86 
Product-kwaliteit -/- fl. 464 -/- 5.5 klachtengraad: 1.39 
Huurder -/- fl . 37 -/- 0.4 
(Overig) -/- fl. 1451 -/- 17.4 
Totaal fl. 8361 100 

Totaal 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens > fl.8361, zijn de 
complexen: 263 en 239. Niet-financieel scoren deze complexen oak beter dan gemiddeld. Van deze twee 
complexen heeft complex 239 de beste financiele en niet-financiele out-performance t.o.v. het 
gemiddelde van de submarkt. 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >123.3 en in guldens > fl.10313 zijn 
de complexen: 263 en 239. Niet-financieel scoren deze complexen oak beter dan gemiddeld. Van deze 
twee complexen heeft complex 239 de beste financiele en niet-financiele out-performance t.o.v. het 
gemiddelde van de submarkt. 

Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index <5.5 en in guldens < fl.464 zijn de 
complexen: 299, 275 en 239. Niet-financieel scoren de complexen 275 en 239 oak beter dan gemiddeld. 
Waarbij complex 239 financieel en niet-financieel beter scoort dan complex 275. 

7.5.4 Regio west, 'best in practice'-complexen en benchmarks 

De 'best in practice'-complexen warden bepaald aan de hand van de prestaties in de verschillende 
submarkten. Dus voor de portefeuille in regio west zijn dit voor: 

Product-functionaliteit: 
• egw, p/q>6.5: 
• egw, p/q<6.5: 
• mgw: 

Product-kwaliteit: 
• egw, < '80: 
• egw, > '80: 
• mgw: 

complex 297 
complex 307 
complex 239 

complex 305 
complex 307 
complex 239 

De benchmarks per submarkt warden, in prmc1pe, bepaald door de prestaties van de hierboven 
genoemde complexen als uitgangspunt te nemen. In tabel 7.5.4 .a en 7.5.4.b staan enkele benchmarks 
voor indicatoren. 
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Tabel 7 .5.4.a 
Benchmarks voor niet-financiele indicatoren 

mutatiegraad leegstandsgraad klachtengraad huurachterst.perc. 
egw, p/q > 6.5 8.33 0.37 -
egw, p/q < 6.5 7.30 0.40 -
egw, <'80 0.80 -
egw, >'80 0.40 -

mgw 11.21 0.96 1.13 -

Tabel 7.5.4.b 
Benchmarks voor financiele indicatoren 

verhuurkosten leegstandskosten • correctief onderhoud juridische kosten 
egw, p/q > 6.5 fl . 467 fl. 161 -
egw, p/q < 6.5 fl . 427 fl. 84 -
egw, <'80 fl. 432 -
egw, >'80 fl . 189 -

mgw fl . 479 fl. 130 fl . 405 -
*leegstandskosten en financ1ele leegstand 

7.5.5 Regio west, conclusie 

De meest opvallende conclusies kunnen voor deze portefeuille verbonden worden aan de uitkomsten 
t.a.v. de benchmarks voor zowel financiele als niet-financiele indicatoren: 
• Op het gebied van het de product-kwaliteit valt op dat de recent gebouwde complexen, wederom niet 

geheel onverwacht, minder klachten per woning kennen, maar dat deze klachten ook minder kosten 
(correctief onderhoud per woning is meer dan evenredig lager). 

• De submarkt mgw neemt op zowel het financiele als niet-financiele vlak een bijzondere plaats in. Zo 
zijn alle niet-financiele benchmarks en enkele financiele benchmarks aanzienlijk hoger dan bij de egw
submarkten. 

Aan de 'best in practice'-complexen in de beide egw-submarkten (p/q > 6.5 en p/q < 6.5) is het op een na 
laagste bedrag aan promotie en verhuurbaar maken uitgegeven (onderdeel van de verhuurkosten) 
uitgegeven van de submarkt. Aan het 'best in practice'-complex in de submarkt mgw is het laagste bedrag 
aan promotie en verhuurbaar maken uitgegeven. De leegstandskosten van de 'best in practice'
complexen in de submarkten, egw, p/q < 6.5 en mgw, zijn het laagst. 
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7.6 Vergelijking regio oost versus regio west 

Om de prestaties van de twee woningportefeuilles met elkaar te vergelijken zijn de volgende twee 
aspecten m.b.t. de gegevens voor de woningportefeuille van de regio oost veranderd: 
• beschouwde periode, de gegevens over de jaren1993 en 1994 zijn weggelaten; 
• huurder-index, de huurachterstanden zijn weggelaten en maken derhalve ook geen deel meer uit van 

de totaal-index, de huurder-index is vervallen. 
• vier complexen uit de portefeuille in de regio west maken geen deel uit van de product-kwaliteit-scores 

Deze vier complexen zijn in de jaren '90 in exploitatie genomen. In de portefeuille in de regio oost 
waren alleen complexen uit de jaren '70 en '80. 

Omdat de woningportefeuille in de regio oost uit slechts 1 complex met mgw bestaat, wordt de 
vergelijking regio oost - regio west alleen gedaan m.b.t. de egw. 

7. 6. 1 Regio oost - regio west, prestaties portefeuil/e 

Portefeuille regio oost • regio west, submarkt: egw hoge p/q 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl./ vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 12446 118.2 leegstandsgraad: 1.19 

mutatiegraad: 11.39 
Product-kwaliteit -/- fl. 448 -/- 4.3 klachtengraad : 1.3 
Huurder -/- fl. 28 -/- 0.3 
(Overig) -/- fl. 1432 -/- 13.6 
Totaal fl. 10538 100 

Complexen in de regio oost-portefeuille, met een p/q-verhouding > 5.0 (o.b.v. periode: 1993-1997) en> 
5.3 (o.b.v. periode: 1995-1997) en in de regio west-portefeuille > 6.5 (o.b.v. periode: 1993-1997) vormen 
deze submarkt. 

Totaal-score 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens > fl. 10538, zijn de 
complexen: 277, 528, 569 en 305. Niet-financieel scoren 3 van deze 4 complexen, de complexen: 569, 
528 en 305, oak beter dan gemiddeld. Al deze 4 complexen komen uit de regio west-portefeuille. 

Product-functionaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren , dus index >118.2, en in guldens > fl.12446 zijn 
de complexen: 528, 1373, 277, 569, 305 en 297. Niet-financieel scoren de complexen 569, 305 en 297 
ook beter dan gemiddeld . 

Portefeuille regio oost - regio west, submarkt: egw lage p/q 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl. /vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 10797 116.6 leegstandsgraad: 1.0 

mutatiegraad: 13.06 
Product-kwaliteit -/- fl. 404 -/- 4.4 klachtengraad: 1.42 
Huurder -/- fl. 35 -/- 0.4 
(Overig) -/- fl. 1089 -/- 11.8 
Totaal fl. 9269 100 

Complexen in de regio oost-portefeuille, met een p/q-verhouding < 5,0 (1993-1997) en < 5,3 (1995-1997) 
en in de regio west-portefeuille < 6,5 (1993-1997) vormen deze submarkt. 

Tota al-score 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index >100, in guldens > fl. 9269, zijn de 
complexen: 1374, 329, 556, 307, 64 en 291. Niet-financieel scoren 5 van deze 6 complexen, de 
complexen:, 329, 556, 307, 64 en 291 ook beter dan gemiddeld. Al deze 6 complexen komen uit de regio 
west-portefeuille. 
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Product-functionaliteit 
De complexen die financieel bater dan gemiddeld scoren, dus index >116.6, en in guldens > fl.10797 zijn 
de complexen: 1374, 291, 307 en 556. Niet-financieel scoren de complexen 291, 307 en 556 ook beter 
dan gemiddeld. Al deze 4 complexen komen uit de regio west-portefeuille. 

Portefeuille reglo oost - regio west, submarkt: egw < '80 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl. /vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 11881 125.1 leegstandsgraad: 0.95 

mutatiegraad: 10.77 
Product-kwaliteit -/- fl. 507 -/- 5.3 klachtengraad: 1.59 
Huurder -/- fl. 41 -/- 0.4 
(Overig) -/- fl. 1838 -/- 19.4 
Totaal fl.9495 100 

Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index <5.3 en in guldens < fl.507 zijn de 
complexen: 418, 434, 277, 305 en 291. Niet-financieel scoren de complexen 305, 277 en 434 ook beter 
dan gemiddeld. 

