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Voorwoord 
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management-organisatie. Tijdens de afstudeerperiode is mij duidelijk geworden dat 
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oak een visie, een ideevorming over dit groeiproces waarbij een gewenste toekomst 
wordt geschetst. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen onder begeleiding van ABC Vastgoedbeheer bv. 
ABC Vastgoedbeheer bv wil ik daarbij bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Naast de bijdrage die ABC Vastgoedbeheer bv heeft geleverd aan het onderzoek, 
heeft de prettige steer binnen dit bedrijf tevens geleid tot een plezierige afstudeerpe
riode. Mijn speciale dank gaat daarbij uit naar de heer Abma, voor de waardevolle 
gesprekken en commentaren en door wiens inspanning afstuderen bij ABC mogelijk 
werd gemaakt. 

Daarbij wil ik de leden van mijn begeleidingscommissie, Willem Keeris en Hans 
Hofman van de Technische Universiteit Eindhoven en Ab Reparon van ABC 
Vastgoedbeheer bv, bedanken voor de vele nuttige kritieken en aanbevelingen die 
hebben bijgedragen aan een boeiende afstudeerperiode. 

Last but far from least, wil ik mijn vriendin Diana, familie en vrienden danken voor 
hun steun, geduld en begrip in het afgelopen jaar. 

lwan Zuidberg 

Tilburg, juni 1996. 





In houdsopgave 

lnhoudsopgave 

1 lnleiding 1 
1.1 Van vastgoedbeheer naar vastgoedmanagement 1 
1.2 Centrale vraagstelling 2 
1.3 Opbouw van het onderzoek 3 
1.4 Doelstelling 5 
1.5 lndeling van het rapport 5 

2 Vastgoedexploitatietraject 6 
2.1 Vastgoed 6 
2.2 Vastgoedmarkt 7 

2.2.1 Aanbodzijde van de markt 7 
2.3 Beleggen in vastgoed 8 

2.3.1 Beleggen 8 
2.3.2 Beleggen in vastgoed 9 

2.4 Beleggen in vastgoed en vastgoedbeheer 12 
2.5 Vastgoedbeheer en vastgoedmanagement 14 

2.5.1 Ontstaan van vastgoedmanagement-organisaties 14 
2.5.2 Markt voor beheerdiensten 15 
2.5.3 Diensten van vastgoedmanagement-organisaties 16 

3 Strategische herorientatie 19 
3.1 Trends bij beleggers 19 

3.1.1 Strategische herorientatie 21 
3.1.2 Strategische alternatieven 21 

3.2 Uitbestedingsoverwegingen 22 
3.3 Trends bij vastgoedmanagement-organisaties 26 

3.3.1 Strategische herorientatie 28 
3.3.2 Strategische alternatieven 29 

3.4 Motieven voor een uitbreiding van taken 32 
3.5 Relatie belegger-vastgoedmanagement-organisatie 34 

3.5.1 Op weg naar co-makership 35 



II 

4 Co-makership 36 
4.1 Co-makership in breder perspectief 36 

4.1.1 Definitie co-makership 37 
4.1.2 Voorwaarden en kenmerken van co-makership 38 

4.2 Co-makership en vastgoedbeheer 38 
4.3 Co-makership in strategisch perspectief 40 

4.3.1 Kwaliteit 41 
4.3.2 Ontwikkeling 42 
4.3.3 Logistiek 43 
4.3.4 lntensiteit van samenwerking 44 
4.3.5 Exclusiviteit van de co-makershiprelatie 47 

4.4 Functioneren van de co-makershiprelatie 47 
4.4.1 Herverdeling taken en bevoegdheden 48 
4.4.2 Countervailing power 51 
4.4.3 Resultaatverantwoordelijkheid 52 

4.5 Risicodragend beheer 53 
4.6 Verandering in de organisatie van belegger en 

vastgoedmanagement-organisatie 54 
4.6.1 Verandering in de cultuur 54 
4.6.2 Verandering in de structuur 55 

5 Samenvatting en conclusies 57 
5.1 Samenvatting 57 

5.1.1 De vastgoedmarkt 57 
5.1.2 Beleggen in vastgoed en vastgoedbeheer 57 
5.1 .3 Strategische herorientatie 58 
5.1.4 Co-makership 60 
5.1 .5 Herverdeling taken en bevoegdheden 62 
5.1.6 Resultaatverantwoordelijkheid 63 
5.1 .7 Risicodragend beheer 63 
5.1.8 Organ isatieverandering 64 

5.2 Conclusies 64 
5.2.1 Strategische herorientatie 64 
5.2.2 Co-makership 64 
5.2.3 Prestatie-afspraken en indicatoren 65 
5.2.4 Risicoparticipatie 65 

Literatuurlijst 66 

Bijlage 71 



1 lnleiding 

1.1 Van vastgoedbeheer naar vastgoedmanagement 

Vastgoedbeheer is een vakgebied in ontwikkeling. Beleggers zijn gaan inzien dat 
door goed management een bijdrage geleverd kan worden aan de performance van 
een project of portfolio. Vastgoedbeheer is daarmee pas recentelijk aan het uitgroei
en tot een volwaardig deel van de vastgoedwerkzaamheden van beleggers en krijgt 
als zodanig een eigen plaats in de vastgoedmarkt. 

De laatste jaren vertoont het vakgebied een grote dynamiek. Verschillende oorzaken 
vallen daarvoor aan te wijzen. In de eerste plaats verandert de traditionele taakver
deling tussen vastgoedeigenaren en beheerorganisaties. Vooral bij institutionele 
beleggers is een trend naar uitbesteding waarneembaar. Dit proces van uitbesteding 
gaat echter gepaard met een normale aarzeling over de mate waarin dit moet plaats 
vinden. 
Een tweede oorzaak van de veranderingen in het beheer van vastgoed zijn de 
tegenvallende marktontwikkelingen van de laatste jaren. 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 onderliggende waarden. Het gevolg hiervan is dat beleg
gers zich meer zijn gaan richten op de eisen en wensen van de huurders. Van 
vastgoedbeheerders wordt een steeds klantgerichtere opstelling verwacht. De 
huurder is een klant geworden en moet gekoesterd worden om goede rendementen 
te kunnen behalen. 

Seide ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor een verdieping en een verbreding 
van de dienstverlening van vastgoedmanagement-organisaties. De ontwikkelingen 
bij de beleggers maken het mogelijk en zelfs wenselijk dat vastgoedmanagement
organisaties een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij het beheren van objecten 
en portefeuilles en in het contact met huurders. Vanzelfsprekend warden hiermee 
hogere eisen aan externe beheerders gesteld. Hogere eisen aan de professionaliteit 
van de organisatie en kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast bieden deze 
ontwikkelingen kansen voor de uitbreiding van het dienstenpakket. Facility manage
ment, huisvestingsmanagement en de markt voor nieuwe typen opdrachtgevers 
behoren tot de nieuwe terreinen voor vastgoedmanagement-organisaties. 

De rol die de vastgoedmanagement-organisatie kan spelen ten aanzien van de 
opdrachtgever is afhankelijk van de kwaliteit van het produkt -van de dienstverle
ning-, van de bijdrage aan de performance van de belegging en -in hoge mate
de wens van de eigenaar van het vastgoed om gebruik te maken van de diensten 
van de organisatie. Deze rol wordt niet verkregen maar zal moeten worden ver
diend. Vastgoedmanagement-organisaties zullen zelf de condities moeten creeren 
om de geambieerde positie te bereiken. 



De relatie tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie vormt hierbij een 
belangrijk facet waarbij deze zich mijns inziens dient te ontwikkelen tot een 'co
makership'-relatie, waarvanuit een nadere invulling gegeven kan warden aan de 
afstemming tussen belegger(-seisen) en vastgoedmanagement-organisatie(-moge
lijkheden). Hiermee verkrijgt de scriptie een sterk organisatorische dimensie. 
Om invulling aan deze relatie te geven zal de vastgoedmanagement-organisatie zich 
pro-actief op dienen te stellen, waarbij de kwaliteit van het beheerprodukt en de 
organisatie een belangrijk onderscheidend element kan vormen. lnnovatie in het 
vastgoedexploitatietraject dient, in eerste instantie, vanuit de kant van de manage
ment-organisatie te komen. 

Start- en uitgangspunt van dit onderzoek wordt danook gevormd door de vastgoed
management-organisatie. 

Organisaties die de ambitie hebben door te groeien tot professionele vastgoedma
nagement-organisaties zullen te maken krijgen met een cultuuromslag. Het type 
werk verandert, er is andere vakkennis nodig, de relatie met de opdrachtgever 
verandert, hoger opgeleide specialisten doen hun intrede, de besluitvormingslijnen 
veranderen en er is een steeds bredere toepassing van informatietechnologie. 
Alleen deze organisaties zullen kunnen uitgroeien van vastgoedbeheerders naar 
vastgoedmanagers. 

Na vorengaande lijkt de titel van de scriptie wellicht enigzins misleidend. Deze 
impliceert immers dat het onderhavige afstudeerwerk in eerste aanleg handelt over 
'risicodragend beheer' en in tweede aanleg over de 'voorwaarden' daarvoor. Niets is 
minder waar. Risicodragend beheer is, mijns inziens, een resultante van een serie 
van -gewenste- ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vormen een onderdeel van 
een professionalisatie die het vakgebied vastgoedbeheer momenteel plaats vindt en 
welke zich steeds verder zal voltrekken. Dit onderzoek beschrijft deze professionali
sering waarbij een beeld gevormd wordt van een toekomstige gewenste situatie en 
de rol die de vastgoedmanagement-organisatie daarin toegedacht kan warden. 
Risicodragend beheer vormt daar centraal onderdeel van. 

1.2 Centrale vraagstelling 

Vanuit het voorgaande kan de probleemstelling voor dit onderzoek geformuleerd 
warden: 

Op welke wijze is het voor vastgoedmanagement-organisaties mogelijk 
een grotere verantwoordelijkheid in het vastgoedexploitatietraject te 
verkrijgen? 

Belangrijk in deze is de benaderingswijze van het onderwerp. Centraal in dit 
onderzoek staat de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie 
bekeken en beoordeeld vanuit de beleggersoptiek. Alleen vanuit deze optiek kan 
een grotere verantwoordelijkheid in het vastgoedexploitatietraject verkregen warden. 
Uitgangspunt is echter om tot een win-win situatie voor belegger en vastgoedmana
gement-organisatie te komen. 
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Op basis van deze globale probleemstelling kunnen een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd worden welke richting geven aan het onderzoek: 

1 Wat is de -huidige- p/aats van het vastgoedmanagement in het vastgoedex
ploitatietraject en waaruit bestaat de dienstverlening? 

2 Welke ontwikkelingen spelen zich bij be/egger en vastgoedmanagement
organisatie af? Welke grondslag bestaat er om tot een verdergaande uitbeste
ding te komen? 

3 Welke e!ementen binnen het vastgoedexp/oitatieproces kunnen sturing geven 
aan dit proces? 

4 Op welke wijze kan door de vastgoedmanagement-organisatie en be/egger 
aan deze elementen invulling gegeven warden? 

1.3 Opbouw van het onderzoek 

Het project kan opgedeeld warden in drie fases: 
• Nul-fase; 
• lnitiatief-fase; 
• Potentie-fase. 

NULFASE 

In de nul-fase wordt de huidige functie van het beheer en de inhoud hiervan zoals 
dat door vastgoedmanagement-organisaties binnen het vastgoedexploitatietraject 
wordt verzorgd uiteengezet. 

INITIATIEF-FASE 

De initiatief-fase bestaat uit een externe analyse en een interne analyse vanuit de 
vastgoedmanagement-organisatie. 
In de externe analyse komen de ontwikkelingen die zich bij institutionele beleggers 
afspelen aan bod. In deze analyse warden de motieven van de belegger om taken 
en verantwoordelijkheden uit te besteden vanuit strategisch perspectief onderzocht. 
De uitbesteding van het management-taken aan een externe vastgoedmanagement
organisatie is slechts een van deze mogelijke alternatieven. 
In de interne analyse komen de ontwikkelingen die zich bij vastgoedmanagement
organisaties afspelen aan bod. Deze ontwikkelingen vormen deels een reactie op 
ontwikkelingen aan beleggerszijde en zijn deels een gevolg van autonome ontwikke
lingen in de omgeving van vastgoedmanagement-organisaties. Daarnaast warden 
de motieven om te komen tot een verruiming van de taakstelling binnen het 
vastgoedexploitietraject onderzocht. 

Tenslotte wordt de relatie tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie 
belicht waarbij de wens tot samenwerking naar voren komt. Uit de interne en 
externe analyse komt de ontwikkeling tot en de basis voor een co-makership-relatie 
naar voren. Vanuit dit analysekader kan de volgende fase, de potentiefase, warden 
ingericht. 
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POTENTIE-FASE 

Vanuit de co-makership-relatie warden in de2e fase de mogelijkheden en randvoor
waarden vanuit de belegger en vanuit de vastgoedmanagement-organisatie onder-
2ocht. 

Hoofdvoorwaarde om co-makership te realiseren, is de bereidheid van 2owel 
belegger als vastgoedmanagement-organisatie in onderling vertrouwen aan elkaars 
bedrijfsvoering te werken en in ge2amelijk belang het eindprodukt 20 goed mogelijk 
te leveren. Hierbij gaat het om de afstemming tussen beide 20 groat mogelijk te 
laten 2ijn en niet om de vastgoedmanagement-organisatie volgens het (eenzijdig 
vanuit de belegger opgestelde) contract te laten leveren. Binnen de2e samenwer
kingsvorm dient een bevredigend antwoord gezocht warden op een drietal hoofdas
pecten, te weten: 
Kwaliteit Hierin komt de kwaliteit van de dienstverlening en organisatie en de 

wij2e waarop de2e wordt geleverd naar voren. Kwaliteitsborging en -
zorg staan hierbij centraal. 

Ontwikkeling De vastgoedmanagement-organisatie heeft inbreng in de know-how 
en ervaring bij de ontwikkeling en de totstandkoming van het pro
dukt. 

Logistiek Afspraken ten aanzien van wie, wat, wanneer waar en hoe dien
sten/produkten warden geleverd. 

Vanuit de afstemming die hier plaats vindt kan aan risicodragend beheer invulling 
gegeven warden. 

Aange2ien de vastgoedmanagement-organisatie een initierende rol in dit proces 
heeft, zullen vooral aan de laatste twee aspecten vanuit de management-organisatie 
invulling gegeven moeten warden. De afstemming die plaats vindt op 'logistiek' 
niveau en de invulling die gegeven dient te warden aan 'kwaliteit' en 'ontwikkeling' 
in het kader van het uitbesteden van taken en verantwoordelijkheden bepaalt in 
grate lijnen de mogelijkheden die een vastgoedmanagement-organisatie be2it om te 
komen tot een uitbreiding van 2ijn dienstverlening. 

Op de volgende pagina staan de2e fasen schematisch weergegeven. 
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Figuur 1.1 - Opbouw van het onderzoek 
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1.4 Doelstelling 

De doelstelling is tweeledig en kan op basis van de probleemstelling en de geformu
leerde deelvragen als volgt verwoord worden: 

Verkenning van de mogelijkheden die een co-makershiprelatie tussen 
be/egger en vastgoedmanagement-organisatie biedt, en bepaling van de 
elementen die binnen een co-makershiprelatie sturing kunnen geven aan 
een uitbreiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
vastgoedmanagement-organisatie in het vastgoedexploitatietraject. 

1.5 lndeling van het rapport 

In hoofdstuk 2 wordt vastgoedmanagement geplaatst tegen beleggen in vastgoed en 
vastgoedbeheer. Dit hoofdstuk vormt het algemeen kader van dit onderzoek. 

In hoofdstuk 3 worden trends en ontwikkelingen bij belegger en vastgoedmanage
ment-organisatie geschetst en wordt het proces van strategische herorientatie 
weergegeven. Tenslotte komt hier de ontwikkeling in de relatie tussen belegger en 
vastgoedmanagement-organisatie aan de orde. 

Hoofdstuk 4 behandelt de co-makershiprelatie van theoretisch perspectief waarna de 
toepassing voor het vastgoedexploitatieproces beargumenteerd wordt. 