Portefeuille regio oost - regio west, submarkt: egw > '80 

Financieel Niet-financieel 
Gemiddelden fl. I vhe index indicator 
Product-functionaliteit fl. 11465 107.1 leegstandsgraad: 1.33 

mutatiegraad: 14.21 
Product-kwalileit -/- fl. 309 -/- 2.9 klachtengraad: 1.0 
Huurder -/- fl . 21 -/- 0.2 
(Overig) -/- fl. 429 -/- 4.0 
Totaal fl. 10706 100 

Product-kwaliteit 
De complexen die financieel beter dan gemiddeld scoren, dus index <2.9 en in guldens < fl.309 zijn de 
complexen: 1374, 140 en 307. Niet-financieel scoren deze complexen oak beter dan gemiddeld. 

7.6.2 Regio oost- regio west, conclusie 

Alleen m.b.t. de indicatoren, voor de egw, uit de product-kwaliteit-index is een zinvol vergelijk, financieel 
en niet-financieel gezien, tussen de twee woningportefeuilles mogelijk. De product-functionaliteit-index 
wordt financieel gezien teveel gedomineerd door de post huuropbrengsten. Hierdoor hebben de 
complexen uit de regio oost in deze index steeds een under-performance. De methodiek, waarbij de 'best 
in practice'-complexen de benchmarks bepalen is daarom, in dit geval, vooralsnog niet zinvol. 
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7.7 Conclusie 

Algemeen 
De hoeveelheid direct beschikbare financiele en niet-financiele informatie (indicatoren) is t.o.v. de, in de 
literatuur voorkomende, hoeveelheid indicatoren vrij gering. Verder is het niet mogelijk om complexen op 
te delen in meerdere complex-delen , terwijl dit gezien de opbouw van de complexen (meerdere typen 
woningen in een complex) wel opportuun is. 

Product-functionaliteit 
De rangorde van complexen op basis van de financiele score komt in deze index vrijwel overeen met de 
hoogte van de huurprijs. Bij slechts 3 (waaronder 2 'best in practice'-complexen: 418 en 307) van de 26 
complexen wordt dit verband doorbroken door met name lage leegstandskosten. Hier wordt het gemis 
aan informatie (in dit geval de taxatiewaarden, t.b.v. het bepalen van het rendement) goed zichtbaar. Het 
beeld dat daarom ook logischerwijze ontstaat van deze 'best in practice'-complexen is dat deze hoge (de 
hoogste) opbrengsten en lage (de laagste) kosten hebben. Zie ook tabel 7.7.a. 

Tabel 7.7.a 
product-functionaliteit 

submarkt/ a. huuropbrengsten promotiekosten en leegstandskosten 
('best in practice'-complex) b. fin. rangorde verhuurbaar maken 

regio oost egw, p/q > 5.0 a. op een na hoogst laagst laagst 
(412) b fin idem 
egw, p/q < 5.0 a. op een na laagst laagst /aagst 
(418) b. fin. op een na hoogst 

regio west egw, p/q > 6.5 a. hoogst op een na hoogst op een na laagst 
(297) b. fin idem 
egw, p/q < 6.5 a. op twee na hoogst /aagst op een na laagst 
(307) b. fin. op een na hoogst 
mgw a. op een na hoogst laagst laagst 
(239) b. fin idem ... 

Financ1ele prestat1es 'best in praclice'-complexen t.o.v. submarkt en rangorde o.b.v. deze prestat1es 

Promotiekosten en kosten m.b.t. verhuurbaar maken worden meestal pas gemaakt als er sprake is van 
leegstand (reactief gedrag). Worden deze kosten uitgezet tegen de leegstand dan ontstaat een nagenoeg 
rechte lijn (niet in verslag). Hier is dan ook niet echt sprake van het beoogde leereffect van benchmarks. 

Op basis van de beschikbare informatie, zowel in de vorm van de kwantitatief meetbare productgegevens 
als de bepaalde benchmarks, is het m.i. niet mogelijk om nieuwe streefhuren vast te stellen. 
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8. Conclusie en aanbevelingen 

8.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken t.a.v. de methode van benchmarking en de toepassing 
hiervan in de praktijk. De beschreven methode van benchmarking moet gezien worden als een eerste 
aanzet, waarbij enkele aspecten nog vormgegeven moeten worden. Hiervoor worden aanbevelingen t.a.v. 
de methodiek gedaan. Verder worden aanbevelingen gedaan richting de betrokken VMO en belegger 
t.a.v. het administratie- en informatiesysteem. 

8.2 Conclusie 

Benchmarking, methodiek 

Op basis van de geraadpleegde literatuur is in dit onderzoek aangegeven welke druk er op de 
organisaties in het vastgoedmanagement staat om te veranderen. Beschreven zijn de toenemende eisen 
die opdrachtgevers aan VMO's stellen om de dienstverlening richting de opdrachtgever en de huurder 
(verder) te professionaliseren. 
De in dit verslag gepresenteerde methode van benchmarking moet het voor VMO's mogelijk maken om 
als organisatie verder te professionaliseren. lmmers de beschreven methode van benchmarking heeft 
voor VMO's de volgende voordelen: 

• lnformatie. De grote hoeveelheid gegevens uit de exploitatie wordt op een logische manier geordend 
en vervolgens dusdanig bewerkt en geanalyseerd, dat deze betere informatie voor de opdrachtgever 
en de eigen organisatie oplevert. 

• Monitoring. Met deze informatie kunnen de prestaties van complexen afgezet worden tegen de 
prestaties van de 'best in practice'-complexen uit de submarkt. Hierdoor is, voor de monitoring van de 
prestaties van complexen, een uitgangssituatie gecreeerd van waaruit prestaties van de betrokken 
complexen vastgesteld en gevolgd kunnen worden (zie figuur 8.1 ). 

• Actief vastgoedmanagement. Verder wordt een uitgangspositie gecreeerd voor een gedetailleerdere 
en gerichtere analyse. Deze analyse kan een verklaring geven voor de bereikte prestaties, waarmee 
de basis is gelegd voor het nemen van beslissingen t.a.v. eventuele concrete (vervolg)acties. 

Figuur 8.1 
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Benchmarking, pilotproject 

Aan de hand van de uitgedachte methodiek van benchmarking is een pilotproject uitgevoerd. Op basis 
van deze toepassing kunnen de volgende a/gemene conclusies getrokken worden t.a.v. de mogelijkheden 
van benchmarking in een concrete praktijksituatie: 
• de hoeveelheid direct beschikbare financiele en niet-financiele informatie (indicatoren) is t.o.v. de, in 

de literatuur voorkomende, hoeveelheid indicatoren vrij gering; 
• het is niet mogelijk om complexen op te delen in meerdere complex-delen, terwijl dit gezien de 

opbouw van de complexen (meerdere typen woningen in een complex) wel opportuun is. 

Ook kunnen de volgende conclusies getrokken worden t.a.v. pilotproject-resultaten: 
• Product-functionaliteit, de rangorde van complexen op basis van de financiele score komt in deze 

index vrijwel overeen met de hoogte van de huurprijs. Het beeld dat daarom ook logischerwijze 
ontstaat van de 'best in practice'-complexen is dat deze hoge (de hoogste) opbrengsten en lage (de 
laagste) kosten hebben. 

• Financiele indicatoren in de product-functionaliteit-index, de promotiekosten en de kosten m.b.t. het 
verhuurbaar maken worden meestal pas gemaakt als er sprake is van leegstand (reactief gedrag). 
Hier is dan ook niet echt sprake van het beoogde leereffect van benchmarks. 

• Vergelijk regio oost - regio west, alleen m.b.t. de indicatoren, voor de eengezinswoningen, uit de 
product-kwaliteit-index is een zinvol vergelijk, financieel en niet-financieel gezien, tussen de twee 
woningportefeuilles mogelijk. De product-functionaliteit-index wordt financieel gezien teveel 
gedomineerd door de post huuropbrengsten. Hierdoor hebben de complexen uit de regio oost in deze 
index steeds een under-performance. De methodiek, waarbij de 'best in practice'-complexen de 
benchmarks bepalen is daarom, in dit geval, vooralsnog niet zinvol. 

8.3 Aanbevel ingen 

Methode 

Wegingsfactoren 
De wegingsfactoren voor de niet-financiele indicatoren zeals die nu zijn vastgesteld in de berekeningen 
zijn gebaseerd op literatuuronderzoek. Om de wegingsfactoren beter te laten aansluiten op de lokale 
marktomstandigheden (heterogeniteit van de vastgoedmarkt) zouden de wegingsfactoren bepaald kunnen 
worden door de ervaringen van betrokken vastgoedmanagers bij VMO en belegger als uitgangs- of ijkpunt 
te nemen. 
Ook kunnen er wegingsfactoren worden vastgesteld, die aan de beide totaal-indexen gekoppeld worden. 
Logischerwijs zou de weging van de financiele totaal-index zwaarder zijn dan die van de niet-financiele 
totaal-index. De financiele index weerspiegelt immers het feitelijk behaalde rendement, terwijl de niet
financiele index 'slechts' een mogelijke verandering van dit rendement weerspiegelt. 

Planmatig onderhoud 
Om het beschreven probleem van de onderhoudscycli te ondervangen is onderzoek met een aanzienlijk 
langere tijdshorizon gewenst waarover gegevens verzameld worden. Een cyclus die vaak in de literatuur 
genoemd wordt is 15 jaar. 

Grenswaarden 
Dit onderzoek heeft zich volledig gericht op het achterhalen van streefwaarden voor indicatoren. Voor 
adequaat vastgoedmanagement zijn echter ook andere waarden van groot belang. Dit zijn bijvoorbeeld 
de zogenaamde grenswaarden; overschrijden de financiele en niet-financiele prestaties van een complex 
deze waarde, dan is ingrijpen (zonder verder onderzoek) een vereiste. 

Vervolgonderzoek 
Het benchmarking-onderzoek moet haar doel niet voorbij schieten in haar ondersteuning van de tactische 
besluitvorming ten aanzien van product/prijs/promotie. Hiervoor is meer informatie nodig. lnformatie die 
de benchmarks en afwijkingen van de benchmarks al dan niet kunnen verklaren. Deze achtergrond
informatie is samen met de vastgestelde benchmarks (leereffecten uit het verleden) en relevante 
verwachtingen t.a.v. markt-ontwikkelingen (toekomst) nodig ten behoeve van deze besluitvorming. 
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Betrokken VMO en belegger 

Administratie 
Het verwerken van de administratieve gegevens heeft voor dit onderzoek vrij veel tijd gekost. Een 
belangrijke oorzaak hiervoor, waren enkele posten waarin alle facturen werden geboekt wanneer: 
• het betreffende budget voor de post vol was; 
• het administratieve jaar beeindigd werd. 

Het spreekt voor zich dat deze vergaarbakken zo veel mogelijk vermeden moeten worden omdat hierdoor 
het zicht op de kosten van de werkelijke posten, met name onderhoud, verloren gaat. Het betrof hier met 
name de 'balansposten' en 'overhevelingsposten'. 

Wellicht beter is het om de onderliggende posten door te schuiven naar het volgende jaar met vermelding 
van het vorige boekjaar. Andere oplossingen hiervoor zijn: 
• 'accrual principe' daadwerkelijk toepassen; 
• minder rigide vasthouden aan vastgestelde budgetten. 

Het vergaarbak-probleem geldt oak voor kosten m.b.t. de incasso. Verrekeningen van diverse posten 
(crediteringen) warden onder de post 'diverse verrekeningen huurder' geboekt. Wellicht beter is het om dit 
onder de hiervoor bedoelde posten: 'schade', 'mutatieschade en incassokosten' en 'afboeken 
mutatieschade' te boeken. 

lnformatie 
Adequaat vastgoedmanagement op basis van de huidige gegevens, opgeslagen op het niveau van (semi
administratieve) complexen is niet goed mogelijk, omdat deze indeling veel te grof is. Onderlinge 
verschillen in prestaties tussen de verschillende typen woningen binnen een complex kunnen nu niet 
warden onderkend, alleen het gemiddelde van een complex wordt immers zichtbaar. Dit probleem wordt 
opgelost wanneer gekozen wordt voor een fijnere indeling naar complex-delen, zowel voor de opslag van 
financiele als niet-financiele gegevens. 

Adequaat vastgoedmanagement vereist informatie, informatie die veelal vanuit verschillende bronnen bij 
elkaar gebracht moet warden. Omdat de informatie alleen gecombineerd een helder en volledig beeld 
oplevert. In de huidige situatie bij de betrokken VMO is dit alleen op ad-hoc basis mogelijk. Een systeem 
waarin alle informatie m.b.t. de exploitatie bijgehouden en opgevraagd kan worden op diverse 
schaalniveaus (regio x versus regio y en complex a versus complex b) en/of op verschillende aspecten 
(regio x, schade-onderhoud versus regio y, schade-onderhoud) staat nog ver van de huidige situatie af. 

Deze laatste wens staat waarschijnlijk in elk afstudeerverslag, 'Tussen droom (idealiter/TUE) en daad 
(praktijk) staan immers wetten en practische bezwaren' 

Benchmarking 
Om de methode van benchmarking uit te bouwen, kunnen de prestaties van concurrenten deel gaan 
uitmaken van onderzoek (extern toetsen). Hierdoor wordt het beeld van een vastgoedmarkt vollediger en 
kunnen nauwkeuriger benchmarks bepaald worden. Dit kan door ook andere woningportefeuilles in het 
benchmark-onderzoek te laten deelnemen. Dit kunnen dan portefeuilles zijn van andere beleggers, al dan 
niet in beheer bij concurrent-VMO's, of van woningcorporaties. 
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9. Samenvatting 

9.1 lnleiding 

9. 1. 1 Ontwikkelingen vakgebied 

Het beheren van vastgoed is een vakgebied dat momenteel grote veranderingen ondergaat. 
Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: 
• Tegenvallende marktontwikkelingen, de huurder is een klant geworden en moet gekoesterd worden 

om goede rendementen te behalen. 
• Veranderende taakverdeling, vooral bij institutionele beleggers is een trend naar uitbesteding 

zichtbaar. 
• Relatie VMO-belegger, beleggers stellen zich kritisch op en eisen maatwerk. Bovendien ondervinden 

de traditionele beheerders meer concurrentie van nieuwe partijen op de markt. 

9. 1.2 Afbakening 

Properlymanagement 
Het uitgangspunt van mijn afstudeeronderzoek wordt gevormd door de VMO. De processen van de VMO 
bevinden zich op niveau van het propertymanagement. 

Woningen 
Het onderzoek beperkt zich tot de vastgoedcategorie woningen. Bij deze categorie is er sprake van de 
meeste homogeniteit. Een onderzoek naar benchmarks voor indicatoren heeft in deze categorie dan ook 
de meeste geldigheid vanwege het zogenaamde schaaleffect. 

Be/eggers 
Uit een eerder verricht onderzoek is gebleken dat van de groep opdrachtgevers van een VMO, de 
beleggers de meeste taken uitbesteden. Het onderzoek beperkt zich dan ook tot deze opdrachtgevers . 
Waarbij de twee pilotprojecten uitgevoerd worden voor complexen van een belegger. 

Outputgegevens 
De (ver)huurmarkt kan opgevat worden als een proces waar afstemming plaats vindt tussen vraag naar 
en aanbod van (huur)woningen. Van dit proces, maakt alleen de output (i.e. exploitatiegegevens) deel uit 
van dit onderzoek. Andere gegevens zoals bijvoorbeeld : aantal front-office medewerkers per beheerde 
woning (input), snelheid van incasseren van huurachterstanden (througput) vallen daarmee buiten het 
benchmarkonderzoek. Ook gegevens waarvoor een externe bron (gemeente, politie, etc.) vereist is 
maken geen deel uit van dit onderzoek. 

9. 1.3 Probleemstelling 

De probleemstelling van dit onderzoek kan dan ook als een logisch gevolg van bovenstaande gezien 
worden: 

Op welke wijze kunnen benchmarks voor indicatoren bepaald worden zodat meer inzicht wordt 
verkregen in de, door de VMO, behaalde financiele en niet-financiele prestaties van een 
woningobject? 

Deze probleemstelling leidt tot de volgende deelvragen: 

Welke prestaties/output-gegevens m.b.t. de vastgoedexploitatie zijn hiervoor van belang? 

Op welke wijze moeten benchmarks voor indicatoren bepaald worden ? 
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9.2 Benchmarking 

9.2. 1 Benchmarking, algemeen 

Benchmarking is een vorm van leren van wat topconcurrenten doen en hoe (goed} zij het doen. 
Benchmarking is meer gericht op de bedrijfsprocessen die ten grondslag liggen aan de prestaties dan op 
de feitelijke (product)prestatie zelf. Het benchmarkingproces gaat verder dan meten. Uit de 
benchmarkstudie moeten concrete doelen op alle organisatieniveaus: het strategische, tactische en 
operationele niveau gedistilleerd worden. Hiermee kan het verbeterproces veel gerichter worden 
aangepakt. 