Hoofdstuk 5 bevat vervolgens de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Vastgoedexploitatietraject 

2.1 Vastgoed 

Vastgoed ontleent zijn bestaansrecht aan de behoefte van de mens zich te be
schermen tegen klimatologische invloeden. Het primaire doe! van vastgoed is dan 
ook het huisvesten van de mens, van sociale groepen en organisaties. Het heeft 
alleen zin om een huis te bouwen als daar iemand in wil wonen. Het bouwen van 
een kantoor is evenzeer slechts dan zinvol als een of ander bedrijf zich daar wil 
vestigen; onroerend goed bestaat bij de gratie van de gebruiker(s), en niet anders
om. De gebouwde omgeving is een fysieke uitdrukking van menselijke activiteiten. 
De primaire functie van vastgoed is dan ook de gebruiksfunctie. 

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 naar voren om de gebouwde omgeving 
voortdurend aan zijn -veranderende- wensen aan te passen. 

Deze voortdurende aanpassing van de gebouwde omgeving kan vervat warden in 
het vastgoedproces of de vastgoedcyclus. 

Figuur 2.1 - Vastgoedproces 
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Bewerking van figuur uit Kohnstamm & Regterschot (1992) 
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Fase 6 en 7 vormen het aandachtsveld in dit afstudeerwerk. 
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Het bovengeschetste vastgoedproces is kenmerkend voor de nieuwbouw van 
vastgoed. Het betreft hier dus de toevoegingen aan de vastgoedmarkt. Daarnaast is 
er nag een tweede markt te onderscheiden, de markt voor bestaande gebouwen 
oftewel de tweede-hands gebouwenmarkt (Ter Hart, 1987). Deze markt maakt het 
overgrote deel uit van de vastgoedmarkt. Op deze markt vindt aankoop en verkoop 
van bestaand vastgoed plaats. De fase na aankoop en verkoop vormt de exploitatie
of beheerfase. 

2.2 Vastgoedmarkt 

2.2.1 

De huidige commerciele vastgoedmarkt is pas in de jaren zestig ontstaan. Nag 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 
werden in opdracht en voor rekening van de eindgebruiker gerealiseerd. Pas in de 
jaren '60 raakte het ontstaan van een commerciele vastgoedmarkt in een stroom
versnelling. Dit hing samen met de zeer snelle economische expansie in die 
periode. 
In de eerste plaats deed de expansie de vraag naar kantoorruimten en bedrijfshal
len sterk stijgen, terwijl in nieuwe woonwijken winkelcentra gebouwd moesten 
warden. 
Ten tweede began er binnen de totale vraag naar commercieel vastgoed een 
verschuiving op te treden van koop naar huur. De economische expansie vergden 
grate investeringen voor uitbreiding en modernisering van de produktie 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 accumu
latie van besparingen bij institutionele beleggers, mede door de sterke groei van 
pensioenvoorzieningen. Een deel van deze besparingen werd ge"investeerd in 
vastgoed. lnstitutionele beleggers zagen in het vastgoed een manier om het risico 
binnen de beleggingsportfolio te spreiden. 
Naast bouwen voor een gebruikersmarkt werd nu oak ontwikkeld voor de beleggers
markt. Hieruit volgt de tweede functie van het vastgoed, de beleggingsfunctie. 

Aanbodzijde van de markt 

Zeals elke markt wordt deze gekenmerkt door vraag en concurrerend aanbod. In dit 
onderzoek staat de aanbodzijde centraal. Het aanbod wordt voor een groat gedeelte 
gevormd door institutionele beleggers. Als in de navolgende hoofdstukken gespro
ken wordt over 'beleggen' en 'beleggers' dan wordt gesproken vanuit en over 
bovengenoemde groep. Het CBS verstaat ender institutionele beleggers: 'financiele 
instetlingen die als uitvloeisel van hun hoofdfunctie met een zekere regelmaat de 
beschikking verkrijgen over gelden waarvoor een met name lang lopende belegging 
moet warden gezocht' . De belangrijkste institutionele beleggers zijn: 
• levensverzekeringsmaatschappijen; 
• pensioenfondsen; 
• vastgoedfondsen. 
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2.3 

2.3.1 

Levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen beleggen de premies van 
burgers om op termijn aan hun verplichtingen (uitkeringen) te kunnen voldoen. Vast
goedfondsen plaatsen aandelen om met de aldus verkregen middelen vastgoed te 
kopen. Het beleggen is voor deze organisaties de bedrijfsdoelstelling. 

Onder vastgoed wordt commercieel geexploiteerd onroerend goed verstaan. Hieron
der worden kantoren, winkels en bedrijfmatig onroerend goed verstaan alsmede 
woningen. Weliswaar is de categorie woningen door haar aard een geheel ander 
onroerend goed dan de overige genoemde categorieen, maar indien men er vanuit 
gaat dat voor woningen als beleggingsobject dezelfde criteria gelden, vallen oak 
woningen onder het begrip vastgoed. 

Beleggen in vastgoed 

Beleggen 

Het doel van beleggen is het verkrijgen van direct en indirect rendement. Direct 
rendement kan bestaan uit dividend, huur en rente. Indirect rendement wordt 
verkregen als het ge"investeerde vermogen gelijk blijft of toeneemt. Dit rendement 
wordt afgewogen tegen het risico dat een bepaalde belegging met zich meebrengt. 
Naast het risico spelen oak andere kenmerken zoals de liquiditeit, de manage
menteisen en de fiscale mogelijkheden een rol bij de keuze voor de belegging 
(Nanlohy, 1993). Nederlandse beleggers kunnen als gevolg van de eisen die de 
overheid aan hen stelt, als risicomijders gekarakteriseerd warden. 

Bij het samenstellen van een portfolio kan een belegger op basis van bovenge
noemde kenmerken kiezen uit drie globaal te onderscheiden categorieen: 
• vastrentende waarden (obligaties, leningen en hypotheken); 
• aandelen (en opties); 
• vastgoed. 
Aandelen en vastgoed vormen samen de zogenaamde zakelijke waarden. Aan deze 
drie dient eigenlijk nag een vierde asset gevoegd worden: liquide middelen. Cash
management is de laatste jaren uitgegroeid tot een substantieel deel van de 
beleggingsportefeuille van de belegger. 

De mate waarin in (een van) deze categorieen belegd wordt is afhankelijk van de 
categorische en individuele eigenschappen en van de performance ten opzichte van 
de andere categorieen. Het (financiele) rendement van de belegging staat centraal. 
Het risico binnen een portfolio kan verkleind warden door diversificatie of spreiding 
over de beleggingscategorieen. Hierbij wordt uitgegaan van een afnemend risico bij 
spreiding van het belegd vermogen en de mate van spreiding over negatief gecorre
leerde beleggingscategorieen. Bij meer positief gecorreleerde categorieen in de 
portfolio zijn de voordelen van diversificatie minimaal (moderne portfolio-theorie) . De 
reden van diversificatie hangt dus nauw samen met de kenmerken en eigenschap
pen van de verschillende beleggingscategorieen of assets, en dan met name de 
mate waarin de rendementsontwikkeling gevoelig is voor economische, politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
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2.3.2 Beleggen in vastgoed 

Vastgoed is een van de beleggingscategorieen. Vastgoed wordt als beleggings
object verhandeld op de vastgoedmarkt, waar de beleggers als aanbieders de 
huisvesting verhuren en objecten kopen en verkopen. Deze markt is verre van 
perfect (Nanlohy, 1993). De kenmerken van vastgoed maken de vastgoedmarkt en 
het hebben van een vastgoedobject als belegging zeer complex. Als beleggingsob
ject heeft vastgoed een aantal karakteristieke eigenschappen, die essentieel van 
andere beleggingsactiva verschillen: 
• Elk vastgoed object is in vele opzichten uniek, met name door zijn lokatie, maar 

ook door het bouwtechnische aspect, huurcontract(en) en huurder(s); 
• De vastgoedmarkt is polymorf, waardoor lokale deskundigheid per deelmarkt een 

vereiste is; 
• De groei van de exploitatie-opbrengsten uit een vastgoedportefeuille zal in het 

algemeen rechtevenredig varieren met de hoogte van het inflatiepeil in een 
bepaald land; 

• De marktcycli ten aanzien van vraag en aanbod van vastgoed hebben een lange 
looptijd; 

• Vastgoed is per definitie immobiel, waardoor lokale marktomstandigheden niet op 
korte termijn veranderen; 

• Actief vastgoedbeheer kan ertoe leiden dat het directe rendement aanzienlijk 
stijgt; 

• Vastgoed beleggingen zijn relatief illiquide beleggingen, de transacties komen in 
een aanzienlijk tijdsbestek tot stand. 

Bij beleggen gaat het om de financiele prestatie van een beleggingsobject. Om deze 
financiele prestatie bij vastgoed te kunnen garanderen worden andere eisen gesteld 
dan bij bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Vastgoed moet beheerd worden en 
vereist intensief management om de gewenste financiele prestatie te bereiken. Het 
merendeel van de professionele vastgoedbeleggers houden er exploitatie-afdelingen 
op na. Daar waar de aandelen- en obligatie-portefeuilles door een enkeling worden 
beheerd, zijn voor het management van gelijke beleggingsvolumes in vastgoed 
tientallen -multi-disciplinaire- specialisten nodig (Van Tartwijk, 1993). 

Ondanks deze complexiteit en ondoorzichtigheid wordt toch in vastgoed belegd. De 
volgende redenen kunnen daarvoor worden aangegeven (Nanlohy, 1993): 
• spreiding van het risico. In verband met de spreiding en een reductie van het 

risico door de correlatie-effecten, zullen de te beleggen middelen over de 
verschillende categorieen, waaronder vastgoed, worden gediversificeerd; 

• stabiliteit van de opbrengsten. De huurstroom is vrij continu en staat voor een 
bepaalde periode redelijk vast. Ook worden de effecten van de geldontwaarding 
voor een belangrijk deel door indexering weggenomen; 

• waardevastheid. Vastgoed biedt bescherming tegen inflatie. De waarde(-ontwik-
keling) van het vastgoedobject volgt over het algemeen de inflatie(-ontwikkeling). 

De grootste voordelen om in vastgoed te beleggen liggen dus in de kapitaalvastheid 
en -groei. De hoge kosten en lage liquiditeit zijn voor sommige beleggers echter 
reden om niet in vastgoed te beleggen. Indirect beleggen in vastgoed, via de 
vastgoedfondsen, is dan een alternatief. Indirect vastgoed heeft het kenmerk van 
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een aandeel. Er warden aandelen gekocht in een fonds dat winsten genereert door 
het investeren in vastgoed. Hierbij is de vraag gerechtvaardigd of nag van beleggen 
in vastgoed gesproken kan warden (Van Tartwijk, 1993). Direct in vastgoed beleg
gen houdt in dat men zelf sturing kan geven aan projecten en portefeuilles. Oat 
betekent dus oak dat de werkzaamheden die daarbij horen door de belegger zelf of 
in opdracht van de belegger moeten warden gecoordineerd en uitgevoerd. Direct 
vastgoed vraagt om een voortdurende aandacht om tijdens de exploitatie de 
gewenste cashflow, het gewenste rendement en een kleiner risico te kunnen be
werkstelligen. De activiteiten die met deze aandacht samenhangen, vallen buiten de 
core-business van de belegger. Een tussenvorm kan zijn dat men weliswaar direct 
belegt, doch de exploitatie van de projecten aan derden over laat (Van der Jagt
Buitink, 1993). 
Bij beleggen in vastgoed zijn nag twee belangrijke overwegingen te maken, te 
weten: de geografische ligging en de aard van de objecten. Voor eerstgenoemde 
kan grofweg een onderscheid gemaakt warden naar beleggingen in Nederland of in 
het buitenland. Binnen Nederland zijn dan nag lokale markten of regio's aan te 
wijzen die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn (geografische spreiding). 
Tenslotte dient de keuze gemaakt te warden uit kantoren, winkels/winkelcentra, 
woningen of bedrijfsgebouwen en dient het relatieve aandeel van de verschillende 
categorieen binnen de totale vastgoedportefeuille bepaald te warden (categoriale 
spreiding). 

In figuur 2.2 is dit vastgoedbeleggingstraject schematisch weergegeven. Bedrijfsge
bouwen als vastgoedbeleggingscategorie zijn achterwege gelaten omdat dit niet 
voor alle beleggers geldt. 

Figuur 2.2 - Vastgoedbeleggingstraject 

l BELEOOINGEN 

Bewerking van figuur ult Vrins (1995) 

Op basis van de vervangingswaarde kan het totale vermogen in Nederlands 
onroerend goed geraamd warden op een 1700 miljard gulden. Een kostbaar bezit 
bestaande uit ruim 6 miljoen woningen en 415 miljoen m2 in gebouwen van utilitaire 
aard. Het aandeel dat beleggers in deze voorraad hebben is beperkt. Slechts 12% 
van het aantal woningen is in bezit bij de beleggers. Van de circa 30 miljoen m2 

kantooroppervlak is 50% in bezit bij beleggers en voor winkels bedraagt dit 45%, 
uitgaande van een oppervlak van 14,5 miljoen m2

. Dit komt overeen met circa 
700.000 woningen, 15 miljoen m2 kantooroppervlak en 7 miljoen m2 winkelruimte. 
Over investeringen in bedrijfsruimten bestaan geen betrouwbare cijfers, gezien de 
veelheid aan definities betreffende het begrip bedrijfsruimte. Feit is dat de rol van 



de belegger hierin gering is (Van Gool/WeiszNan Wetten, 1993). 

Tabel 2.1 - Eigendomsverhoudingen 

woningen kantoren winkels bedrijfsruimten 

aantal 6.000.000 ca. 102.000 
opp. (min . m2

) 27-36** 14,5*** ca. 200** 
eigenaar-gebruikers 45% 50% 55% zeer groot 
beleggers 12%* 50% 45% gering 

• Waarvan 7% particuliere beleggers en 5% institutionele beleggers. De overige 43% is in eigen
dom van woningcorporaties en gemeenten. 

•• Bruto vloeroppervlak; schattingen van het aantal m2 kantooroppervlak lopen uiteen al naarge
lang alleen specifieke kantoorgebouwen warden meegenomen of ook kantoorruimte in fa
brieksgebouwen e.d. 

*** Verkoop-vloeroppervlak. 

Bron: Van Gool/WeiszNan Wetten (1993) 
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lnstitutionele beleggers vertienvoudigden in de afgelopen twintig jaar hun beleggin
gen in vastgoed tot rond 95 miljard gulden. Het aandeel woningen daalde echter 
sterk van 20% in de jaren '70 tot de vermelde 12% in de jaren '90. Belangrijkste 
redenen hiervoor waren (Nederlandse bank Studiedienst, 1988): 
• Een te laag rendement; zowel het rendement op staatsleningen werd te laag 

geacht, alsmede de in de Beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen 
1975 voorgeschreven exploitatienormen. 

• Het gevoerde huur- en subsisiebeleid; hierdoor waren de aanvangshuren van 
beleggerswoningen in vergelijking met die van de overige huurwoningen te hoog. 

• Het (lokale) overheidsbeleid; dit werd in veel gevallen als 'beleggers-ongezind' 
ervaren, met name ten aanzien van verhuurbepalingen en grondzaken. De 
overheid heeft daarnaast een beleid gevoerd -en voert nog steeds- gericht op 
een stimulering van het eigen bezit van woningen. 

Beinvloeding van de kosten en opbrengsten van woningen alsmede de woningmarkt 
zelf, is door de invloed van de overheid, voor de beleggers moeilijker dan het 
be"invloeding van het rendement op commercieel onroerend goed als kantoren en 
winkels. Desalniettemin bedraagt het aandeel woningen een aanzienlijk deel van de 
gemiddelde vastgoedportefeuille. 
Momenteel luidt de verdeling over het totaal van vastgoedbeleggingen, als gemid
delde van door institutionele beleggers in vastgoed belegde gelden, over de 
segmenten (VGM, 1995): 

38% woningen, 
35% kantoren, 
21 % winkels/winkelcentra, 
6% bedrijfshuisvesting. 