9.2.2 Benchmarking van het vastgoedbeheerproces, opzet 

Het doel van dit onderzoek bestaat uit het bepalen van benchmarks voor indicatoren voor het 
vastgoedbeheerproces. Benchmarks gerelateerd aan indicatoren kunnen een waardering uitspreken over 
de financiele en niet-financiele prestaties van een type vastgoed in een markt. Deze benchmarks zullen 
gebruikt worden t.b.v. van beslissingen op het tactische niveau t.b.v. sturing van de operationele 
activiteiten en als onderdeel van de informatievoorziening richting de opdrachtgevers. Het vaststellen van 
benchmarks is dan ook een einddoel van dit onderzoek. 

lnterne benchmarks 
Het ligt niet in het doel van dit onderzoek om processen en/of prestaties van de betrokken VMO of van 
haar opdrachtgevers te gaan vergelijken met de processen en/of prestaties van andere organisaties in de 
vastgoed(management)sector of met analoge processen en/of prestaties in een geheel andere sector. In 
die zin kan dit benchmarkingproject opgevat worden als een project om interne benchmarks vast te 
stellen. Deze interne benchmarks worden vastgesteld voor indicatoren, indicatoren die gebaseerd zijn op 
financiele en niet-financiele output-gegevens. 

Benchmarking-principe 
Uit de eigen groep producten (complexen huurwoningen in eigen beheer) worden de baste complexen 
geselecteerd. De prestaties, uitgedrukt in indicatoren, van deze baste complexen bepalen de benchmarks 
(referentiewaarden) voor de indicatoren van de andere complexen. Dit principe wordt in paragraaf 9.5 
verder uitgewerkt. 

ROZ/IPD-Vastgoedindex 
De ROZ/IPD-Vastgoedindex kan als benchmark dienen voor de behaalde exploitatieresultaten. Voor 
VMO's is de ROZ/IPD-Vastgoedindex echter te grof, dit geldt zowel voor de kostenstructuur als voor de 
gegevensopbouw. De uiteindelijke vastgestelde benchmarks die het resultaat zijn van dit onderzoek 
zullen daarom voor een optimaal gebruik, een verfijning moeten zijn van de ROZ/IPD-Vastgoedindex. 

9.3 Vastgoedexploitatie 

9.3.1 Ontwikkelingen vastgoedexploitatietraject 

Een tweetal belangrijke ontwikkelingen zijn te onderkennen in het vastgoedexploitatietraject: 
• Het vastgoedbeleggingstraject is met de invoering van de ROZ/IPD-Vastgoedindex transparanter 

geworden. Hiermee kan de asset vastgoed zich meten met de andere assets, zoals aandelen en 
obligaties. 

• De grootste ontwikkelingen in de markt voor vastgoedbeheerdiensten zijn gerelateerd aan het 
uitbestedingsvraagstuk. 

Het vastgoedbeheerproces loopt op de eerste ontwikkeling achter. Binnen het vastgoedbeheerproces is 
immers nog geen sprake van transparantie. Beleggers hebben geen zicht op de (besturings)processen, 
inspanningen en behaalde prestaties van een VMO. Kortom, ze hebben geen inzicht in de meerwaarde 
van de VMO. 
Terwijl dit inzicht wel gewenst wordt door de belegger voordat hij overgaat tot een verdergaande 
uitbesteding van haar taken (tweede ontwikkeling). Aan deze uitbesteding zit voor de VMO 
werkgelegenheid en marktaandeel verbonden. Het overnemen van deze taken is dan ook het streven van 
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de betrokken marktpartijen. 

Deze situatie wordt verder ender druk gezet door een aantal nieuwkomers op de markt voor beheer
diensten. Partijen die wellicht wel in staat zijn om hun diensten en meerwaarde, oak t.a.v. nieuwe taken 
op het tactische niveau, op een inzichtelijke wijze aan te bieden. 

De VMO moet dus op haar tellen passen wil ze haar continu'iteit gewaarborgd zien. De toekomstige 
positie van VMO's valt of staat met het feit of VMO's beleggers van hun toegevoegde waarde in het 
vastgoedexploitatietraject kunnen blijven overtuigen. Deze toegevoegde waarde zal meer en meer 
bepaald gaan warden door de mate waarin VMO's kunnen aantonen dat ze taken van beleggers op 
overtuigende wijze kunnen overnemen. Hiervoor moeten VMO's de risico's , die voor beleggers aan het 
uitbesteden van deze taken kleven, elimineren en de voordelen van uitbesteding versterken. 

De VMO moat dus in staat zijn om de meerwaarde van haar eigen organisatie aan te tonen. Het aantonen 
hiervan begint met het inzichtelijk maken van haar (sturings)processen, inspanningen en prestaties. 

9.4 Transparant maken van het vastgoedbeheer 

Er bestaat bij de beleggers dus een grate behoefte aan inzicht in de (besturings)processen, inspanningen 
en behaalde exploitatieresultaten van de VMO's. Meer specifiek, wil de belegger inzicht in de (meetbare) 
prestaties en processen, die bepalend zijn voor het rendement/risico-profiel van haar complexen. Dit 
inzicht is ook de basis voor een eventuele verdergaande uitbesteding van taken. 

De belegger wil verder dat de VMO als een actieve ondernemer, de aan haar toevertrouwde, objecten 
bestuurt. Van dit actief ondernemerschap wil de belegger bewijzen, bewijzen die aantoonbaar en dus 
meetbaar zijn. Voor zowel het besturen van de objecten als voor daze bewijsvoering moet de VMO 
instrumenten ontwikkelen. Er zijn drie kernactiviteiten van de VMO aangegeven waarin de VMO moet 
excelleren. Deze zijn gebaseerd op eerder geuitte wensen van beleggers: 
• beheersing bruto-nettotraject (kosten en opbrengsten); 
• dienstverlening aan huurder; 
• dienstverlening aan de opdrachtgever m.b.t. kennis van het vastgoedobject/de lokale markt. 

Zoals vermeld, bestaat het aandachtsgebied van het onderzoek uit de output van de processen op het 
operationele niveau. Deze output processen bestaat uit (ruwe) data-/informatiestromen in de vorm van 
financiele en niet-financiele gegevens. Deze gegevens zijn de basis voor indicatoren. Aan deze 
indicatoren warden benchmarks gekoppeld (indicatoren/benchmarks). 

lndicatoren/benchmarks zijn in praktijksituaties met een gelijksoortige problematiek (gedelegeerde 
verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer van vastgoed) gebruikt. lndicatoren kunnen in elke gewenste 
onderverdeling toegepast warden. 

Deze indicatoren/benchmarks kunnen signalen m.b.t. de exploitatie opvangen waarmee: 
• sturing gegeven kan warden aan processen van de VMO, waardoor een betere beheersing van het 

bruto-nettotraject mogelijk wordt gemaakt en; 
• waardering en gedrag van huurders zichtbaarder wordt gemaakt, welke kan leiden tot aanpassing van 

product/prijs/promotie. 
Verder geven deze indicatoren/benchmarks, gekoppeld aan de reguliere data-/informatiestromen, 
beleggers inzicht in deze processen en de exploitatie van de te beheren complexen. Waarmee een betere 
dienstverlening richting opdrachtgever tot stand komt. 

9.5 Benchmarking van het vastgoedbeheer 

9.5. 1 Benchmarking, we/ke gegevens 

In de bedrijfskundige literatuur is een trend zichtbaar van het meten van niet-financiele prestaties naast 
financiele prestaties. Prestatie-indicatoren waren tot de jaren '80 met name van financiele aard. Deze 
benadering van prestatiemeting laat zich rechtvaardigen door de economische ontwikkeling in de jaren tot 
1980, waarin sprake was van redelijk voorspelbare markten en producteisen. In de jaren '80 en '90 
warden markten meer dynamisch en minder voorspelbaar, klanteisen warden belangrijk, de 
kwaliteitseisen die aan een product warden gesteld nemen toe. 
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De concurrentie neemt toe door globalisatie en nieuwe technologie en filosofieen over productie
management doen hun intrede. Deze ontwikkelingen leiden tot belangstelling voor prestatie-indicatoren 
van niet-financiele aard. De aandacht voor de beheersing van kosten verschuift naar beheersing van 
flexibiliteit, kwaliteit, levertijd en betrouwbaarheid. 

Het is van belang om de niet-financiele (operationele) indicatoren te identificeren die direct van invloed 
zijn op de economische prestaties (financiele indicatoren) van de onderneming. Bij het streven naar 
verbeteringen van de economische prestatie zal het management financiele indicatoren moeten vertalen 
naar gerichte operationele verbeteracties (bewerking van Kokke, 1998). 

Kemachtig wordt dit door Kaplan en Norton als volgt samengevat: 

'Financial measures reflect wat has taken place, ... , non-financial measures are the drivers of future 
financial performance'. 

Kaplan en Norton geloven daarom oak niet dat een enkele indicator het management een helder idee kan 
geven over het functioneren van een organisatie. 

Sturing & inzicht 
Het uiteindelijke rendement/risico-profiel wordt dus naast processen met overwegend financiele prestaties 
mede bepaald door processen met overwegend niet-financiele prestaties, zoals kwaliteit, 
klantvriendelijkheid, etc. De processen met overwegend niet-financiele prestaties hebben immers een 
mogelijke katalysator-functie voor de uiteindelijke financiele prestaties. Vanuit dit gegeven maken zowel 
processen met overwegend financiele prestaties als processen met overwegend niet-financiele prestaties 
nadrukkelijk deel uit van het onderzoek. 
De VMO wil immers inzicht krijgen in deze (bepalende) processen en deze vervolgens aansturen om zo 
'handen en voeten' te geven aan de kernactiviteiten (zie hoofdstuk 5). Door oak op processen met 
overwegend niet-financiele prestaties te focussen, wordt de mogelijkheid geboden om zo snel mogelijk bij 
te sturen. Opgevangen negatieve signalen op basis van niet-financiele prestaties kunnen hierdoor al 
leiden tot bijsturing, zonder dat dit negatieve financiele consequenties heeft gehad. 
Hiervoor moet (de output van) elk proces in financiele maatstaven en/of in operationele c.q. niet-financiele 
maatstaven gemeten warden . Deze tweede groep maatstaven kan weer onderverdeeld warden in 
kwantificeerbaar en kwalificeerbaar. De keuze voor een maatstaf wordt, voor een deel, bepaald door de 
aard van de activiteiten. Voor het meten van routinematige processen liggen operationele maatstaven 
voor de hand, directe sturing is dan mogelijk. Terwijl voor complexere, projectmatige, processen indirecte 
sturing d.m.v. financiele maatstaven meer opportuun is. De VMO is een organisatie waar zowel 
routinematige (huurincasso en -administratie), als meer projectmatige (onderhoud, upgrading) processen 
warden verricht. 

Conclusie: welke gegevens? 
Vanuit de twee overwegingen van sturing en inzicht is het dus zaak om twee soorten essentiele output
gegevens (prestaties), en bijbehorende processen, mee te nemen in het onderzoek die op verschillende 
wijze impact hebben op het rendement: 
• indirecte impact op het rendement: de secundaire, niet-financiele prestaties: waardering en 

verhuurbaarheid. De waardering/verhuurbaarheid heeft, zoals gesteld, consequenties voor de 
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Zo zal een goede verhuurbaarheid van een complex het 
mogelijk maken om de inspanningen op het gebied van bijvoorbeeld de promotie en het commercieel 
onderhoud te verminderen (sturing op basis van prestaties), waardoor minder kosten gemaakt 
warden. 

• directe impact op het rendement: de primaire, financiele prestaties: kosten en opbrengsten. De 
feitelijke kosten en opbrengsten in relatie tot de waarde van het object zijn de eerste oorzaak voor het 
behaalde directe rendement. De kosten en opbrengsten zijn een weerspiegeling van activiteiten die 
door of namens de VMO zijn gemaakt voor haar opdrachtgevers. De kosten kunnen zowel 
veroorzaakt zijn door de eigen organisatie als door derden (aannemers, adviesbureaus, 
deurwaarders, etc.). 

Rendementlrisico 
Het patroon van kosten en opbrengsten gesommeerd en in de tijd geplaatst en in relatie tot de waarde en 
aangenomen waarde-ontwikkeling levert uiteindelijk het rendement/risico-profiel op. Naar mijn mening 
warden de beste beleggingsresultaten geboekt als men het optimum weet te vinden tussen kosten en 
opbrengsten. Het streven is hierbij dus continu gericht op een optimum, tussen posten waarbij een 
verband verondersteld wordt, zoals bijvoorbeeld: 
• huuropbrengsten en leegstand; 
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• promotiekosten en huuropbrengsten/leegstand. 

Bij andere posten is dit minder of niet van toepassing, en dient er gestreefd te worden naar een zo laag 
mogelijk niveau, dit zijn met name posten op het gebied van correctief onderhoud en juridische kosten. 
Bovenstaand streven kan gezien worden in de lijn van de onderscheidden kernactiviteiten, als invulling 
van het actief ondernemerschap, van de VMO. 

Het risico, als onderdeel van het hierboven genoemde rendemenUrisico-profiel, kan bestaan uit 
verschillende soorten risico's. Voor de VMO is met name het onsystematische, m.a.w. objectgebonden, 
risico van belang. Dit risico kan worden gereduceerd door een zo adequaat mogelijk management. Door 
middel van dit management zijn extra rendementen te behalen of risico's te vermijden. Dit is het risico dat 
de gerealiseerde exploitatieresultaten zullen afwijken van de geprognostiseerde maximaal haalbare 
exploitatieresultaten. Het betreft hier dus: 
• risico's dat geprognostiseerde opbrengsten niet gerealiseerd of ge"ind kunnen worden, dit zijn 

bijvoorbeeld opgelope~ huurachterstanden die uiteindelijk oninbaar blijken te zijn; 
• risico's dat potentiele opbrengsten niet onderkend worden, dit is het geval wanneer de markthuur op 

een hoger niveau ligt dan de feitelijke huur; 
• risico's dat de gebudgetteerde kosten hoger uitvallen dan gepland. 

lnformatiebehoefte 
Om grip te krijgen op deze risico's zal de VMO informatie moeten hebben over zijn huurders 
(bijvoorbeeld: betalingsgedrag), het complex sec (bijvoorbeeld: staat van onderhoud), de marktpositie 
van het complex (bijvoorbeeld: verhuurbaarheid) en het geheel aan aspecten. Op complexniveau kan het 
rendemenUrisico-profiel dan ook als volgt vastgesteld worden: 

Tabel 6.4.3 

I 
(direct) rendement 
- op basis van financiele prestaties 

.......... ·• complexx 

------•~ objectgebonden risico 
- op basis van niet-financiele prestaties 

Rendement/risico-profiel op complexniveau 

9.5.2 Clustering van gegevens 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat een VMO t.b.v. actief omgaan met objectgebonden risico's en 
rendements-optimalisatie informatie moet hebben over: 
I. de product-functionaliteit: de marktpositie van het product op basis van het keuzegedrag van de (met 

name: potentiele en vertrekkende) huurder t.a.v. het aangeboden product (en haar kenmerken) in de 
markt; 

II. de product-kwaliteit: de 'sec'-technische staat van het product (product; volgens definitie 6.4) op basis 
van de reacties van de (zittende) huurder alsmede de kosten die gemoeid zijn met het instandhouden 
van de product-kwaliteit; 

Ill. de huurder: het gedrag van de (met name zittende en vertrekkende) huurder m.b.t. juridische en 
incassozaken alsmede de consequenties hiervan in kosten; 

IV. het totaal; het geheel van bovenstaande aspecten. 
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9.5.3 Wijze van benchmarking 

Principe 
Voor het vaststellen van de benchmarks voor indicatoren moeten eerst de complexen die tot dezelfde 
submarkt behoren, gegroepeerd worden . Vervolgens moeten uit een submarkt, die complexen 
geselecteerd worden die 'the best in practice' zijn. Deze complexen behoren dan tot de zogenaamde 
benchmark-area. Hiervoor is het volgende criterium bepaald: 

• Stabiele en hoge financiele prestaties en niet-financiele prestaties (totaal dus: product-functionaliteit, 
product-kwaliteit en huurder), je zoekt dan naar de complexen die zowel een hoog rendement hebben 
vertoond als een minimaal risico in zich hebben omdat ze in de beschouwde periode een goede 
marktpositie hebben gehouden, het klachtenniveau stabiel laag was etc. 