Hierbij dient de kanttekening gemaakt te warden dat er momenteel een verschuiving 
waar te nemen is ten gunste van het aandeel winkels/winkelcentra. 
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2.4 Beleggen in vastgoed en vastgoedbeheer 

Vanuit de beleggerszijde kan vastgoedbeheer warden gezien als het geheel van 
strategische, tactische en operationele beslissingen en taken om met het beleg
gingsobject, het vastgoed, een gewenst rendement te behafen. De drie onderschei
den niveaus geven de schaal aan waarbij besfissingen plaatsvinden. De invalshoe
ken en uitgangspunten bij het beschrijven van het vastgoedbeheer verschillen 
echter nogal eens. 

Volgens van der Jagt-Buitink (1993) bestaat het strategische niveau uit het geheel 
van beslissingen met betrekking tot het vastgoed in samenhang met de overige 
beleggingscategorieen of assets in de beleggingsportefeuille. Van der Jagt-Buitink 
plaatst asset allocation management in de bovenste hierarchische laag. Het begrip 
geeft aan in welke partiele investeringsmogelijkheden of assets men kan beleggen. 
Onmiddellijk daarna komen (property) portfolio- en (property) asset management, 
waarvan ook duidelijk de bases in de beleggingsleer liggen. De essentie is bij deze 
niveaus gelegen in het feit dat het vastgoed wordt gezien als een investering met 
een bepaald rendement en als dusdanig ook, onafhankelijk van detailleringen, wordt 
vergefeken met andere beleggingsobjecten. De aandacht voor een optimalisering 
van het rendement van een portefeuifle onroerend goed, door middel van de meest 
gunstige samenstelling van en toevoeging van waarde aan de totale portefeuille, 
staat centraal. Portfolio management kan ook warden bezien op een lager hierar
chisch niveau. De totale vastgoedportefeuille van een belegger kan warden gesplitst 
in onafhankelijke type-, regio- of anderzijds gebonden portfolio's. Het betreft hier 
volgens Van der Jagt-Buitink tactische asset-allocation beslissingen zoals acquisitie, 
nieuwbouw en afstoting, gericht op een deel van het portfolio binnen de strategische 
doelen en beleidsuitgangspunten. Portfolio- en asset-management vormen dan ook 
in de optiek van Van der Jagt-Buitink het tactische niveau. 
Het operationele niveau wordt omschreven als property management. Hier vinden 
de dagelijkse werkzaamheden bij projecten pfaats. Het property management is 
projectgebonden. Van der Jagt-Buitink constateert een driedeling in de taken op dit 
niveau, waar veef van de vastgoedmanagement-organisaties actief zijn. Het gaat 
om financieef-administratief management, technisch management en commercieel 
management. 

Van Tartwijk (1993) beschrijft een vastgoedorganisatie in de eerder genoemde drie 
schaafniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Hij heeft het over een vast
goedbeheertraject waar op ieder niveau een bepaald deel van het traject gestuurd 
wordt. Het hoogste niveau bevat het ontwikkelen en uitwerken van een strategie 
inzake het relatieve aandeel van direct en indirect vastgoedvermogen binnen de 
totale vermogensmix. Dit is vergelijkbaar met het door Van der Jagt-Buitink ge
noemde asset allocation management. Daarnaast plaatst Van Tartwijk ook het 
bepalen van de na te streven samenstelling van de vastgoedportefeuifle in categori
ale en geografische zin hieronder, bezien vanuit puur financiele doelstellingen. Het 
tactisch niveau wordt door hem beschreven afs het vastgoedportefeuil/e-manage
ment op categoriaaf of regionaaf niveau. Hier warden middeflange termijnplannen 
opgesteld binnen de randvoorwaarden van gemaakte strategische keuzes en met 
inbreng van de actuele marktsituatie. 
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Operationeel wil volgens hem zeggen: 'alle werkzaamheden die verbonden zijn met 
het dagelijks beheer van de vastgoedobjecten'. Opvallend is dat Van Tartwijk het 
huurdersmanagement en commercieel beheer plaatst op het tactische niveau waar 
de relatie met andere projecten in de portefeuille en met de actuele marktsituatie 
wordt gelegd. Van Tartwijk vindt dat organisaties die op het laagste niveau opere
ren, vastgoedmanagement-organisaties, zich zouden moeten richten op de professi
onalisering van het dagelijks beheer. 

In het beleggen in vastgoed maakt Boerboom (1 994) tenslotte een principiele 
onderverdeling in beleggersfunctie en ondernemersfunctie. De beleggersfunctie 
kenmerkt zich door een benaderingswijze gelijk aan andere assets. Deze functie 
concentreert zich op strategisch niveau. Hier is eigenlijk geen sprake van vast
goedbeheer. De invulling die gegeven wordt aan het beleid gevormd op strategisch 
niveau vormt vervolgens de ondernemersfunctie van beleggen in vastgoed. Het 
betreft de tactische en operationele taken betreffende de vastgoedportefeuille en 
vastgoedobjecten. 

Het hanteren van deze wir war van definities maakt het geheet er niet duidelijker op. 
lk wens dan ook gebruik te maken van een synergie van deze beschrijvingen. 
Op strategisch niveau concentreert zich de beleggersfunctie van het vastgoedex
ploitatietraject. Op dit niveau wordt vanuit de asset allocation invulling gegeven aan 
het (property) portfolio management. Het strategisch niveau kenmerkt zich door een 
benadering van het vastgoedvermogen gelijk aan andere assets. Deze omschrijving 
komt overeen met Van Tartwijk. 
Op tactisch niveau wordt invulling aan het beleggersbeleid (geformuteerd door het 
portfolio management) gegeven door het asset management. Op dit niveau warden 
strategische keuzes uitgewerkt en voorbereid, met inbreng van het specifieke 
karakter van het vastgoed en de vastgoedportefeuille. 
Op operationeel niveau vinden de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot 
de vastgoedobjecten plaats. Op het tactische en operationele niveau concentreert 
zich de ondernemersfunctie in het vastgoedexploitatieproces. Hierin komt het 
managementintensieve karakter van vastgoedbeleggingen tot uiting, wat vastgoed 
onderscheid van andere belegging-assets. 

In figuur 2.3 is bovenstaande schematisch weergegeven. 

De gehanteerde onderverdeting zal in de praktijk niet altijd even duidelijk te traceren 
zijn. Het vastgoedexploitatieproces is een continu en dynamisch proces waarin 
tussen de verschillende niveaus en sectoren altijd een intensieve wisselwerking 
noodzakelijk is. De wisselwerking tussen de verschillende niveaus is niet alleen 
vanuit managementoverwegingen gewenst, maar oak vanwege wederzijdse be
invtoeding. 
Vanuit managementoverwegingen uit deze wisselwerking zich in een continu proces 
van meten en bijsturen. Dit wit zeggen dat informatie die op het operationele niveau 
wordt verkregen, meet warden teruggekoppeld naar het strategisch niveau, waar
mee desgewenst het beteid kan warden aangepast. 
De wederzijdse be"invtoeding komt vooral tot uitdrukking in de technische aspecten 
van het vastgoedobject en de commerciele aspecten die vooral de gebruiker(s) 
betreffen. 



Figuur 2.3 - Vastgoedpyramide 
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Bewerking van figuur ult Van Tartwijk (1993) 
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2.5 Vastgoedbeheer en vastgoedmanagement 

2.5.1 

Vastgoedmanagement is een vakgebied in ontwikkeling. Het is pas recentelijk aan 
het uitgroeien tot een volwaardig deel van de vastgoedwerkzaamheden van beleg
gers en krijgt als zodanig een eigen plaats in de vastgoedmarkt. Men is gaan inzien 
dat door goed management een bijdrage geleverd kan warden aan de performance 
van een project en van de portfolio. Zeker in de stagnerende markt wordt kritischer 
gekeken naar de prestaties van het onroerend goed, waardoor nu voor het vakge
bied grate kansen liggen (Van der Jagt-Buitink, 1993). 

Van de kant van de beleggers wordt het vastgoedmanagement beschreven als alle 
beslissingsniveaus die bij het beleggen in en exploiteren van vastgoed aan de orde 
komen. Het bestrijkt het gehele traject van beslissingen met betrekking tot vastgoed 
en wordt hier verder benoemd als vastgoedbeheer. Hieronder vallen het beheer van 
objecten en portefeuilles. Vastgoedmanagement-organisaties gebruiken de term om 
hun activiteiten, die zij voor de belegger uitvoeren en slechts een deel van de door 
beleggers gegeven inhoud beslaan, weer te geven (Van der Jagt-Buitink, 1993). 
Vastgoedmanagement kan hier warden omschreven als het op commerciele basis 
uitvoeren van beheertaken voor eigenaren van vastgoed. Het vakgebied moet 
warden geplaatst aan de aanbodkant van de markt. Vastgoedmanagement wordt in 
dit hoofdstuk geplaatst in het kader van de markt, beleggen in vastgoed en vast
goedbeheer. Wanneer over vastgoedmanagement-organisaties wordt gesproken 
dan warden externe beheerders bedoeld, in tegenstelling tot vastgoedbeheer
afdelingen van beleggers. 

Ontstaan van vastgoedmanagement-organisaties 

Vastgoedmanagement is, evenals de commerciele vastgoedmarkt, een vnJ Jong 
vakgebied. lnteressant in het kader van de totstandkoming van het vakgebied is de 
ontwikkelingsgeschiedenis in Angelsaksische landen en Nederland. In de jaren '60, 
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ten tijde van het ontstaan van de commerciele vastgoedmarkt, began beleggen in 
vastgoed een goed alternatief te vormen voor aandelen en obligaties. Beleggen in 
vastgoed vergde echter specifieke kennis die beleggers niet bezaten. In Nederland 
besloten beleggers deze vastgoedkennis in huis te halen en zetten grate vastgoed
afdelingen op. In de Verenigde Staten en Groot-Brittanie voltrok zich een geheel 
andere ontwikkeling. Beleggers kozen er hier voor vastgoedinvesteringsvraagstuk
ken voor te leggen aan externe deskundigen. Vastgoedmanagement-organisaties 
speelden in op deze vraag en deden derhalve veel ervaring op tactisch en strate
gisch niveau op. De vastgoedmanagement-organisatie is hier de deskundige partij. 
De situatie in Angelsaksische landen is dan ook in feite de omgekeerde van die van 
in Nederland (Ruwiel, 1994). Bij het beschrijven van het ontstaan van vastgoedma
nagement-organisaties wordt uitgegaan van de Nederlandse situatie. 

Vastgoedmanagement, of beheer, werd traditioneel gezien als een relatief onbe
langrijk onderdeel van een vastgoedonderneming, zoals een makelaar, die, uit zijn 
betrokkenheid bij de aankoop van het vastgoed, in opdracht van de eigenaar het 
beheer verzorgde. Enkele zeer grate vastgoedmanagement•organisaties in binnen
en buitenland zijn uit deze nevenactiviteiten van makelaars ontstaan (Van der Jagt
Buitink, 1993). 
In het begin van de jaren '70, ingegeven door de marktsituatie, zagen aanbieders 
van vastgoed het beheer vooral als een noodzakelijk kwaad. De meeste aandacht 
ging bij beleggers aanvankelijk uit naar het opbouwen van een portefeuille door 
acquisitie of het bouwen van objecten. De beheerfase daarna was voor deze 
nieuwe projecten weinig spectaculair en bestond hoofdzakelijk uit het oplossen van 
opleveringsmanco's en het incasseren van huurpenningen (traditioneel beheer) . Het 
accent lag op het conditioneren van de gebouwprestaties. Het kan derhalve 
onderaan de vastgoedbeheerladder warden geplaatst (Van der Voort, 1995). 

De groeiende complexiteit van de markt en het proces, alsmede het feit dat de 
rendementen onder druk kwamen te staan, zorgde in de jaren '80 en daarna voor 
een grotere aandacht voor de exploitatiefase. Hieruit ontstond vanuit de belegger de 
behoefte om kritischer naar de vastgoedbelegging te kijken. Het ontstaan en de 
groei van vastgoedmanagement•organisaties is door deze ontwikkeling sterk bevor
derd. 

Markt voor beheerdiensten 

De markt voor beheerdiensten wordt bepaald door de mate waarin vastgoedeigena
ren taken willen uitbesteden. De factoren die de markt bepalen zijn derhalve een 
afgeleide van de beleidsbeslissingen die eigenaren van vastgoed (i.e. institutionele 
beleggers) nemen. 

De beheertaken warden niet bij elke opdracht in dezelfde samenstelling en mate 
uitgevoerd door de vastgoedmanagement•organisatie. Beheer is vaak maatwerk, 
zeker bij commercieel vastgoed. De beslissing om de management-taken al dan niet 
uit te besteden hangt af 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: 
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• volledig eigen beheer; de beheeractiviteiten worden door een eigen afdeling van 
de belegger verricht. De belegger heeft een eigen beheerapparaat welke alle 
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 uitbeste
ding van administratief, technisch en grote delen van commercieel beheer. 

• volledige uitbesteding; zowel alle technische, administratieve als commerciele 
werkzaamheden ten aanzien van een object en/of portefeuille worden aan 
externe beheerders overgelaten. Hierbij is vaak sprake van een uitbesteding van 
taken op tactisch niveau in het vastgoedbeheertraject. 

In dit kader onderscheidt Walters (1993) drie typen vastgoedmanagement-organisa
ties: 
• de service organisatie, die technisch onderhoud, huurincasso en klachtenbehan

deling ter hand neemt, maar geen verhuur- of verkoopactiviteiten onderneemt; 
• de property management organisatie, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

werkzaamheden inzake de totale opbrengsten en kosten van het vastgoed, 
inclusief de verhuuractiviteiten en het onderhoud van het project. Deze werk
zaamheden beperken zich echter tot de verantwoordelijkheid voor het operatione
le niveau waarbij de eigenaar echter nog de meeste managementbeslissingen 
blijft nemen; 

• de asset management organisatie. Deze organisaties bieden total management, 
inclusief de verantwoordelijkheid voor de financiele performance van het object, 
project of portefeuille. 

Op de markt voor beheerdiensten zijn voornamelijk de eerste twee typen organisa
ties actief. Het derde type komt het meest voor in de Verenigde Staten en is (nog) 
slecht sporadisch in de Nederlandse situatie actief. 

Diensten van vastgoedmanagement-organisaties 

Traditioneel kon in de taken van het vastgoedmanagement een tweedeling gemaakt 
warden. Men verzorgde het technisch beheer en het administratief beheer. 
Onder technisch beheer wordt verstaan; Alie werkzaamheden die te maken 
hebben met het schoonhouden, onderhouden en aanpassen van een vastgoedob
ject. Beheertaken die vastgoedmanagement-organisaties hierbij uitvoeren zijn: het 
formuleren van een schoonmaak- en onderhoudsbeleid, het inventariseren van de 
technische staat, het plannen en begroten van werkzaamheden, het contracteren 
van aannemers en het controleren van de uitvoering. Technisch beheer is gericht 
op de instandhouding van gebouw en installaties, zodat het de vereiste functie kan 
vervullen. 
Het administratief/financieel beheer heeft een ondersteunende functie. Onder 
administratief beheer kunnen gevat worden: Alie werkzaamheden die te maken 
hebben met het berekenen, verrekenen, incasseren en administreren van kosten en 
baten die door exploitatie van het beheerde vastgoed voorkomen. Andere admini
stratieve beheertaken zijn het regelen van belastingbetalingen, financiele jaarstuk
ken en verzekeringen (Meeuwis, 1993). 
Zaken als verhuur en verhuurbeleid werden meestal door de belegger zelf geregeld. 
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Deze twee beheertaken vormen samen het traditioneel beheer. Hoewel het 
adequaat en nauwgezet uitvoeren van de werkzaamheden uit hoofde van het 
traditioneel beheer een belangrijke voorwaarde is voor het behalen van een 
rendement, voegt zij niets toe. Aan goed beheer in traditionele zin kan geen 
commerciele meerwaarde voor de belegger en het betreffende vastgoed ontleend 
worden. 