Een analyse van alle gegevens (indicatoren) van deze complexen moet per submarkt leiden tot het 
benoemen van benchmarks. De achterliggende reden van deze wijze van benchmarking is dat nu niet 
gekozen wordt voor een streefwaarde van 'O' of 'zo laag of hoog mogelijk' voor indicatoren, maar voor 
een realistische streefwaarde die hoort bij de bewezen succesvolle complexen. Voorbeeld: voor een 
submarkt komt boven water dat de meest succesvolle complexen een mutatiegraad hebben van 15% en 
een leegstand van 3%. Deze waarden liggen weliswaar boven het landelijk gemiddelde, maar zijn 
blijkbaar verbonden aan complexen, die tot de beste behoren van de betreffende submarkt. Bij deze 
complexen is blijkbaar een optimum bereikt ten aanzien van gemaakte kosten en opbrengsten enerzijds 
en een hoge waardering en verhuurbaarheid anderzijds, resulterend in zowel een hoge financiele als niet
financiele prestatie. 

Correctie 
De benchmarks per submarkt warden dus, in pnnc1pe, bepaald door de prestaties van de 'best in 
practice'-complexen als uitgangspunt te nemen. Door in te zoomen op deelaspecten kunnen deze 
benchmarks eventueel gecorrigeerd worden . Dit is het geval wanneer de prestaties van complexen op 
deze aspecten beter zijn. 

9.6 Benchmarking, pilotproject VMO 

Voor twee woningportefeuilles (regio oost en regio west) met in totaal 26 complexen met bijna 4000 
woningen wordt een pilotproject uitgevoerd. Voor deze portefeuilles wordt de, in de vorige paragraaf, 
voorgestelde methodiek gevolgd. Er worden dus achtereenvolgens per portefeuille vastgesteld: 
• de te onderscheidden submarkten; 
• de financiele en niet-financiele prestaties van deze complexen, uitgedrukt in indexen; 
• op basis van deze prestaties: de complexen die 'the best in practice' zijn; 
• de benchmarks voor indicatoren per submarkt, aan de hand van deze 'best in practice'-complexen,. 
Ook warden de twee portefeuilles onderling vergeleken. 

9.7 Conclusie 

Benchmarking, methodiek 

Op basis van de geraadpleegde literatuur is in dit onderzoek aangegeven welke druk er op de 
organisaties in het vastgoedbeheer staat om te veranderen. Beschreven zijn de toenemende eisen die 
opdrachtgevers aan VMO's stellen om de dienstverlening richting de opdrachtgever en de huurder 
(verder) te professionaliseren. 
De in dit verslag gepresenteerde methode van benchmarking moet het voor VMO's mogelijk maken om 
als organisatie verder te professionaliseren. lmmers de beschreven methode van benchmarking heeft 
voor VMO's de volgende voordelen: 

• lnformatie. De grote hoeveelheid gegevens uit de exploitatie worden op een logische manier geordend 
en vervolgens dusdanig bewerkt en geanalyseerd, dat deze betere informatie voor de opdrachtgever 
en de eigen organisatie oplevert. 

• Monitoring. Met deze informatie kunnen de prestaties van complexen afgezet worden tegen de 
prestaties van hun 'best in practice'-complexen uit de submarkt. Hierdoor is, voor de monitoring van 
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de prestaties van complexen, een uitgangssituatie gecreeerd van waaruit prestaties van de betrokken 
complexen vastgesteld en gevolgd kunnen worden (zie figuur 8.1 ). 

• Actief vastgoedmanagement. Verder wordt een uitgangspositie gecreeerd voor een gedetailleerdere 
en gerichtere analyse. Deze analyse kan een verklaring geven voor de bereikte prestaties, waarmee 
de basis is gelegd voor het nemen van beslissingen t.a.v. eventuele concrete (vervolg)acties. 

De gekozen wijze van benchmarking is het uitvloeisel van het vinden van een optimale balans tussen 
financiele en niet-financiele prestaties. Alleen op deze wijze van gegevensanalyse is het voor mij te 
rechtvaardigen waarom de ene waarde van een indicator 'goed' is en daarom als streefwaarde 
(benchmark) betiteld moet worden en de andere waarde niet. 

Benchmarking, pilotproject 

Aan de hand van de uitgedachte methodiek van benchmarking zijn voor twee woningportefeuilles 
analyses uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen de volgende algemene conclusies getrokken worden t.a.v. 
de mogelijkheden van benchmarking in een concrete praktijksituatie; 
• de hoeveelheid direct beschikbare financiele en niet-financiele informatie (indicatoren) is t.o.v. de, in 

de literatuur voorkomende, hoeveelheid indicatoren vrij gering; 
• het is niet mogelijk om complexen op te delen in meerdere complex-delen, terwijl dit gezien de 

opbouw van de complexen (meerdere typen woningen in een complex) wel opportuun is. 

Ook kunnen de volgende conc/usies getrokken worden t.a.v. onderszoeksresultaten: 
• Product-functionaliteit. De rangorde van complexen op basis van de financiele score komt in deze 

index vrijwel overeen met de hoogte van de huurprijs. Het beeld dat daarom ook logischerwijze 
ontstaat van de 'best in practice'-complexen is dat deze hoge (de hoogste) opbrengsten en lage (de 
laagste) kosten hebben. 

• Financiele indicatoren in de product-functionaliteit-index. De promotiekosten en de kosten m.b.t. het 
verhuurbaar maken worden meestal pas gemaakt als er sprake is van leegstand (reactief gedrag). 
Hier is dan ook niet echt sprake van het beoogde leereffect van benchmarks. 

• Vergelijk regio oost - regio west. Alleen m.b.t. de indicatoren, voor de eengezinswoningen, uit de 
product-kwaliteit-index is een zinvol vergelijk, financieel en niet-financieel gezien, tussen de twee 
woningportefeuilles mogelijk. De Productfunctionaliteit-index wordt financieel gezien teveel 
gedomineerd door de post huuropbrengsten. Hierdoor hebben de complexen uit de regio oost in deze 
index steeds een under-performance. De methodiek, waarbij de 'best in practice'-complexen de 
benchmarks bepalen is daarom, in dit geval, vooralsnog niet zinvol. 
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11. Bijlage 

11.1 lndicatoren 

Onderstaande overzichten van gehanteerde indicatoren komen uit 'Signaleringssystemen voor woning
en wijkbeheer' van Hoenderdos (Hoenderdos, 1994). Niet vermeld zijn de indicatoren waarvoor een 
externe bron vereist is, voorbeelden van zo'n externe bron zijn: politie, gemeente, etc. Financiele en niet
financiele indicatoren (al dan niet kwantitatief meetbaar) m.b.t. output-gegevens of product-prestaties zijn 
ongestructureerd en staan door elkaar. 

Top 12 van indicatoren, op basis van literatuur en praktijktoepassingen door de Nie: 
1. mutatiegraad en redenen 
2. weigerings-/ acceptatiegraad; 
3. leegstand (percentage/periodes); 
4. weigeringsredenen; 
5. huurderving (naar aard: woningtype en -grootte, woonwijk, huurklasse); 
6. huurachterstand; 
7. onderhoudskosten (mutatie, vandalisme, klachten) ; 
8. klachten(graad) (technisch/sociaal); 
9. gegevens uit de woningkartotheek; 
10. vertrekredenen; 
11. huishoudenskenmerken (in- en uitstromende bewoners, woningzoekenden); 
12. vraag van woningzoekenden . 