Met name door de verschuiving van een aanbieders- naar een vragersmarkt in de 
kantorensector alsmede de toegenomen complexiteit van het beheer van winkelcen
tra, bestond er behoefte aan een nieuwe vorm van beheer. Niet meer kon uitgegaan 
worden van het 'in conditie houden' van een object, maar van 'het in de markt 
houden'. Een meer strategische benadering van het dagelijks beheer en een meer 
actieve benadering van gebouw en gebruikers waren en zijn noodzakelijk. Men 
trachtte deze behoefte vorm te geven via commercieel beheer. Waar technisch en 
administratief beheer het vastgoedobject in fysieke zin 'beheren', benadert commer
cieel beheer het pand echter als een asset (vermogen). Met commercieel beheer 
wordt getracht de (financiele) prestaties van een object of complex te optimaliseren, 
oak als marktomstandigheden en/of gebruikerseisen veranderen. 
Commercieel beheer kan omschreven worden als: alle werkzaamheden die gericht 
zijn op het verhuren van het te beheren vastgoed en een optimalisatie van de 
rendemenUrisico-verhouding, oftewel de performance. Beheertaken voor vastgoed
managers zijn: het bepalen van het huurbeleid, het communiceren met (potentiele) 
huurders, het opstellen van huurovereenkomsten, het opstellen van verhuurover
zichten, het adviseren over te nemen (des)investeringsbeslissingen, het ontwikkelen 
van promotionele activiteiten voor vastgoedeigenaren of huurders, het behandelen 
van overlastzaken, beroepsprocedures en bezwaarschriften. 
Administratief, technisch en commercieel beheer warden ook welk dynamisch 
beheer of modern beheer genoemd (Nanlohy, 1993). De beheertaken administratief, 
technisch en commercieel beheer zijn op alle soorten vastgoed van toepassing. 

Een functionele beschrijving van beheertaken vanuit de eigenaarrelatie (beheercon
tract) is in bijlage A uiteengezet. 

Voor het beheer van woningen spelen vooral technisch en administratief beheer, 
door het intensieve gebruik van woningen en de juridisch sterke positie van huur
ders, een belangrijke rol. Woningbeheer heeft zich derhalve ontwikkeld tot een 
specialisme. Het belang van huurdersmanagement wordt steeds belangrijker en 
specialistische -juridische- kennis van (ver)huurzaken is onontbeerlijk geworden. 
Daarnaast valt onderhoud en klachtenafhandeling onder deze discipline. Woningbe
heer is derhalve te plaatsen onder het eerste basistype van Walters (§ 2.5.2) . In het 
kader van woningbeheer valt daarnaast nog het beheer voor Verenigingen van 
Eigenaren te onderscheiden. Dit VvE-management bevat voornamelijk administra
tieve en technische beheertaken. 

In het beheer van commercieel vastgoed is een duidelijk splitsing te maken. Beheer 
van winkelcentra heeft zich door het complexe karakter van het functioneren van 
winkelcentra tot een specialisme ontwikkeld. Het dynamisch beheer van winkel
centra, hieronder en in het algemeen aangeduid als winkelcentrum-management 
dient een antwoord te geven op het dynamische karakter van winkelcentra. Winkel-
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centrum-management dient in te spelen op veranderingen in preferenties van de 
consument, op reacties vanuit de detailhandel en autonome processen vanuit de 
detailhandel om zo een winkelcentrum te laten renderen en in de markt te houden. 
Het voornaamste verschil met het traditioneel beheer is gelegen in de toevoeging 
van het commercieel management en de activiteiten marketing en promotion. 
Binnen het dynamisch winkelcentrum-management staat het commercieel manage
ment centraal. Hierin warden alle diensten, activiteiten en uitvoeringen van de 
overige vier disciplines gecoordineerd en gestuurd. 

In figuur 2.4 is de rol van dit commercieel management binnen het winkelcentrum
management grafisch weergegeven. 

Figuur 2.4 - Winkelcentrum-management 

Bewerking van flguur uit Vries (1993) 

De ontwikkeling in het beheer van kantoren is relatief laat op gang gekomen. De 
markt voor kantoorobjecten is relatief jong en problemen in de zin van overaanbod 
en leegstand deden zich pas in de jaren '80 voor. De aandacht voor kantoorbeheer 
of kantorenmanagement is dan oak van recente datum. Kantoorgebouwen vormen 
een groat deel van het commercieel vastgoed van beleggers. De afnemer van de 
kantoorhuisvesting, de kantoorgebruikende organisatie wordt steeds belangrijker. In 
deze zin neemt het belang van commercieel beheer van kantoren toe. Kennis over 
de verwachtingen van de huurder en het belang dat gehecht wordt aan de verschil
lende kenmerken van gebouw en dienstverlening is daarbij noodzakelijk. Marketing
technieken kunnen daarbij een grate rol spelen. De tevredenheid van de huurder zal 
bij een beheer dat gericht is op het behouden van huurders een centrale rol moeten 
vervullen in de interactie met die huurder en bij de dienstverlening. Huurdersmana
gement verzorgt in het integrale beheerpakket een centrale functie. Daarnaast wordt 
voor lokaties met een concentratie van kantoren gestudeerd op een vorm van 
beheer die aan winkelcentrum-management doet denken, genaamd kantoren
centrum-management. 

Hieruit valt af te leiden dat iedere soort vastgoed, corresponderend met een 
bepaalde functie en daarmee specifieke gebruikersgroep, een eigen management
benadering nodig heeft waarbij het accent dat gelegd wordt op de onderdelen 
administratief, technisch en commercieel beheer per soort vastgoed en vaak per 
object verschilt. 
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Strategische herorientatie 

Door tegenvallende marktomstandigheden en toegenomen complexiteit vallen zowel 
bij beleggers als bij vastgoedmanagement-organisaties een aantal ontwikkelingen te 
bespeuren. Zowel bij beleggers als vastgoedmanagement-organisaties valt een 
herorientatie ten aanzien functie en plaats in het vastgoedexploitatietraject waar te 
nemen. In onderstaande warden de trends bij beleggers en vastgoedmanagement
organisaties geschetst die de basis vormen van deze herorientatie. Zowel beheer
der als belegger heeft hierbij keuze uit een aantal strategische alternatieven. 

3.1 Trends bij beleggers 

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

lnterne factoren hebben te maken met het beleid van de belegger voortkomend uit 
de beleggingsdoelstelling die te maken heeft met de aard van de beleggingsinstel
ling, de structuur van de organisatie en de omvang van het (in vastgoed) te beleg
gen vermogen. Uiteraard speelt hierbij oak de noodzaak tot verandering en de 
veranderingsbereidheid een belangrijke rol. 
Externe factoren betreffen ontwikkelingen in de omgeving waaronder voor de 
institutionele belegger oak vastgoedmanagement-organisaties vallen. lndien de 
omgeving geen mogelijkheden biedt om tegemoet te komen aan de wens tot 
verandering, zullen strategische alternatieven niet gerealiseerd kunnen warden. 

Concentratietendens 
In de Nederlandse beleggerswereld heeft zich begin jaren '90 een concentratieten
dens ingezet die geleid heeft tot een schaalvergroting onder beleggers. Met 
betrekking tot vastgoedbeleggingen gold dit vooral voor beleggers met een porte
feuille-omvang die 'te klein was voor het la ken en te groat voor het servet'. Efficien
cy en effectiviteit stand en staat hierbij voorop. Door fusies en samenwerkingsver
banden neemt het aantal beslissingscentra voor grote investeringen in vastgoed af. 

Voorraadbenadering 
Lange tijd hebben beleggers weinig of geen aandacht hoeven geven aan het beheer 
van vastgoed. De Uonge) markt voor vastgoed was voornamelijk een markt gericht 
op uitbreiding van het vastgoedvermogen. De activiteiten van de belegger richtten 
zich dan oak hoofdzakelijk op nieuwbouw en acquisitie. De laatste jaren is echter 
het beset gegroeid dat optimalisatie van de bestaande voorraad minstens zo 
belangrijk is als een nieuw object, omdat een toenemende leegstand het effect van 
uitbreiding van de portefeuille al snel weer teniet doet. Dit heeft er eveneens toe 
geleid dat het afstoten van objecten een serieus alternatief is. Veel beleggers 
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kennen inmiddels een actief dispositiebeleid. Bovendien is het beset gegroeid dat 
de vastgoedmarkt een voorraadmarkt is. Kort gezegd wil dit zeggen dat de markt 
gedicteerd wordt door de bestaande voorraad en dat het vele jaren duurt alvorens 
daarin, met nieuwbouw (of juist niet), verandering komt. Om de vastgoedmarkt beter 
te leren kennen moet men derhalve vooral naar het bestaande vastgoed en de 
huidige gebruikers kijken in plaats van uitsluitend naar de gebruikers op de markt. 
Hiermee wint het belang van goed vastgoedbeheer aan terrein omdat immers met 
de exploitatie het rendement behaald moet warden. 

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. Het gebouw fungeert hierbij slecht als middel om een goed 
rendement te behalen. Het beset dat, vooral bij commercieel vastgoed, de huurder 
het rendement dicteert is inmiddels breed doorgedrongen in het denken van 
beleggers (Kohnstamm & Uittenbogaard, 1995b). In belangrijke mate hebben 
verslechterde marktomstandigheden daartoe bijgedragen. Op de meeste deelmark
ten is op dit moment sprake van een vragersmarkt en/of heeft men te maken met 
een kritische huurder. Een gevolg hiervan is dat huurders hoge eisen stellen, niet 
alleen aan het produkt als zodanig maar ook aan andere factoren die steeds vaker 
de concurrentiekracht van de aanbieder gaan bepalen, zoals dienstverlening, 
kwaliteit van de organisatie en communicatie. 

Management-informatie 
Een goede administratie is de ruggegraat van het beheer. In verleden was de 
aandacht hiervoor vooral van boekhoudkundige aard. De informatievoorziening had 
vooral betrekking op de financiele verslaglegging. In toenemende mate wordt door 
beleggers naast financiele informatie zogenaamde management-informatie gewenst. 
Dit betreft zowel informatie over het gebouw, de huurder en de markt als de 
relevante ontwikkelingen hierin. Door deze ontwikkelingen neemt het belang van 
automatisering toe. Veel beleggers hebben daartoe een eigen management
informatiesysteem (mis) ontworpen en staan in enkele gevallen on-line met de 
beheerder verbonden. Een uniform vastgoedexploitatie-informatiesysteem ontbreekt 
echter nog (Van der Swaluw, 1994). 

Back-to-the-basics 
De belangrijkste ontwikkeling is echter dat bij beleggers een back-to-core-business 
beweging waar te nemen is (Van der Jagt-Buitink, 1993). Zoals bij veel andere 
ondernemingen bestaat ook 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 ~agelijks
management van het vastgoed zou in deze zin af moeten nemen. 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 beleggingspor
tefeuille staat daarbij centraal. Voorts dient de belegger te bepalen welke rende
ment-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. 
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Strategische herorientatie 

De back-to-core-business beweging heeft een strategische herorientatie op het 
eigen beheerapparaat tot gevolg. Er is hierbij sprake van een toenemende aandacht 
-bij met name de pensioenfondsen- voor de organisatorische positie van de 
vastgoedafdelingen binnen de totale ondernemingsstructuur. De vastgoedbeleg
gingsdoelstellingen als zodanig staan niet ter discussie; wel de manier waarop die 
doelstellingen bereikt moeten warden. 
Een en ander leidt ertoe dat er institutionele beleggers zijn die op afstand willen 
kunnen sturen als het om beleggen in vastgoed gaat, maar zonder of met een 
verminderde last van een eigen onroerend goed organisatie (Trimp & Veldhuizen, 
1992). 

Deze herorientatie resulteert veelal in een terugtrekkings- en inkrimpingsstrate
gie (Van der Lee, 1987) en kent enkele strategische uitwerkingen/alternatieven. 

Strategische alternatieven 

Er dient hierbij onderscheid gemaakt te warden naar strategische alternatieven met 
betrekking tot: 
• beleggen in vastgoed 
• managen van (direct) vastgoed 

De strategische alternatieven met betrekking tot het beleggen in vastgoed komen 
voort uit de gewenste bijdrage van vastgoed in de asset-allocation. Hierbij kunnen 
alle mogelijke strategievormen zich voor doen. Op dit niveau vindt oak de beslissing 
plaats in de keuze tussen direct en/of indirect beleggen in vastgoed. Beslissingen 
op dit niveau warden als randvoorwaarden gezien voor strategische alternatieven op 
het tweede niveau. Hierbij wordt uitgegaan van institutionele beleggers die direct 
beleggen in vastgoed, er een eigen vastgoedbeheer-afdeling op na houden en de 
organisatorische positie van deze afdeling binnen de onderneming aan het herover
wegen zijn. 

In onderstaande zijn, in hoofdlijnen, de mogelijke uitwerkingen van de strategische 
herorientatie weergegeven. Deze vormen hoeven niet afzonderlijk voor te komen. 
Een combinatie is veelal mogelijk en zelfs wenselijk. Uiteindelijk wordt getracht de 
voordelen van de verschillende vormen zoveel mogelijk aan te wenden. 

Specialisatie 
Specialisatie binnen een onderneming houdt nauw verband met een wijziging van 
de organisatiestructuur. Veelal is hier sprake van een wijziging van een functionele 
structuur naar een marktgerichte structuur. De organisatie wordt hierbij ingericht op 
te onderscheiden marktsegmenten. Deze herstructurering gaat meestal gepaard met 
een divisionalisering (Eppink & Keuning, 1986), waarbij tevens beslissingsbevoegd
heden naar lagere niveau's in de organisatie warden gelegd. 
Voorbeelden van zo'n ontwikkeling zijn het pensioenfonds ABP en PGGM die 
recentelijk, na een vergaande operatie de ondernemersactiviteiten aangaande 
beleggen in vastgoed overlaten aan op afstand geplaatste werkeenheden met een 
vergaande handelingsvrijheid. Juridisch gezien vormen deze werkeenheden vast-
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goedfondsen met (nog) slechts een aandeelhouder. Hiermee wordt een scheiding 
aangebracht tussen de zuivere beleggingsfunctie en de ondernemersfunctie. 

Uitbesteding 
Uitbesteding betekent voor een belegger, in het uiterste geval, de beeindiging van 
de vastgoedmanagement-activiteiten van de eigen vastgoedafdeling. In dit geval 
wordt ook wel gesproken over verticale desintegratie. Over de mate waarin dit 
plaats kan vinden zal nog nader ingegaan warden. De wens te komen tot uitbeste
ding van taken en verantwoordelijkheden biedt vastgoedmanagement-organisaties 
mogelijkheden tot een uitbreiding van hun dienstverlening te komen. Ook veel 
beleggers denken in deze richting. lndien echter vastgoedmanagement-organisaties 
niet in staat zijn om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de eisen die 
de belegger op dit terrein stelt dan is de mogelijkheid aanwezig dat beleggers, 
eventueel in collectief, een eigen management-organisatie in de markt zetten. 
Vastgoedmanagement-organisaties zouden hiermee teruggeworpen warden op het 
verzorgen van het service-management. 

Alles hetzelfde blijven doen 
Gezien het voorgaande lijkt deze optie niet te prefereren. lnterne en externe 
factoren kunnen echter per beleggingsinstelling, de wens tot verandering dusdanig 
frustreren, dat dit, voorlopig, de enige optie is. 

3.2 Uitbestedingsoverwegingen 

De redenen van beleggers om over te gaan tot uitbesteding van meer taken aan 
externe aanbieders komen voort uit de herorientatie van de belegger op zijn 
kernactiviteiten. Dit proces vindt niet alleen bij beleggers plaats maar bij vrijwel alle 
ondernemingen. Voortbrengingsprocessen zijn zo complex geworden dat bedrijven 
steeds minder goed in staat zijn deze volledig te beheersen (Van den Brink, 1995). 
Lawrence en Lorsch (1969) stellen dat deze trend naar back-to-core-business is 
gelegen in de toenemende complexiteit en veranderingen in de omgeving van 
organisaties. Zij stellen dat deze toenemende complexiteit en mate van verandering 
de oorzaak zijn van toenemende onzekerheid. De mate van onzekerheid is volgens 
hen langs drie dimensies nader te bezien: 
a. duidelijkheid van informatie over de omgeving; 
b. kennis omtrent relaties van oorzaak en gevolg; 
c. de tijdsspanne die ligt tussen het moment van actie en het beschikbaar komen 

van informatie hieromtrent. 
De onzekerheid kan dus gereduceerd warden door betere informatieverzameling, 
betere kennis omtrent de relatie tussen oorzaak en gevolg en genoeg tijd om 
informatie tot adequate actie te vertalen. Uit voorbeelden uit de bedrijfseconomie 
blijkt dat met name a. en b. gerealiseerd kunnen warden door toenemende speciali
satie, waardoor het management, door zich meer te verdiepen in minder onderwer
pen ('core-competence' (Porter, 1987)) betere informatie en meer kennis kan 
verwerven, en hierdoor de onzekerheid kan reduceren. 
Voor beleggers gelden danook in beginsel dezelfde overwegingen om taken uit te 
besteden als voor elk ander bedrijf (Van Weele, 1994): 
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• Vergroten van de f!exibiliteit; 
• Kostenbesparing; 
• Hogere kwa/iteitseisen; 
• lnnovatie. 

Vanuit beleggersoptiek kan de volgende invulling gegeven warden aan deze 
overwegingen: 

Flexibiliteit 
Het flexibel kunnen inspelen op kansen en bedreigingen is een van de drijvende 
krachten achter uitbesteding. Voor het beheren van vastgoed is dit niet anders. Er 
kan hierbij onderscheid gemaakt warden naar twee aspecten van flexibiliteit. In de 
eerste plaats kan door uitbesteding flexibel met wisselende werkbelasting warden 
omgegaan. Het management-intensieve karakter maakt dat momenteel deze 
flexibiliteit ten aanzien van de portefeuille vastgoed beperkt is. Uitbreiding c.q. 
verkleining van de portefeuille kan slechts over een grate tijdsspanne gerealiseerd 
warden gezien de personele impact die met deze wijzigingen gepaard gaan. 
Uitbesteding vindt hierbij dus plaats vanuit capaciteitsoverwegingen. Het tweede 
aspect van flexibiliteit is het snel kunnen inspelen op veranderingen. Veranderingen 
kunnen het gevolg zijn van externe marktomstandigheden of van interne beleidswij
zigingen. 

Kosten bes paring 
Als gevolg van schaalvoordelen kunnen externe aanbieders in veel gevallen 
efficienter en daardoor goedkoper werken. Bij efficiency kunnen echter kosten en 
kwaliteit niet las van elkaar gezien warden. Uitbesteding enkel en alleen op basis 
van kostenbesparing is daaram niet zaligmakend (Van den Brink, 1995). Het 
schaalvoordeel van externe management-organisaties maakt echter dat specialisatie 
eerder loont. Hiermee kunnen naast het reduceren van de kosten zo mogelijk de 
opbrengsten van het vastgoed warden verbeterd. In deze gedachte snijdt het 
uitbestedingsmes dus aan twee kanten. 

Hogere kwaliteitseisen 
Uitbesteding leidt ertoe dat men hogere kwaliteitseisen kan stellen dan veelal intern 
mogelijk is. lngeval een externe aanbieder op deelgebieden grater is dan de 
opdrachtgever kunnen alsgevolg van de aanwezigheid van specialistische kennis 
hogere eisen gesteld warden. Dit aspect gaat voor externe management-organisa
ties op dit moment vooral op voor het beheer van woningen en winkelcentrum
management. 

lnnovatie 
Het vastgoedexploitatieproces wordt steeds complexer wat het steeds moeilijker 
maakt dit praces volledig te beheersen. Dit brengt de noodzaak tot innovatie met 
zich mee. lnnovaties vergen vaak grate investeringen waarbij de belegger zich de 
vraag dient te stellen of hij de investering ter innovatie zelf wenst te maken of 
gebruik maakt van innovatie door externe dienstverleners. De afweging die een 
belegger hierbij moet maken is welke gulden het meest oplevert: de gulden in het 
eigen apparaat of uitbesteed. 
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Naast deze overwegingen maken Kohnstamm en Uittenbogaard (1995b) melding 
van de volgende beweegredenen: 

Toegang tot specialistische kennis 
Het vakgebied van vastgoedbeheer is veelzijdig en kennisintensief. Door als 
belegger een klein en ervaren team aan te houden krijgt men de mogelijkheid om 
die kennis in te huren waar die het best ontwikkeld is. Het inhuren van kennis is 
echter iets anders dan uitbesteden. Bij het inhuren van kennis blijft voor de op
drachtgever de taak liggen om de verschillende adviezen te wegen en op hun 
waarde te beoordelen. Een kleine, hoogwaardige stat blijft echter noodzakelijk. In dit 
verband moet dan ook een scheiding gemaakt worden tussen advisering en 
uitbesteding. Bij uitbesteding behoudt de opdrachtgever weliswaar een controleren
de functie, maar hij moet echter kunnen rekenen op een kant en klaar produkt. 

Kwaliteitsimpuls door stimulering concurrentie 
Als beleggers taken aan dienstverleners overlaten ontstaat voor die taakinvulling 
concurrentie. Omdat de opdrachtgever niet gebonden is aan eigen personeel kan hij 
zoeken naar de aanbieder die het best aan zijn behoefte(s) voldoet. Dit zou volgens 
Kohnstamm en Uittenbogaard moeten leiden tot een kwaliteitsimpuls. 

Klantgerichtheid 
Zoals reeds in § 3. 1 gesteld vervult de huurder een sleutelpositie als het gaat om 
het behalen van een goed beleggingsresultaat. De huurcontracten bepalen immers 
de waarde van het vastgoed als beleggingsobject. Door de veelal lokale aanwezig
heid en het frequentere contact dat de vastgoedmanagement-organisatie met de 
huurder heeft staat deze dichter bij de huurder en heeft hij de beste positie om 
kennis te nemen van en in te spelen op diens eisen en wensen. 

Snelheid van handelen 
Klantgerichtheid en snelheid van handelen staan in nauw verband met elkaar. 
Uitbesteding van taken gaat gepaard met een vergrote handelingsvrijheid van de 
vastgoedmanagement-organisatie. Dit maakt dat de tijd tussen bijvoorbeeld het 
signaleren van problemen en het adequaat actie ondernemen verkort kan worden. 
Zowel belegger als huurder zijn hiermee veelal gediend. 

Naast deze vermeende motieven om te komen tot uitbesteding van taken en 
verantwoordelijkheden zijn er ook nadelen waar, alvorens over te gaan tot uitbeste
ding een adequaat antwoord op gevonden dient te warden. 

Afstand beleid en uitvoering 
Bij vergaande uitbesteding van beheerdiensten wordt de afstand tot de beleggings
doelen groter. Een externe management-organisatie heeft doorgaans minder kennis 
van en feeling met het beleggingsbeleid. Vooral de koppeling met het portfeuillebe
leid verdient hierbij uitgebreide aandacht, aldus Kohnstamm en Uittenbogaard 
(1995b). Beide auteurs zijn echter van mening dat dit probleem oplosbaar is. Dit 
vergt echter wel intensief overleg tussen de belegger en de vastgoedmanager. Het 
verantwoordelijkheidsvraagstuk baart volgens deze studie beleggers echter meer 
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zorgen. Een beheerder zal alleen verantwoordelijkheid voor het te beheren object of 
(deel)portefeuille ervaren en zal niet geprikkeld warden om de relatie met het 
portfoliomanagement van de opdrachtgever te leggen. 

Kennis- en ervaringsverlies 
Door uitbesteding bestaat de kans van verlies aan kennis en ervaring. Het inhuren 
van kennis zal gemakkelijker warden naarmate de beheermarkt professioneler 
wordt. Ervaring valt echter moeilijker uit te besteden. lndien de beheermarkt de 
gewenste professionalisatie doormaakt opdat het kennisverlies gecompenseerd kan 
warden bestaat bij een enkele belegger de vrees dat de kosten hiervan hoger zullen 
warden dan bij het aanhouden van het eigen apparaat. Hiermee zou voor de 
belegger de afhankelijkheid van de beheerder toenemen. 

Afhankelijkheid van de externe aanbieder 
Door de concentratie op kernactiviteiten groeit voor de uitbesteder de afhankelijk
heid van de toeleveranciers. Deze afhankelijk kent twee dimensies: 
• kwaliteitsdimensie; 
• relationele dimensie. 

Kwaliteitsdimensie 
Uitbesteden impliceert dat een grater gedeelte van het 'produkt' vorm gegeven 
wordt door de externe aanbieder(s). Uit de uitbestedingsmotieven voor de belegger 
werd gesteld dat, ingeval er sprake is van uitbesteding van taken en verantwoorde
lijkheden, de belegger moet kunnen rekenen op een kant en klaar produkt. Mede 
gezien de vergrote afhankelijkheid van externe aanbieders zal de belegger hierbij 
tevens willen weten op welke wijze dit produkt wordt gerealiseerd. De belegger zal 
hierbij verscherpte eisen stellen aan produkt en produktieproces. Keeris (1995b) 
meent dater sprake moet zijn van transparante processen en resultaten. 

Relationele dimensie 
Door vergaande uitbesteding neemt de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering toe. 
De belegger maakt zich afhankelijk van de prestaties van de externe aanbieder(s) . 
Hierbij bestaat de vrees voor een grotere macht van vastgoedmanagement-organi
saties in het vastgoedexploitatietraject, . omdat beleggers voor het verwerven van 
nieuwe vastgoedbeleggingsobjecten (investeringsbeleid) in belangrijke mate van de 
makelaardij-afdelingen van diezelfde vastgoedmanagement-organisaties afhankelijk 
zijn. Daarnaast wordt het bij vergaande uitbesteding minder eenvoudig van een 
externe management-organisatie afscheid te nemen. 

Belangenverstrengeling 
De gelieerdheid van veel beheerders aan makelaarkantoren of vice versa is een 
voorbeeld van een eerste vorm van belangenverstrengeling. Een belegger kan soms 
zijn eigen beheer-organisatie aan de andere kant van de tafel tegenkomen waar 
deze als makelaar een potentiele huurder vertegenwoordigt. In dit voorbeeld is het 
probleem gelegen in het feit dat een makelaar zowel de vraag- als de aanbodzijde 
van de vastgoedmarkt bedient. Het aanleggen van 'chinese walls' tussen conflicte
rende onderdelen van de management-organisatie dient echter als sub-optimalisatie 
gezien te warden. De meerwaarde van het beheer komt immers voor een belangrij
ke mate uit de implementatie van de commerciele informatie afkomstig uit de 
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makelaardij-afdeling. 
Een tweede vorm van belangenverstrengeling komt naar voren door het feit dat 
vastgoedmanagement-organisaties niet exclusief voor een belegger werken. lngeval 
van belangentegenstelling tussen opdrachtgevers van een management-organisatie 
zal het onmogelijk zijn beide optimaal te bedienen. Hij kan immers slechts een 
belegger 'the right of first refusal' bieden. 
Een derde vorm van belangenverstrengeling manifesteert zich in de belangentegen
stelling tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie. Zo heeft de beheer
der geen belang bij adviezen richting belegger die een negatief effect (kunnen) 
hebben voor het bedrijfsresultaat van de onderneming. Deze situatie is in grote 
mate het gevolg van het gehanteerde beloningssysteem, welke in een later stadium 
nog uitvoering besproken zal worden. 

Vastgoedmanagement-organisaties zijn van mening dat daarom tegenstelling van 
belangen direct moeten worden gemeld. De opdrachtgever moet immers de vrijheid 
hebben in dergelijke gevallen op basis van volledige informatie en openheid te 
handelen. Beleggers zijn in dit verband een andere mening toegedaan. In hun ogen 
zal de vastgoedmanager, na belangenafweging, in het meest zuivere geval trachten 
te komen tot een oplossing die hij voor de opdrachtgever 'acceptabel' acht, waarbij 
openheid en volledige informatie achterwege blijven. De laatste vorm van belangen
verstrengeling is hierbij nauwelijks te ondervangen. 

Kwaliteit diensten 
Hoe complexer en veelzijdiger het dienstverleningsprodukt, hoe moeilijker het 
resultaat in meetbare termen te omschrijven is. Op het technische vlak zijn goede 
kengetallen beschikbaar en op het administratieve vlak doen zich aanmerkelijke 
verbeteringen voor door de voortschrijdende automatisering en de toepassing van 
ervaringen uit de accountancy met betrekking tot administratieve procedures. Ten 
aanzien van commerciele zaken is het kwaliteitsvraagstuk echter veel ingewikkelder. 
Op dit vlak zijn de effecten van inspanningen veel moeilijker meetbaar. Het meren
deel van de beleggers ziet bij de uitbesteding van meer taken en verantwoordelijk
heden naar de vastgoedmanagement-organisatie, voor deze organisatie ook een 
taak weggelegd bij commerciele vraagstukken. Mede daarom is men van mening 
dat het in huis houden van een kleine, hoogwaardige staf altijd noodzakelijk zal zijn 
om de opdrachtgeversrol te kunnen vervullen. 

3.3 Trends bij vastgoedmanagement-organisaties 

Evenals bij de beleggers zijn de trends bij vastgoedmanagement-organisaties een 
gevolg van interne (bedrijfseconomische) en externe (markt-technische) veranderin
gen. De te signaleren ontwikkelingen vormen in grote lijnen een afgeleide van de 
eisen die beleggers aan vastgoedmanagement-organisaties stellen. Beleggers 
vormen immers de belangrijkste opdrachtgevers van vastgoedmanagement-organi
saties. 
Gevolg van de herorientatie bij beleggers is dat er hogere eisen aan vastgoedmana
gement-organisaties worden gesteld; hogere eisen aan de professionaliteit van de 
organisatie en kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast bieden deze ontwikkelin
gen kansen voor de uitbreiding van het dienstenpakket. 
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Professiona/isering 
De ontwikkeling van een professioneel vastgoedmanagement laat zich vertalen naar 
drie aandachtvelden: 
• kwaliteit van het personeel; 
• kwaliteit van de organisatie; 
• automatisering. 

Kwaliteit van het personeel 
Deze trend hangt nauw samen met het benodigde kennisniveau binnen de organisa
tie om aan de toenemende hoge eisen van de belegger te voldoen. Naast deskun
dig opgeleiden ontstaat bij vastgoedmanagement-organisaties behoefte aan hoger 
opgeleid personeel. De kwaliteitseisen die beleggers stellen dwingen tot het 
aanstellen van medewerkers die zich met marketing, onderzoek en advisering bezig 
kunnen houden. 

Kwaliteit van de organisatie 
Veelal hadden (en hebben) beheerorganisaties het administratief, technisch en 
commercieel beheer onder een dak en 'deed' men zowel het beheer van woningen 
als het beheer van commercieel vastgoed. Daarnaast was het beheer vaak onder
deel van een makelaardij. Deze organisatievorm voldoet niet meer. Er bestaat bij 
beleggers de behoefte van doen te hebben met gespecialiseerde organisaties, 
vastgoedmanagement-organisaties die, onafhankelijk, een maatgesneden pakket 
van dienstverlening kunnen leveren. En splitsing treedt hierbij op naar beheer van 
woningen, kantorenmanagement en winkelcentrum-management. Een aantal 
makelaarskantoren hebben daarom hun, vaak grate, beheerafdelingen in de 
afgelopen periode verzelfstandigd. Zij vormen nu een eigen onderneming, al dan 
niet in ruimer verband. 

Automatisering 
Deze trend sluit aan op de behoefte van de belegger naar meer, gedetailleerde, 
informatie. Een belegger zal adequaat inzicht in het functioneren van zijn vastgoed 
willen hebben. Het ontbreken van een uniform vastgoedexploitatie-informatiesys
teem wordt hier evenwel als een belangrijke vertragende factor in het automati
seringsproces gezien. Een vastgoedmanagement-organisatie moet nu investeren in 
verschillende systemen. Belangrijk hierbij te realiseren is dat de toegevoegde 
waarde niet in de administratieve systemen zelf zit, maar uit de interpretatie van de 
informatie die eruit voort komt. Automatisering is hierbij slechts hulpmiddel. 

Schaalvergroting 
Bij vastgoedmanagement-organisaties is de laatste jaren een schaalvergroting 
gaande. Hiermee wordt ingespeeld op de wens van beleggers met slechts enkele, 
grate professionele beheerders van doen te hebben. Voor vastgoedmanagement
organisaties biedt schaalvergroting daarnaast de mogelijkheid het hoofd te bieden 
aan de steeds hogere eisen van beleggers. Hogere kwaliteitseisen en informatiebe
hoefte dwingen tot het aanstellen van hoger opgeleid personeel die zich met 
marketing, onderzoek en advies bezig houden. Schaalvergroting dient hierbij ruimte 
te bieden aan investeringen in automatisering en mensen. Daarnaast vermindert 
voldoende schaalgrootte de afhankelijkheid van een enkele belegger. Deze schaal
vergroting komt tot uiting in de vorm van fusies, overnames of het aangaan van 
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strategische allianties. Aan deze samenwerkingsvormen zitten wel enkele nadelen. 
Schaalvergroting gaat veelal ten koste van de flexibiliteit. Wellicht wordt hierdoor het 
behoud van zelfstandigheid in samenwerkingsverbanden zoals Dynamis, benadrukt. 
Vereiste schaalgrootte en behoud van flexibiliteit zijn hiervoor de belangrijkste 
synergetische voordelen. 