Top 10 van indicatoren door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV: 
In de rubriek verhuurbaarheidsindicatoren: 
1. leegstand; 
2. mutatiegraad; 
3. weigeringsgraad of aanbiedingsresultaat; 
4. populariteit bij woningzoekenden; 
5. verhuisgeneigdheid; 
In de rubriek indicatoren voor betalingsgedrag; 
6. huurachterstand; 
7. aantal ontruimingen; 
8. aantal deurwaardergevallen; 
In de rubriek indicatoren voor onderhoudsinspanningen; 
9. kosten van klachtenonderhoud of het aantal klachten; 
10. kosten van herstel van schade door vandalisme. 

lndicatoren door de Nationale Woningraad (NWR): 
lndicatoren met betrekking tot verhuurbaarheid: 
1. leegstand (totale leegstand; korter dan - en !anger dan 3 maanden en gemiddelde leegstand bij 

mutatie); 
2. mutatiegraad (aantal mutaties en verhuisredenen); 
3. acceptatiegraad (aantal aanbiedingen en redenen voor afwijzingen); 
4. vraag van woningzoekenden; 
5. marktwaarde van de woning bij verkoop in onbewoonde staat; 
lndicatoren met betrekking tot bouwtechnische staat en het onderhoud; 
6. aantal klachten per woning per jaar; 
7. kosten van het klachtenonderhoud (per woning en per klacht); 
8. kosten van het mutatieonderhoud (per woning en per klacht); 
9. kosten van vandalisme; 
10. gegevens uit de woningkartotheek; 
lndicatoren met betrekking tot de exploitatie; 
11. huurachterstanden (als percentage van de bruto-huur en aantal huishoudens met huurachterstand); 
12. huurderving; 
13. totale onderhoudskosten; 
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Door DHV-AIB worden o.a. de volgende, nog niet vermelde, indicatoren gehanteerd t.b.v. projecten 
Strategisch Vooraadbeheer 
1. IHS-bedrag; 
2. !HS-percentage; 
3. OZB-taxatiewaarde; 

11.2 Definities gegevens 

Leegstand 
Het aantal dagen/maanden per jaar dat woningen niet verhuurd zijn. 

Mutaties 
Het aantal huuropzeggingen per jaar. 

Huurcommissiezaken 
Het aantal huurcommissiezaken dat in een jaar aangespannen wordt tegen de VMO c.q. eigenaar. 

Gewonnen huurcommissiezaken 
Het aantal huurcommissiezaken in een jaar waarvan de huurcommissie de huurder in het gelijk stelt. 

Opdrachtbonnen 
Het aantal opdrachten dat in een jaar wordt verleend aan een aannemer. 

Huurachterstanden 
Het openstaande totaal bedrag aan nog niet ontvangen en nog niet afgeboekte vorderingen op zittende, 
of vertrokken huurders in een jaar. 

Leegstandsduur 
Het (cumulatief) aantal maanden/dagen leegstand. 

11.3 Definities indicatoren 

Per complex zijn de indicatoren als volgt te berekenen: 

Weigeringsgraad 
De verhouding tussen het aantal weigeringen en het aantal aanbiedingen. 

Populariteit 
De verhouding tussen het aantal gegadigden voor bijvoorbeeld een bepaald type woning en het totaal 
aantal woningzoekenden. 

Verhuisneiging 
Het aantal woningzoekende huurders in relatie tot het totaal aantal woningzoekende huurders. 

Leegstandsgraad 
Het aantal maanden of dagen per jaar dat woningen niet verhuurd zijn/ 
het totaal aantal verhuurbare maanden of dagen per jaar (aantal woningen * aantal maanden of dagen). 

Mutatiegraad 
Het aantal verhuismutaties in een jaar/ het aantal woningen. 

Huurcommissiegraad 
Het aantal huurcommissiezaken dat in een jaar aangespannen wordt tegen de VMO c.q. eigenaar/ 
aantal woningen. 

Percentage gewonnen huurcommissiezaken 
Het aantal huurcommissiezaken in een jaar waarvan de huurcommissie de huurder in het gelijk stelt/ 
het aantal aangespannen huurcommissiezaken. 

Gemiddelde woonduur bij einde verhuur 
het gemiddeld aantal jaren dat een huurder een woning heeft gehuurd op het moment dat het huurcon
tract van deze vertrekkende huurders beeindigd is. 
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Gemiddelde woonduur 
Het gemiddeld aantal jaren dat een huurder een woning huurt (1/ mutatiegraad) 

Klachtengraad 
Het aantal opdrachten dat in een jaar wordt verleend aan een aannemer/aantal woningen. 

Huurachterstandspercentage 
Het openstaande totaal bedrag aan nag niet ontvangen en nag niet afgeboekte vorderingen op zittende, 
of vertrokken huurders in een jaar/ totale netto huuropbrengst. 

11.4 Definities en gegevensstructuur ROZ/IPD-Vastgoedindex 

Tussen haakjes staat de kostenpost vermeld zoals die door eigenaar van de complexen in het pilotproject 
gehanteerd wordt. 

t21, Bruto-huuropbrengsten 
De gefactureerde bruto huren gedurende het kalenderjaar. De huur onder attrek van (voorschot) 
servicekosten, BTW, huurkorting, e.d. 
(De huur is dus inclusief huurachterstanden) 

t61, Huurvrije periode/huurkorting 
De huur welke in het kalenderjaar verloren gaat t.g.v. huurvrije periodes of huurkortingen, berekend als de 
bruto markthuurwaarde voor het deel van het gebouw waarop de huurvrije periodes of huurkortingen van 
toepassing zijn. 

De huurvrije periode is de periode tussen de ingangsdatum van het huurcontract en de eerste huurbeta
lingsperiode gewaardeerd tegen markthuur. Een huurkorting is een eenmalige en/of gespreide korting 
over de huurbetalingsperioden. 

t62, Financiele leegstand 
De huur die in het kalenderjaar verloren gaat t.g.v. leegstand, uitgedrukt in de voor de desbetreffende 
periode geldende markthuurwaarde. lndien de leegstand slechts voor een gedeelte van het jaar geldt, 
dient dit weergegeven te warden in het opgegeven bedrag. 

t19, Theoretische Bruto Huuropbrengsten 
Totaal van de bruto-huuropbrengst zoals gefactureerd in het kalenderjaar (t21 ), plus de verloren huur 
t.g.v. huurvrije periodes en huurkortingen (t61 ), plus de huur t.g.v. leegstand (t62). 

t22, Overig inkomen en subsidies 
Opbrengsten gedurende het kalenderjaar welke niet vallen onder t21 (de bruto huuropbrengsten), 
inclusief overheidssubsidies, maar exclusief in rekening gebrachte servicekosten en subsidies die 
ontvangen warden om de investering te verlagen. 

t35, Totaa/ te ontvangen opbrengsten 
Dit is de som van de gefactureerde bruto-huuropbrengsten in het kalenderjaar (t21) plus de overige 
gefactureerde inkomsten (t22). 

t40, Belastingen: Onroerende zaak belasting 
De aan het onroerend goed te relateren onroerende zaak belasting in het kalenderjaar. 

t41, Overige onroerende goederen belasting 
Alie aan het onroerend goed te relateren belastingen en (overheids)heffingen in het kalenderjaar, zoals: 
• waterschapslasten/polderlasten; 
• waterzuiveringslasten (rioolrechten); 
• precariorechten; 
• overige belastingen/heffingen. 

t27, Erfpachtcanon 
De jaarlijkse verschuldigde canon wordt als exploitatiekosten meegenomen. De afgekochte erfpacht dient 
in de exploitatiekosten buiten beschouwing te blijven. Afgekochte erfpacht wordt behandeld als 
investering. 
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t42, Verzekeringen 
Alleen kosten voor verzekeringen welke tot een cashflow in de vorm van premie leiden, moeten als 
exploitatiekosten worden meegenomen. Voorzieningen uit hoofde van 'assurantie eigen risico' worden 
niet als kosten beschouwd. 
Verzekeringen die zullen worden meegenomen zijn: 
• opstalverzekering; 
• wettelijke aansprakelijkheid; 
• huurderving; 
• glasverzekering. 

t43, Subtotaal vaste kosten 
De totaalsom van t40+t41 +t27+t42 

t25, Object Beheer kosten 
De kosten die warden gemaakt t.b.v. het beheer van het object in het kalenderjaar. Marketingkosten en 
verhuurcourtage warden niet meegerekend, deze worden meegenomen in t46. 
Alleen die kosten welke betrekking hebben op het optimaliseren van het exploitatieresultaat van een 
object, en die als zodanig tegen de opbrengsten warden afgeboekt warden als beheerskosten meege
nomen. Dus exclusief kosten van intern en extern portefeuille-/assetmanagement en kosten van taxaties 
/waarderingen. 
(Beheervergoed i ng) 

t44, lnstandhoudings onderhoud kosten 
Dit zijn alle kosten die worden gemaakt om het object in een zodanige technische staat te houden dat de 
huurinkomsten gedurende de resterende looptijd van het huurcontract zijn gewaarborgd. 
Hieronder vallen niet de uitgaven welke worden gedaan voor verbeteringen, technisch dan wel markt
economisch. Deze uitgeven dienen te worden beschouwd als investeringen. 
(Planmatig onderhoud) 
(Correctief onderhoud: storingen/klachten en inspectieonderhoud) 
(Schade-onderhoud rekening eigenaar) 

t45, Huurdersmutatiekosten 
Kosten voor de (her)inrichting van ruimtes metals doel daze voor (weder)verhuur geschikt te maken. Ook 
vergoedingen aan huurders met dezelfde bedoeling vallen ender deze categorie. 
(lnstandhoudingsonderhoud verhuurbaar maken) 
(Niet verhaalde mutatieschade) 
(Mutatieonderhoud) 

t46, Verhuurcourtage I Marketingkosten 
Kosten die gemaakt warden t.b.v. de marketing en verhuur van het gebouw in het kalenderjaar. Zowel 
exteme en interne kosten dienen te worden meegenomen. 
(Verhuurcourtage) 
(Promotiekosten: reclame en brochures) 

t47, Subtotaa/ Verhuurkosten + huurdersmutaties 
De totaal som van t45+t46. 