Specialisatie 
In het management van winkelcentra heeft zich in het verleden het duidelijkst een 
specialisatietendens voor gedaan. Er valt echter oak een tendens van specialisatie 
op andere (deel)marktgebieden waar te nemen. Deze specialisatie is zowel waar te 
nemen bij de grotere beheerorganisaties als nieuwe partijen in de markt. Deze 
nieuwe partijen proberen vaak niches in de (deel)markt op te vullen. Specialistische 
kennis maakt tevens dat een hogere toetredingsdrempel opgeworpen wordt. De 
belangrijkste drijfveer tot specialisatie is hiermee vooral het verkrijgen of behouden 
van een kennisvoorsprong. 

Produktontwikkeling 
De vastgoedmanagement-branche is zoals eerder al geconstateerd nag vrij jong. De 
grate groei en ontwikkeling is ontstaan in de tweede helft van de jaren zestig onder 
invloed van de toename van de werkzaamheden in het vastgoed. Hierdoor is men in 
eerste instantie nauwelijks aan een echte produktontwikkeling toegekomen, met 
uitzondering van het ontstaan van enkele gespecialiseerde vastgoedmanagement
organisaties op het gebied van winkelcentrum-management en het beheer van 
woningen. Door de positie die vastgoedmanagement-organisaties inmiddels verwor
ven hebben, zou de afwachtende houding, die veel van de management-organisa
ties in het kader van de status van opdrachtnemer innamen, veel meer plaats 
moeten maken voor een initierende en innoverende attitude. Om aan de verwach
ting van de opdrachtgever te kunnen voldoen dient de beheerder op meerdere 
terreinen advies te kunnen uitbrengen en zijn advies in breder verband te kunnen 
plaatsen. Bij vastgoedexploitatie komen immers vrijwel alle aspecten van beleggen 
in vastgoed alsmede de gebruiksaspecten naar voren. 

Strategische herorientatie 

Door de passieve houding van vastgoedmanagement-organisaties werd de dyna
miek in de markt voor beheerdiensten vooral bepaald door de belegger. Van de 
kant van de management-organisatie was nauwelijks of geen ontwikkeling te 
bekennen, waardoor de invloed op de markt voor beheerdiensten van deze zijde 
marginaal was. Deze situatie is zich aan het wijzigen. lndien vastgoedmanagement
organisaties hun rol in het vastgoedexploitatietraject willen vergroten zullen zij zich 
pro-actief moeten opstellen. Deze rol wordt niet verkregen maar zal moeten warden 
verdiend. Vastgoedmanagement-organisaties zullen zelf de condities moeten 
creeren om de geambieerde positie te bereiken. De rol die de vastgoedmanage
ment-organisatie kan spelen ten aanzien van de opdrachtgever is daarbij afhankelijk 
van de kwaliteit van het produkt -van de dienstverlening- en van de bijdrage aan 
de performance van de belegging. 
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Van prijs- naar kwaliteitstrategie 
Vastgoedmanagement-organisaties zijn zich bewust van de noodzaak de kwaliteit 
van hun dienstverleningsprodukt op te vijzelen en te komen met nieuwe initiatieven. 
Deze noodzaak wordt mede ingegeven doordat vastgoedmanagement-organisaties 
constateren dat beleggers steeds vaker kwaliteit als selectiecriterium hanteren. Een 
voorbeeld daarvan is het beoordelingssysteem wat ING-Vastgoed hanteert (Ruwiel, 
1994). Concurrentie louter op basis van prijs lijkt daarbij een dood spoor, getuige de 
negatieve prijsspiraal waarin beheerders zich reeds jaren bevinden. 

Uitbreiding van taken 
Een veranderende vraag van beleggers en, zoals uit vorengaande blijkt, de wens tot 
een vergroting van de uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden dwingt 
vastgoedmanagement-organisaties zich te bezinnen op de functionele plaats binnen 
de bedrijfskolom. Uit de wens van beleggers om zich te concentreren op de 
beleggingsfunctie ontstaat voor vastgoedmanagement-organisaties de mogelijkheid 
haar dienstverlening uit te breiden. Om deze positie te bereiken zal zij strategische 
alternatieven moeten genereren. 

Deze herorientatie resulteert veelal in een groeistrategie (Van der Lee, 1987) en 
kent enkele strategische uitwerkingen/alternatieven. 

Strategische alternatieven 

lnterne groei 
Deze strategievorm is de meest algemeen gehanteerde strategie: de vastgoedma
nagement-organisatie tracht het marktaandeel te verhogen door (Ansoff, 1952): 
• Penetratie in bestaande markten met bestaande produkten; 

De beheermarkt (voor bestaande beheerprodukten) val! te karakteriseren als een verplaatsings
markt, waarin nagenoeg geen groei plaats vindt en waarvoor geld!: de een zijn brood, is de ander 
zijn dood. Vastgoedmanagement-organisaties die er echter in slagen de gewenste professionalise
ring vorm te geven zullen hiermee een concurrentievoordeel verkrijgen. 

• Uitbreiding van het aantal (deel)markten; 
De markt voor nieuwe typen opdrachtgevers behoren tot de nieuwe terreinen voor vastgoedma
nagement-organisaties. Als gevolg van de concentratietendens bij beleggers neemt het aantal op
drachtgevers voor vastgoedmanagement-organisaties af. Hierdoor is vanuit vastgoedmanagement
organisaties een grote(re) afhankelijkheid van enkele (grate) beleggers ontstaan. Vastgoed
management-organisaties zijn daardoor in economisch opzicht vrij kwetsbaar als Mn van de 
opdrachtgevers vertrekt. Hierdoor zijn vastgoedmanagement-organisaties op zoek naar nieuwe 
markten voor hun beheerprodukten. Vooral de groep van eigenaren-gebruikers, die buiten di! 
onderzoek vallen, vormen hierbij een potentiele doelgroep. Ook hier win! het beset terrein dat 
investeringen in vastgoed vragen om professionele zorg, teneinde onnodig waardeverlies te 
voorkomen en le komen tot een optimale exploitatie. 

• Uitbreiding van het produktenassortiment op bestaande markten; 
Voorbeelden van uitbreidingen van he! produktassortiment zijn rneestal terug te vinden in de 
folders van vastgoedmanagement-organisaties. Het bereft hier zaken als management-informatie, 
energiemanagement en fund- en trustmanagement. 

• Nieuwe produkten op nieuwe markten. 
Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: facility management voor eigenaar-gebruikers. Dit soort 
strategische manouvres brengt meestal de meeste risico's met zich mee. Enerzijds zijn hiervoor 
nieuwe en wellicht niet aanwezige -management- vaardigheden noodzakelijk, anderzijds begeeft 
men zich op onbekend terrein en bestaat de kans dat er aanzienlijke concurrentieweerstanden te 
overwinnen zijn . Dit soort operaties hebben meestal een grote impact op organisaties. 
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Externe groei 
Vastgoedmanagement-organisaties kunnen groei realiseren door banden aan te 
gaan met andere ondernemingen of met onderdelen daarvan. De reeds gememo
reerde schaalvergroting in beheerdersland is hier een goed voorbeeld van. Externe 
groei neemt meestal de vorm aan van overname of fusie. Verhoging van de 
efficiency, marktleiderschap (dominantiestrategie) alsmede een betere dekking van 
de overhead zijn hier de belangrijkste motivaties voor. 

Samenwerking 
lndien fusie of overname niet voldoende voordelen opleveren is evenwel samenwer
king op deelgebieden of -aspecten mogelijk. Een fusie of overname start, bewust of 
onbewust, vaak met een -uitgebreide- samenwerking. Een belangrijke samenwer
kingsstrategie die in dit verband relevant is, is de Joint venture. Een joint venture 
wordt veelal opgezet ter ontwikkeling van nieuw produkten of het verkennen van 
nieuwe markten. Bundeling van krachten maakt dat men -in collectief- tot produkt
ontwikkeling kan komen of concurrerend op deze markten kan opereren. Daarnaast 
zijn joint ventures veelal defensief bedoeld, om de strijd tegen, gezamenlijke, 
concurrenten te kunnen voeren. 

Horizontale integratie 
Van horizontale integratie is sprake wanneer een vastgoedmanagement-organisatie 
diensten gaat aanbieden op markten waarin zij niet thuis is. Een vastgoedmanage
ment-organisatie die bijvoorbeeld sterk is in de administratieve sfeer, kan deze 
administratieve diensten aan gaan bieden aan andere branches. Voorbeelden 
daarvan vormen o.a. het verzorgen van loon- en personeelsadministratie voor 
derden. Daarnaast kan de management-organisatie diensten aanbieden die gebruik 
maken van dezelfde afzetkanalen of dezelfde doelgroepen hebben. Voorbeelden 
hiervan die reeds aan de orde zijn geweest zijn o.a. het aanbieden van facility 
management en/of huisvestingsmanagement. 

Verticale integratie 
Verticale integratie kan zowel voor- als achterwaarts gericht zijn . Achterwaartse 
integratie betreft het in eigen hand nemen van de voortbrenging van de 'inputs' 
('upstream integration') ; voorwaartse integratie betreft het in eigen hand nemen van 
'downstream'-activiteiten (Schutte, (1986); Van der Lee, (1987)). Omdat het dienst
verleningsproces sterk interactief is, is het voor vastgoedmanagement-organisaties 
moeilijk een onderscheid te maken naar type integratie en zal hier dan ook enkel 
gesproken warden over 'verticale integratie'. Belangrijke motivatie voor verticale 
integratie vormt, uit industrieel oogpunt, het veilig stellen van grondstoffen of 
afzet(punten). 

Er zijn vele verschijningsvormen van verticale integratie te onderscheiden. Beleg
gers hielden in het verleden een breed spectrum van relaties met betrekking tot hun 
toeleveranciers, de vastgoedmanagement-organisaties aan. Beheercontracten 
waren meestal op korte termijn opzegbaar en er bestond tussen vastgoedmanage
ment-organisaties een sterke prijsconcurrentie. Vastgoedmanagement-organisaties 
spreken in dit verband in het algemeen over een negatieve prijsspiraal waarin zij 
'gevangen' zitten. Relaties waren hierbij weinig stabiel. 
Door de toegenomen complexiteit en kennisintensivering van het vastgoedexploita-
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tietraject ontstond er behoefte aan maatwerk en wenste men met minder beheer
ders van doen te hebben. Hierbij verschoof het accent van 'prijs' naar 'kwaliteit'. 
lndien deze situatie leidt tot de behoefte met de beheerder een langdurige relatie op 
te bouwen, wordt oak wel gesproken van quasi-verticale integratie of over co
makership. Als tegenpool van verticale integratie wordt gesproken over verticale 
desintegratie. lndien er sprake is van een verschuiving binnen de bedrijfskolom is 
meestal van beide sprake. 

Voor- en nadelen van vertica/e integratie 
Het is zinvol een onderscheid te maken tussen plus- en minpunten van bedrijfsinter
ne aard en in relatie met de externe positie. 

Voordelen 
intern Veelal ontstaan door verticale integratie 'economies of scale'. Een ge"integreerde 

onderneming kan door een grater aantal opeenvolgende functies een hogere 
efficiency bereiken dan wanneer deze functies gesplitst zouden zijn. Deze efficiency 
is vooral het resultaat van verbeterde mogelijkheden tot coordinatie. Efficiency
voordelen manifesteren zich vooral voor grotere ondernemingen met een aanzienlijk 
marktaandeel. 
Een verhoogde coordinatie biedt tevens de mogelijkheid de effectiviteit in de 
dienstverlening te verhogen, zowel richting belegger als huurder. Verticale integratie 
biedt veelal betere mogelijkheden om maatwerk te leveren. Bijkomend voordeel is 
dat een vastgoedmanagement-organisatie de mogelijkheid verkrijgt nieuwe know
how te verwerven. Deze know-how beperkt zich niet alleen tot de verworven 
verantwoordelijkheden en taken maar resulteert oak in een grotere procesgericht
heid. 
Zowel efficiency- als effectiviteitseffecten kunnen zich vertalen in een verbetering 
van de marge als een verhoging van het marktaandeel. Seide doelen, winstgevend
heid en marktaandeel, zijn op de korte termijn doorgaans niet verenigbaar, maar 
zijn op de lange termijn wel realiseerbaar (Daems & Douma, 1989). 

extern Door verticaal te integreren wordt een grater deel van de toegevoegde waarde in 
een hand gebracht, waardoor een differentieel voordeel wordt gerealiseerd. Een 
differentieel voordeel komt tot uitdrukking in: 
• het leveren van een hogere waarde dan de concurrentie tegen een dezelfde prijs; 
• het leveren van dezelfde waarde tegen een lagere prijs dan de concurrentie; 
• een combinatie van hogere waarde en een lagere prijs. 

Verticale integratie kan vanuit de vastgoedmanagement-organisatie alleen plaats 
vinden als tegemoet gekomen wordt aan eisen met betrekking tot het kwaliteits- en 
kennisniveau van de dienstverlening en de organisatie. De belegger is een essen
tiele partner in dit proces. Er is dan sprake van het ontstaan van een stabielere 
relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze stabielere relatie laat zich 
vertalen in een verhoogde continuneit van de afzet. Dit rechtvaardigt de investerin
gen die vastgoedmanagement-organisaties zich zullen moeten getroosten om te 
voldoen aan de hoge eisen van beleggers. 

Tenslotte is nag van belang de concurrentie-positie die hiermee tegenover andere 
vastgoedmanagement-organisaties verkregen kan warden. 
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Nadelen 
intern Voor kleinere ondernemingen gelden de genoemde 'economies of scale' slechts in 

beperkte mate. De kosten van verticale integratie wegen dan niet op tegen de baten 
van een betere afstemming die daarmee verkregen kan worden. De noodzaak tot 
strategische herorientatie in relatie tot de vermeende voordelen maakt of het 
kostennadeel in dit geval een doorslaggegevende ral heeft. 

Verticale integratie verhoogt, in algemeenheid, de risico's voor de onderneming. 
Orie elementen zijn daarvoor verantwoordelijk (Daems & Douma, 1989). Eerst en 
vooral is het vermogen in de ge'integreerde onderneming grater. Er werd reeds 
gerefereerd aan het investeringsvraagstuk van vastgoedmanagement-organisaties 
bij het aantrekken van hoogwaardig (en duurder) personeel. Voorts neemt de 
conjuncturele gevoeligheid van de onderneming toe. Een slechte performance van 
een deelmarkt heeft zijn invloed op de totale bedrijfskolom, waarvan een manage
ment-organisatie een grater aantal schakels voor zijn rekening neemt. Tenslotte 
nemen de personele kosten een relatief grater deel van de totale kosten van de 
organisatie in. Hiermee neemt de 'operating leverage' toe (SchOtte, 1986). Laatstge
noemde risico heeft tot gevolg dat een eenmaal gemaakte keuze tot verticale 
integratie moeilijk terug te draaien is, zonder grate verliezen. Er is dus sprake van 
een hoge uittredingsdrempel. Een afname van de flexibiliteit is het gevolg. 

Daarnaast bestaat het gevaar van een afname van initiatief en daadkracht (Schutte, 
1986). Als gevolg van stabiele relaties en gemis aan contacten met de markt 
bestaat immers de kans dat de efficiency daalt. Het inbouwen van 'incentives' en 
kwaliteitsystemen kan dit praces, dat zich vaak onderhuids afspeelt, voorkomen. 

Een laatste nadeel vanuit de literatuur over verticale integratie is dat de onderne
ming betrokken raakt bij bedrijfsactiviteiten waarmee zij minder vertrouwd is. In de 
huidige situatie bepalen deze activiteiten reeds in hoge mate het functioneren van 
vastgoedmanagement-organisaties. Het valt te verwachten dat het 'eigen maken' 
van deze activiteiten voornamelijk positieve 'spin-off'-effecten zal hebben. 

extern Verticale integratie zal een verandering in de relatie tussen belegger en vastgoed
management-organisatie te weeg brengen, waarbij vanuit de belegger een andere 
invulling geven dient te warden aan contrale en sturing. lndien de beheerskosten die 
hiermee gepaard gaan uitstijgen boven de resultaten van efficiency- en effectivi
teitverbeteringen dan wordt hiermee het differentieel voordeel teniet gedaan. 

Veelal vormt het strategisch beleid van een onderneming een mix van strategische 
alternatieven. Deze verschillende strategische alternatieven kunnen meestal 
toegeschreven warden aan de verschillende produkt/markt-combinaties welke de 
onderneming, vanuit zijn core-competence, vormt. 

3.4 Motieven voor een uitbreiding van taken 

De motieven om te komen tot een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden 
komen deels voort uit motieven voor verticale integratie en zijn deels een resultante 
van ontwikkelingen die bij belegger en vastgoedmanagement-organisatie spelen. 
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Continurteit 
De mate waarin 'economies of scale' bereikt kunnen worden zullen per onderne
ming verschillen . Zoals gesteld zullen vastgoedmanagement-organisaties met een 
relatief groot marktaandeel hier de meeste benefit van hebben. Deze efficiency is 
vooral een resultaat van verbeterde mogelijkheden tot coordinatie. 
Een verhoogde coordinatie biedt tevens de mogelijkheid de effectiviteit in de 
dienstverlening te verhogen, zowel richting belegger als huurder. Verhoogde 
efficiency en effectiviteit verbeteren in het algemeen de winstgevendheid van de 
onderneming. In de beheerpraktijk komt dit erop neer dat hiermee getracht wordt de 
toenemende -financiele- druk op de organisatie te verminderen en de continuiteit 
te waarborgen. 
Verticale integratie biedt daarnaast veelal betere mogelijkheden om maatwerk te 
leveren. Een grotere verantwoordelijkheid in het totale vastgoedexploitatietraject 
biedt de vastgoedmanagement-organisatie een beter inzicht in de relatie tussen 
input en output van zijn eigen bedrijfsproces. Oftewel, de afstand tussen beleid en 
uitvoering wordt kleiner, waardoor het mogelijk wordt sneller op ontwikkelingen te 
anticiperen. 
Dit vormt tevens voor de opdrachtgever een belangrijk concurrentievoordeel. 

Totaal dienstenpakket 
Door een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden wordt de vastgoedmana
gement-organisatie bij steeds meer vraagstukken over de vastgoedexploitatie 
betrokken. Hiermee wordt het voor een vastgoedmanagement-organisatie mogelijk 
specialistische kennis te leveren aangaande commerciele en marketing-activiteiten. 
Hierdoor kan de toenemende concurrentie op dit vlak door marktadviseurs, techni
sche adviesbureaus en marketing-specialisten (Kohnstamm & Uittenbogaard, 
1995b), veelal afkomstig uit andere branches, tegen gegaan worden. De afstem
mingvoordelen die dit met zich meebrengt vormt een concurrentievoordeel. 

Uitbreiding know-how 
Uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden vereist een upgrading van de kennis 
en kunde van de vastgoedmanagement-organisatie. Het vergroten van de know-how 
is, zoals uit vorengaande is gebleken, een basisvoorwaarde om als vastgoedmana
gement-organisatie het bestaansrecht te behouden en vormt een essentieel onder
deel van het noodzakelijk geachte professionalisatieproces. Het doel van een 
uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden is hiermee tweeledig. Enerzijds is dit 
dus bedoeld om de gewenste kennis en kunde te vergaren; anderzijds om, op 
termijn, door vergroting van de markt, de investering die deze upgrading vergt te 
kunnen terug verdienen. 

Marktontwikkeling 
Bij uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden naar tactisch niveau is sprake 
van marktontwikkeling. De mate waarin efficiency- en effectiviteitsvoordelen gereali
seerd en vertaald warden richting de opdrachtgever bepaalt in hoge mate het 
ontstaan van een win/win-situatie voor zowel belegger als vastgoedmanagement
organisatie. Hoe groter dit differentieel voordeel (§ 3.3.2) hoe groter veelal het 
marktaandeel. Marktaandeel en winstgevendheid zijn hiermee dus op korte termijn 
tegenstrijdig . 
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Concurrentiepositie 
Tenslotte is nog van belang de concurrentiepositie die door een uitbreiding van 
taken tegenover andere vastgoedmanagement-organisaties verkregen kan warden. 
Een toename van de kennis en daarmee de kwaliteit is in dit kader de belangrijkste 
spin-off die verticale integratie met zich mee brengt. Het 'traditionele' beheer 
verkrijgt immers een belangrijke kwaliteitsimpuls door dit proces, wat voor deze 
beheertaken een belangrijk concurrentie-voordeel oplevert. 

De huidige strategische herorientatie bij beleggers die bij een groot aantal van deze 
organisaties plaats vindt leidt tot de wens en het onderzoeken van de mogelijkhe
den van het uitbesteden van meer taken en verantwoordelijkheden, biedt de 
vastgoedmanagement-organisatie een unieke kans aan deze wens invulling te 
geven en de dienstverlening uit te breiden. Deze situatie komt niet uit de lucht 
vallen. In de afgelopen jaren valt reeds een verschuiving waar te nemen van 
verantwoordelijkheden richting beheerder. Dit uit zich o.a. in een verhoogde 
mandaatstelling en de vrijheid van handelen binnen overeengekomen budgetten. 
Daarnaast wordt de beheerder steeds vaker om advies gevraagd (Verbeek, 1996). 

3.5 Relatie belegger-vastgoedmanagement-organisatie 

Als gevolg van de ontwikkelingen bij beleggers en vastgoedmanagement-organisa
ties zijn een aantal ontwikkelingen waar te nemen in de relatie tussen eigenaar en 
beheerder. 

De toenemende vraag naar kwaliteit van beheerdiensten heeft tot gevolg dat de 
relatie eigenaar-beheerder zakelijker wordt. Alhoewel aspecten als persoonlijk 
contact en vertrouwen nog steeds een belangrijke rol spelen warden door beleggers 
steeds vaker kwaliteitseisen voorop gesteld. Het vertrouwen dat de belegger in de 
beheerder stelt wordt hiermee afhankelijk van de aanwezigheid van kennis en 
ervaring en van de wijze waarop deze warden toegepast. Naarmate meer vertrou
wen in deze relatie ontstaat, ontstaat er meer evenwicht in de verhouding belegger
vastgoedmanagement-organisatie. Deze ontwikkeling naar een meer evenwichtige 
verhouding tussen eigenaar en beheerder wordt indirect veroorzaakt door de 
verhoogde mate van uitbesteding. Beleggers zijn zich ervan bewust dat beheerders 
een belangrijke toegevoegde waarde kunnen leveren in het dienstverleningsproces 
richting huurders en de eigen organisatie. Hierdoor is de vraag naar informatie in de 
vorm van marktprognoses, meerjarenplannen, begrotingen e.d. toegenomen. 
Hiermee beperkt de rol van de beheerder zich niet tot het leveren van informatie 
maar dient deze informatie ge"fnterpreteerd, geanalyseerd en van advies voorzien 
warden. De adviserende rol van externe beheerders toegenomen. Het betreft hier 
vooralsnog adviezen in de commerciele steer ((ver)huur-, aankoop- en verkoopad
viezen). 

De verhoogde mate van uitbesteding en de adviesfunctie die de vastgoedmanage
ment-organisatie steeds vaker krijgt te vervullen, resulteert in een vergrote verant
woordelijkheid die bij de management-organisatie wordt neergelegd. Veelal wordt dit 
niet expliciet vastgelegd, maar komt dit tot uitdrukking in o.a. een verruiming van de 
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bewegingsruimte van de beheerder door middel van budgetten, waarbij de beheer
der vrij is in het nemen van beslissingen zolang die binnen het budget vallen. 
Hiermee is veelal oak de controle veranderd. Uitgaven warden niet meer afzonder
lijk gecheckt maar controle vindt plaats door accountants waarbij gekeken wordt of 
het budget verantwoord invulling is gegeven. Dit verschaft de belegger meer inzicht 
in de bekwaamheid van de beheerder. Controle is hiermee specifiek geworden in 
plaats van detaillistisch. Deze benadering biedt oak voor de beheerder perspectie
ven. Hoe meer inzicht de belegger in de activiteiten en het functioneren van de 
beheerder heeft, hoe beter de beheerder zijn uitgaven en/of adviezen kan onder
bouwen. Toenemende automatisering blijkt hierbij een belangrijk hulpmiddel. 

De relatie tussen de belegger en vastgoedmanagement-organisatie zal altijd een 
opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie blijven, waarbij de belegger het laatste woord 
heeft. Mede door bovenstaande ontwikkelingen valt echter bij zowel belegger als 
vastgoedmanagement-organisatie een tendens naar meer overleg en samenwerking 
te bespeuren. Naarmate de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt zal de 
beheerder meer dan voorheen een gesprekspartner op niveau warden. Daarbij zijn 
beiden zich bewust van de toegenomen onderlinge afhankelijkheid. De belegger is 
gebaat bij een adequate hoogwaardige dienstverlening. De vastgoedmanagement
organisatie daarentegen is gebaat bij een 'continue afzet van zijn dienstverlenings
produkten'. Er is hierbij sprake van een gezamelijk belang waarbij door een effectie
ve en efficiente samenwerking (Keeris, 1995b) getracht wordt een gemeenschappe
lijk doe! te bereiken, maar ook om (ieder voor zich) een eigen doelstelling te 
realiseren (Eppink & Keuning, 1986). 

Op weg naar co-makership 

Kohnstamm en Uittenbogaard (1995b) concluderen dat de relatie tussen beleggers 
en vastgoedmanagement-organisatie zal veranderen van een strikte scheiding naar 
een nauwere samenwerking. Net als in de Verenigde Staten al geruime tijd zicht
baar is, wordt van dienstverleners verlangd zich meer als meedenkende partner op 
te stellen. Er wordt hierbij uitgegaan van de veronderstelling dat institutionele 
beleggers er in slagen een vergaande vorm van uitbesteding te bewerkstelligen en 
gelijktijdig controle te houden over het gehele proces door nieuwe vormen van 
samenwerking met dienstverleners aan te gaan. Een van de samenwerkingsverban
den die in dit verband interessant is, is de co-makershiprelatie, een samenwer
kingsverband tussen uitbesteder en toeleverancier. Deze samenwerkingsvorm 
kenmerkt zich door een nauwe betrokkenheid van dienstverleners bij de doelstellin
gen van de opdrachtgever en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor 
vooraf geformuleerde prestaties. In het volgende hoofdstuk zal uitgebreid stil 
gestaan warden bij deze vorm van samenwerking en de mogelijkheden die dit voor 
vastgoedmanagement-organisatie en belegger oplevert. 
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Co-makership 

Door het aangaan van intensieve samenwerkingsrelaties kan gekomen warden tot 
een verdergaande uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden. Deze samen
werkingsvorm tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie laat zich 
karakteriseren als een co-makershiprelatie. Vanuit een theoretische typering van co
makership kan gekomen warden tot een schets van de invulling van een co
makershiprelatie tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie. Confrontatie 
met de huidige beheerpraktijk geeft aan, aan welke aspecten een nader invulling 
gegeven moet warden en waarop inspanningen zowel bij belegger als vastgoedma
nagement-organisatie zich zouden moeten concentreren om te komen tot de 
gewenste afstemming in het vastgoedexploitatietraject. 

4.1 Co-makership in breder perspectief 

Markten zijn dynamisch en veeleisend. De belangrijkste ontwikkelingen zijn hierbij 
het korter warden van levenscycli van produkten en de verhoogde niveaus van 
technologie en kwaliteit die de markt vraagt. Hierdoor wordt het efficient en effectief 
omgaan met produktontwikkeling en -realisatie van steeds grater belang. Daarnaast 
is er duidelijk sprake van internationalisering en globalisering van markten. 
Door deze veranderingen en ontwikkelingen komen organisaties onder druk te staan 
ten aanzien van ondermeer orientatie, functionering en bedrijfsvoering. De bekende 
en meest gangbare, veelal op gewoonte, cultuur en hierarchie gebaseerde, informa
tie- en communicatiepatronen blijken in hun verschillende vormen niet meer een 
afdoende antwoord te zijn om organisaties in een snel veranderende omgeving, met 
een steeds scherper wordende concurrentie adequaat hun positie en markten te 
doen veroveren en/of verdedigen. Directies en management van ondernemingen 
zoeken naar nieuwe structuren en samenwerkingsvormen. 

Steeds vaker warden binnen een bedrijfskolom intensieve samenwerkingsrelaties 
aangegaan om de gewenste kwaliteit en snelheid van prestatie te bereiken. Dit 
impliceert dat bedrijven zich moeten herbezinnen op het eigen functioneren. Het 
accent komt hierbij te liggen op het beheersen van concepten, het formuleren van 
functionele eisen of randvoorwaarden van een systeem. 

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden lijkt de toename van externe 
integratie (samenwerking en besturing over de bedrijfsgrenzen heen) een steeds 
belangrijkere rol te gaan spelen. In de literatuur (Van der Klugt (1989); Van der 
Zwan (1989); Broersma (1987)) warden meerdere vormen van samenwerken 
beschreven, zoals joint ventures, fusies, overnames etc. Onder samenwerkingsver
band wordt hier verstaan een coalitie waarin belanghebbende partijen of participan
ten samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar oak om (ieder 
voor zich) een eigen doelstelling te realiseren (Keuning, 1986). Een van de samen
werkingsverbanden die in dit verband interessant is, is de co-makershiprelatie: een 
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samenwerkingsverband tussen uitbesteder en toe/everancier. Naast de term co
makership wordt oak de term 'strategische coalitie' en 'co-partnership' gehanteerd. 
Strategische coalitie stijgt echter qua aard en omvang uit boven co-makership. Co
partnership lijkt veel op co-makership en wordt in het spraakgebruik nogal eens 
verward. Co-partnership kent echter een breder toepassingsveld en kenmerkt zich 
door een continue betrokkenheid van de partners bij de totstandkoming van het 
produkt of de dienst. Ter onderscheiding van andere vormen van samenwerking kan 
co-makership als volgt getypeerd warden: 

Co-makership is een samenwerkingsrelatie tussen een uitbesteder en een 
toeleverancier die gezamenlijk aan dezelfde 'eindmarkt' leveren; dus verticaal 
binnen de bedrijfskolom. 

Uit onderzoek aangaande samenwerkingsvormen en specifiek co-makership blijkt 
dat co-makership het best tot zijn recht komt bij (Broersma, 1987): 

• specifieke diensten 
In een omgeving waarin vooral van standaarddiensten gebruikt wordt gemaakt, 
blijkt co-makership weinig voor te komen. Wanneer diensten echter specifiek zijn 
voor een produktieproces en er veelal sprake is van maatwerk, kan co-makership 
een belangrijke toegevoegde waarde leveren. 

• complexe diensten 
Co-makership concentreert zich vrijwel altijd op complexe produkten en produktie
processen. Bij complexe produkten zijn beheersing van kwaliteit, logistiek en 
technologie belangrijke voorwaarden voor succesvol opereren. 

• /ange bedrijfskolommen 
lndien een produktieproces vele schakels kent wordt afstemming binnen de 
bedrijfskolom moeilijker. Samenwerking kan in dit geval tot een grotere procesbe
heersing leiden. 

Definitie co-makership 

In de literatuur (Wijnen (1988); Vermeulen (1987); Van Weele (1987)) komt een 
veelheid van definities van co-makership voor, die qua terminologie en essentie 
nogal verschillen. Van Eck (1986) definieert co-makership als: 

De opbouw van een /ange-termijnrelatie met een beperkt aantal leveranciers 
op basis van wedetzijds zakelijk vertrouwen. 

Deze definitie verdient m.i. de voorkeur omdat deze beschrijving de meest 
essentiele elementen van co-makership bevat (zie oak: Broersma (1987)): 
• het gaat om een lange-termijnrelatie; het vereist visie en wil naar en voor de 

toekomst. 

• co-makership dient met een beperkt aantal leveranciers te gebeuren; tijd en 
energie dienen te warden ge"investeerd in de relaties die van wezenlijk belang zijn 
voor het eindprodukt. 