t48, Niet verhaalbare Service kosten 
Voorzover servicekosten niet kunnen worden verhaald op huurders, dient het niet-verhaalbare gedeelte 
als kosten ten laste van de eigenaar te warden meegenomen. Hieronder vallen ook servicekosten welke 
als gevolg van leegstand voor rekening komen van de eigenaar. 

t49, BTW (niet verhaalbare) 
Wanneer omzetbelasting (i.e. BTW) niet kan worden teruggevorderd (bijvoorbeeld in geval van niet
geopteerde verhuur), dan zal het niet-terugvorderbare deel in de exploitatiekosten worden meegenomen. 

t50, Oninbare huren (afgeschreven) 
Huurbedragen (voor dit jaar en voorafgaande jaren) die betrekking hebben op het gebouw, welke in dit 
kalenderjaar zijn afgeboekt als oninbaar. 
Bedragen die reeds waren afgeboekt als oninbaar en later alsnog ontvangen worden, moeten als 
negatieve bedragen warden opgevoerd in dit veld. 
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t51, Overig 
Alie andere kosten welke niet behoren tot een van de bovengenoemde categorieen (niet verhaalbaar) 
warden meegenomen in deze categorie. Hieronder vallen ook de incassokosten. 

t52, Subtotaa/ Overige kosten 
De totaalsom van t48+t49+t50+t51 

t53, Totaa/ van Exploitatiekosten 
De totaalsom van t43+t25+t44+t47+t52 

t33, Netto opbrengsten 
De netto inkomsten te ontvangen door de deelnemer in het kalenderjaar, d.w.z. het resultaat van de bruto 
opbrengsten (t35) verminderd met de exploitatiekosten {t53). 

11.5 Motivatie niet-financiele indicatoren 

Leegstandsgraad 
Leegstand is het directe bewijs van een slechte marktpositie en een slechte verhuurbaarheid van het 
complex. De leegstandsgraad is immers een resultante van het zoekproces van potentiele huurders op de 
woningmarkt, waarbij zij hun keuze niet hebben laten vallen op het betreffende complex. Kortdurende 
leegstand van woningen hoeft echter niet te wijzen op moeilijke verhuurbaarheid, maar kan het gevolg 
zijn van een onzorgvuldige woningtoewijzing en/of {uitgebreid) mutatieonderhoud. 

Mutatiegraad 
De mutatiegraad is de resultante van de mobiliteit van de bewoners en kan verschillende oorzaken 
hebben. Een bepaalde hoogte van de mutatiegraad is noodzakelijk voor de gewenste doorstroming. Door 
het toenemend aantal verhuizingen ontstaat echter een toenemende kans op (tijdelijke) leegstand. 
Bewoners wonen steeds korter in een complex. Hierdoor neemt de sociale controle af en de kans op 
vandalisme toe. Het complex dreigt hierdoor een doorgangshuis te worden, waardoor bewoners hun 
woning (en directe omgeving) ook minder goed onderhouden. De VMO zal bij steeds meer verhuizingen 
steeds meer onderhoud moeten plegen om de woning op peil te houden. Soms zal het onderhoud 
verminderen, waardoor de technische kwaliteit van de woningen afneemt. Dit alles brengt ook financiele 
problemen met zich mee . 

Huurachterstandspercentage 
Het betalingsgedrag van de huidige bewoners is een belangrijke indicator. Direct heeft dit invloed op het 
exploitatieresultaat, zeker als een deel van de achterstand uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn en afgeboekt 
moet warden. Huurachterstand kan het gevolg zijn van het financiele onvermogen van bewoners om aan 
de maandelijkse huur te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verhoging van de huur, een 
verlaging van het besteedbaar eigen inkomen of indirect door een wijziging van een subsidieregeling als 
de IHS. Huurachterstand kan echter ook samenhangen met ontevredenheid van bewoners over hun 
complex (achterstallig onderhoud) of met huurcommissiezaken die aangespannen zijn door de huurders. 
Hierdoor wordt een huurprijsstijging, lopende de zaak, bevroren. 

Klachtengraad 
Klachten geven aan de ene kant de uiting van ontevredenheid van bewoners aan en aan de andere kant 
de technische mankementen van het complex (bewerking van Spaans, 1990). 
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11.6 Kostenopbouw 

De kosten van het pilot-project zijn als het volgt opgebouwd: 

Tabel 15 

lnstandhoudlngsonderhoud vervangen .. 

Planmatlg 
herstel zolderraam, erfafscheiding 

verlagen daken 

houtrot 

doorslag gevel 

vloerisolatie 

dakbedekking 

vloerluiken 

mengkranen 

stortbakken en kranen 

overname I afkoop cv's 

(achterpaden) herstraten 

plafonds 

onderzoek 

(reparatie) voegwerk 

schilderen . ./ buitenschilderwerk 

lnstandhoudingsonderhoud instandhoudingsonderhoud bouwkundig <=2.500,-

Correctief 
instandhoudingsonderhoud werktuigbouwkundig <=2.500,-

instandhoudingsonderhoud schilderwerken <=2.500,-

onvoorzien bouwkundig (mits <= 10.000,-) 

hang en sluitwerk 

kozijnen sluitend maken 

sanitair 

electra 

cv-onderdelen 

(binnen)riolering 

herstel lekkage 

wanden- en vloertegelwerk 

overheveling bouwkundig (mits <= 10.000,-) 

balansposten (mits <= 10.000,-) 
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lnstandhoudingsonderhoud instandhoudingsonderhoud 
Verhuurbaar maken verhuurbaar maken <= 2.500,-

Schade-onderhoud glasschade 

brandschade 

stormschade 

overige schade 

Beheervergoeding woningen idem 

Verhuurcourtage idem 

Promotiekosten promotiekosten advertenties 

advertenties 

verhuurbrochures 

Leegstandskosten idem 

Niet verrekenbare servicekosten idem 

Afboeking mutatieschade idem 

Mutatieschade en mutatieschade 

i ncassokosten incassokosten 

Huurderving idem 
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11. 7 Berekening indexen 

Voor de gegevens zeals beschikbaar bij de betrokken VMO, geldt de onderstaande berekening. 

Niet-financieel 
Product- [{ 3 • (gem. waarde leegstandspercentage I waarde leegstandspercentage) + 
functionaliteit 

2 • (gem. waarde mutatiegraad I waarde mutatiegraad) }/ 5] • 100 

Product- (gem. waarde klachtengraad I waarde klachtengraad) • 100 
kwaliteit 

Huurder [( gem. waarde huurachterstandspercentage I waarde huurachterstandspercentage)] • 100 

Totaal (3 • Product-functionaliteit + 2 • Product-kwaliteit + 1 • Huurder) / 6 

Financieel 
Product- [{waarde (huuropbrengsten - leegstand promotie - ... - verhuurbaar maken)} / 
functionaliteit 

{(gem. waarde (bruto/netto-traject)}] • 100 

Product- [{waarde (correclief + ... + schadeonderhoud) / 
kwaliteit 

{(gem. waarde (bruto/netto-traject)}] • 100 

Huurder [{ waarde (niet verhaalbare mutatieschade + oninbare huur + incassokosten) / 

{(gem. waarde (bruto/netto-traject)}] • 100 

overig [{waarde (planmatig onderhoud) / 

{(gem. waarde (bruto/netto-traject)}] • 100 

Totaal (Product-functionaliteit - Product-kwallteit - Huurder - overig) 
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