• co-makership kan alleen slagen als bij beide partijen vertrouwen aanwezig is. 
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In deze vertrouwensrelatie wordt het aantal leveranciers teruggebracht en wordt de 
relatie met de overgebleven leveranciers aangehaald. Dit leidt tot een diepgaande 
wederzijdse betrokkenheid en intensieve informatiestromen over en weer. Daar
naast impliceert deze definitie dat zo'n samenwerkingsrelatie tijd vergt deze op te 
bouwen. 

Voorwaarden en kenmerken van co-makership 

Co-makership kenmerkt zich door een nauwe betrokkenheid van de toeleverancier 
bij de uitbesteder in de realisering van diens doelstellingen. Hoofdvoorwaarde om 
co-makership te realiseren, is de bereidheid van zowel uitbesteder als toeleveran
cier in onderling vertrouwen aan elkaars bedrijfsvoering te werken en in gezamelijk 
belang het eindprodukt zo goed mogelijk te leveren (Van Eck, 1986). Hierbij gaat 
het om de afstemming tussen beide zo groot mogelijk te laten zijn en niet om de 
toeleverancier volgens het (eenzijdig vanuit uitbesteder opgestelde) contract te laten 
leveren. Alie partijen binnen de samenwerkingsvorm dienen ervan overtuigd te zijn 
dat op deze wijze hun individuele doeleinden op een snellere meer effectieve en 
efficiente wijze te kunnen bereiken of in stand te houden (Constandse, 1988). Co
makership is meer dan meemaken, het is meemaken en dat is nag meer dan 
meedenken (Vermeulen, 1987). 

Als gezamelijke doelstellingen kunnen in dit verband onderscheiden warden: 
• Het gezamelijke 'eindprodukt' heeft een betere kwaliteit en wordt meer betrouw-

baar geleverd (evt. tegen een hogere prijs); 
• De concurrentiepositie van beiden verbetert; 
• Het bedrijfsresultaat van beiden verbetert; 
• De flexibiliteit wordt grater; 
• De integrale kosten gaan omlaag. 

Voor de uitbesteder is het veilig stellen van de input een belangrijke overweging om 
een co-makershiprelatie aan te gaan, voor de toeleverancier is dat het veilig stellen 
van de output. De onderlinge afhankelijkheid tussen uitbesteder en toeleverancier 
wordt hiermee grater. 

4.2 Co-makership en vastgoedbeheer 

Het vastgoedexploitatieproces is een continu en dynamisch proces waarin tussende 
verschillende niveaus, sectoren en participanten altijd een intensieve wisselwerking 
noodzakelijk is. De wisselwerking tussen de verschillende niveaus is niet alleen 
vanuit managementoverwegingen gewenst, maar ook vanwege wederzijdse 
be"invloeding. Vastgoedafdelingen bij beleggers zijn bij de invulling van hun taakstel
ling reeds in toenemende mate aangewezen op de diensten die vastgoedmanage
ment-organisaties leveren. Door de toegenomen complexiteit en kennisintensivering 
in het vastgoedexploitatietraject is bij beleggers een sterke behoefte aan maatwerk 
ontstaan. Een betere afstemming tussen belegger en vastgoedmanagement
organisatie is vereist. Management-organisaties zijn om deze afstemming te 
bereiken in hoge mate afhankelijk van de beleidsvorming die bij de belegger plaats 
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vindt. Voor zowel de belegger als de management-organisatie betekent dit naast 
aandacht voor produktbeheersing in toenemende mate aandacht voor procesbe
heersing. Als gezamelijke doelstelling in de co-makershiprelatie kunnen daarmee 
onderscheiden warden: 
• Een betere samenwerking tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie; 
• Een hogere innovatiegraad en een hoger kwaliteitsniveau van de dienstverlening; 
• Een integrate kostenreductie in het totale exploitatietraject; 
• Verbetering van het bedrijfsresultaat van zowel de belegger (rendement) als de 

vastgoedmanagement-organisatie (honorarium). 

Daarnaast zijn voor beide participanten in de samenwerking individuele drijfveren te 
onderscheiden. Door een optimale afstemming in het vastgoedexploitatietraject 
wordt het voor de belegger mogelijk de controle en sturingslast te verminderen, 
doch verbeterde controle en beheersing te verkrijgen. Door het aangaan van een 
intensievere samenwerking met de vastgoedmanagement-organisatie ontstaat 
daarbij voor de belegger een beter zicht op het functioneren van de vastgoedmana
gement-organisatie. Vanuit de nauwere betrokkenheid van de vastgoedmanage
ment-organisatie bij de doelstelling van de belegger ontstaat de mogelijkheid op een 
verantwoorde wijze te komen tot een herverdeling van taken en verantwoordelijkhe
den. De trend met minder, maar professionele, vastgoedmanagement-organisaties 
van doen te hebben zal hierbij doorzetten. 
Met het kennisintensiever en complexer wordende vakgebied wordt oak de taakin
vulling van de vastgoedmanagement-organisatie kennisintensiever en specialisti
scher. Kennisintensiverende organisaties hebben veelal langdurige samenwer
kingrelaties nodig om enerzijds een kennisvoorsprong te creeren of te behouden en 
anderzijds om de investeringen die hiermee gepaard gaan te verantwoorden. De 
nauwere samenwerking met de belegger biedt de vastgoedmanagement-organisatie 
een beter procesinzicht en stelt hem in staat een hogere kwaliteit van dienstverle
ning te leveren. 

De mate waarin de co-makershiprelatie tot stand komt is volgens Van Weele (1987) 
onder meer afhankelijk van de mate van: 

Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid 
Alhoewel de relatie belegger/vastgoedmanagement-organisatie altijd een opdracht
gever/opdrachtnemerrelatie zal blijven is samenwerken op basis van gelijkwaardig
heid een belangrijke succesfactor voor de optimalisatie van de co-makershiprelatie. 
Naarmate de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt zal de vastgoedmanage
ment-organisatie meer een gesprekspartner op niveau warden (Nanlohy, (1 993); 
Keeris, (1995)). 

lnzicht in e/kaars voortbrengingsproces 
Door het inzichtelijk maken van elkaars organisatie en communicatiepatronen (voor 
zover relevant voor de samenwerking) ontstaat een grater procesinzicht. De kern 
hiervan is om vanuit de eigen schakel in het totale voortbrengingsproces het gehele 
proces te kunnen overzien. Het gaat om het benoemen van de eigen output en 
datgeen wat met die bijdrage als input in de volgende schakel wordt gedaan, en om 
de kennis over de weg langs welke de input afkomstig is. Een grotere procesge
richtheid is hiervan het gevolg. 
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Afstemming van primaire processen 
Bij het managen van een samenwerkingsrelatie als co-makership dienen participan
ten, naast het aandacht schenken aan het eigen primaire proces, vooral aandacht 
te hebben voor de afstemming op het primaire proces van de partner. In de co
makershiprelatie wordt de vastgoedmanagement-organisatie daarmee een verleng
stuk, een co-maker, van de uitbesteder. In die verhouding kunnen partijen het werk 
binnen hun bedrijfskolom doelmatig herverdelen. Er kan hier gesproken worden over 
een vorm van ketenmanagement (Van den Brink, 1995). Alvorens te komen tot 
ketenmanagement zullen zowel belegger als vastgoedmanagement-organisatie hun 
primaire proces op orde moeten hebben. 

Samen de/en van mee- en tegenvallers 
De nauwere samenwerking tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie 
dient naar voren te komen in een betrokkenheid bij het resultaat. De vastgoedmana
gement-organisatie dient bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor 
vooraf geformuleerde prestaties. 

4.3 Co-makership in strategisch perspectief 

De keuze voor een co-makershiprelatie dient voor zowel belegger als vastgoedma
nagement-organisatie een keuze van strategische aard te zijn. Dit impliceert dat 
selectie van de co-maker niet !outer gebeurd op huidige geschiktheid maar oak op 
toekomstige potentie. Keuze van de co-maker wordt dus gekoppeld aan het 
strategische perspectief van de beleggingsinstelling aangaande het managen van 
direct vastgoed. De co-makershiprelatie moet zicht bieden op het realiseren van de 
gewenste mate van afstemming en uitbesteding. Daarvoor dienen zowel belegger 
als vastgoedmanagement op zoek te gaan naar de unieke aspecten van hun bedrijf, 
de unieke niet te kopieren bedrijfsmiddelen, kennis en vaardigheden. Binnen de co
makershiprelatie vormt dit de basis van het concurrentievoordeel en de winstge
vendheid (Van den Brink, 1995). Op basis van deze veronderstellingen dient 
gekomen te warden tot de 'perfect match'. Het is evenwel niet verwonderlijk dat een 
co-makershiprelatie aangegaan wordt met een of meerdere organisaties waaraan 
momenteel het beheer is uitbesteed. De (mix van) vastgoedmanagement-organisa
ties die het best bij de belegger, en het beleggingsbedrijf-in-de-toekomst, past zullen 
echter overblijven. 

Belegger en vastgoedmanagement-organisatie zullen om de gewenste afstemming 
te bereiken, nu en in de toekomst, afspraken moeten maken in het kader van: 
• Kwaliteit 

Met het aangaan van een co-makershiprelatie groeit voor een belegger de 
afhankelijkheid van de vastgoedmanagement-organisatie. Beleggers zullen 
derhalve meer aandacht en energie gaan besteden aan het toeleveringsproces. 
Dit resulteert in een verhoogde aandacht voor de controle en barging van de 
kwaliteit van de dienstverlening en het dienstverleningsproces alsmede de 
kenniscompetentie van de vastgoedmanagement-organisatie. Voor vastgoedma
nagement-organisaties is het zaak de gewenste kwaliteit te leveren en inzichte
lijk te maken. 
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• Ontwikkeling 
Beleggers realiseren zich dat met het kennisintensiever warden van het vakge
bied het ondoenlijk is om alle benodigde kennis zelf in huis te ontwikkelen. 
Beleggers zullen in een co-makershiprelatie kennis overdragen aan vastgoed
management-organisaties waarbij de belegger deze kennis en de kennisontwik
keling gewaarborgd wil zien ten behoeve van zijn eigen core-business. Beleg
gers gaan daarnaast steeds meer een beroep doen op vastgoedmanagement
organisaties ten aanzien van produkt-ontwikkeling. Binnen een co-makershipre
latie dienen daarom afspraken gemaakt te warden over de inbreng van vast
goedmanagement-organisatie en belegger in het beheren van vastgoed. 

• Logistiek 
Bij intensieve samenwerking vinden verschuivingen plaats met betrekking tot 
functies en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarbij valt bij 
beleggers de behoefte waar te nemen van doen te hebben met een modulair 
opgebouwde dienstverlening. 

Vanuit de co-makershiprelatie is in onderstaande subparagrafen aan deze drie 
aspecten een nadere invulling gegeven. 

Kwaliteit 

In de co-makershiprelatie dienen afspraken gemaakt te warden over de kwaliteit van 
het beheer. Hiertoe dient de kwaliteit inzichtelijk gemaakt te warden. Het is hierbij 
belangrijk dat de kwaliteit van het beheer beheersbaar en bespreekbaar wordt 
gemaakt. Een discussie over de gewenste kwaliteit van de uit te voeren werkzaam
heden zal daartoe gevoerd moeten warden. 

Kwaliteit laat zich in twee dimensies onderscheiden: 
• Kwaliteit van de organisatie; 
• Kwaliteit van de dienstverlening. 

De kwaliteit van de organisatie heeft in belangrijke mate te maken met de wijze 
waarop de organisatie georganiseerd is. De organisatievorm is in grate mate van 
invloed op de doeltreffendheid waarmee de organisatie in haar markt functioneert. 
Voor de relatie belegger/vastgoedmanagement-organisatie betekent dit dat een 
organisatievorm nagestreeft dient te warden die, vanuit de samenwerking, als 
optimaal te karakteriseren valt. 
De kwaliteit van de organisatie staat steeds meer ten dienste van het realiseren van 
de tweede kwaliteit, de kwaliteit van de dienstverlening. De kwaliteit van de 
dienstverlening laat zich splitsen in een proces- en een produktcomponent. De 
dienstverlening in het vastgoedmanagement is sterk interactief met de client. Voor 
een vastgoedmanagement-organisatie valt hierbij een onderscheid te maken naar 
primaire en secundaire klant (Van der Voort, 1995). De eigenaar van het vastgoed 
is de primaire klant van de vastgoedmanagement-organisatie. Richting huurder 
treedt de vastgoedmanagement-organisatie op als vertegenwoordiger van de 
eigenaar van het vastgoed. De vastgoedmanagement-organisatie zit daarmee aan 
de aanbodzijde van de markt. Vanuit zijn functie in het vastgoedexploitatietraject is 
de huurder (secundaire) klant. Het is voor de vastgoedmanagement-organisatie 
zaak de kwaliteit die geleverd wordt richting huurder en richting belegger inzichtelijk 
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te maken. Kwaliteit en klanttevredenheid zijn in dit verband belangrijke onlosmakelij
ke elementen in de professionalisering van het vastgoedbeheer. 

Proceskwaliteit 
De belegger en de vastgoedmanagement-organisatie moeten met elkaar tot 
sluitende afspraken komen over een systematiek van kwaliteitsborging die betrek
king heeft op het gehele proces en niet slechts op de laatste stap(pen) in dat 
proces. Vastgoedmanagement-organisaties en belegger doen er daarbij goed aan 
de proceskwaliteit te waarborgen door het opzetten van een kwaliteitsysteem voor 
het totale proces. In dit verband kan gesproken warden over interorganisatorische 
kwaliteitszorg. In een kwaliteitsysteem warden de processen en de organisatie door 
middel van afspraken aan elkaar gekoppeld. De afspraken bepalen wie wat wanneer 
en hoe verricht. Zij leiden tot beheersmaatregelen om vertrouwen te geven dat de 
dienstverlening inderdaad aan behoeften en gestelde eisen voldoet en dat consis
tentie tussen input en output verzekerd is . De consistente levering en verbetering 
van kwaliteit is daarmee het doe! van het kwaliteitsysteem (Waszink, 1991 ). Het is 
daarom noodzakelijk om in het systeem die onderdelen van de omgeving op te 
nemen, die van essentieel belang zijn voor de consistentie. 

De motivatie om te komen tot een kwaliteitsysteem moet zowel een gevolg zijn van 
impulsen van buitenaf als van binnenuit. Naast het creeren van vertrouwen biedt 
kwaliteitszorg mogelijkheden door middel van gerichte kwaliteitszorg-activiteiten een 
hogere efficiency en effectiviteit te bereiken en daarmee een verhoogde produktivi
teit te realiseren. Toepassing van kwaliteitszorg in de dienstverlening levert belang
rijke mogelijkheden op om de dienst te verbeteren en de klantsatisfactie te verho
gen (Kerklaan, 1992). 

Produktkwaliteit 
Met het realiseren van proceskwaliteit is nog niets gezegd over de produktkwaliteit. 
Doordat zowel belegger als de huurder(s) in belangrijke mate mee-produceren, 
('consumptie' en 'produktie' van de dienst vallen samen (Van der Voort, 1995)) is de 
bijdrage die een vastgoedmanagement-organisatie levert in het vastgoedexploitatie
traject niet altijd inzichtelijk en meetbaar te maken. Afspraken over te leveren 
produktkwaliteit moet hierbij voortkomen vanuit de clientgedachte. Zo levert een 
zorgvuldige meting van de tevredenheid van de huurder een bijdrage aan het 
inzichtelijk maken van de kwaliteit die richting de huurder geleverd wordt. Normen 
die gesteld warden aan klanttevredenheid en produktkwaliteit moeten in overleg 
tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie bepaald. Procesinzicht moet 
daarbij leiden tot het leveren van integrate kwaliteit. In paragraaf 4.4.1 zal de 
kwaliteit die de vastgoedmanagement levert in het vastgoedexploitatietraject nader 
warden uitgewerkt. 

Ontwikkeling 

De vastgoedmanagement-organisatie is als co-maker betrokken bij het vorm en 
inhoud geven van de exploitatie van vastgoed. De vastgoedmanagement-organisatie 
verkrijgt daarmee een hogere toegevoegde waarde. De basishouding dient zich te 
kenmerken door prognotiseren in plaats van registreren (Bieker, 1995a) en genere
ren van de voor prognoses essentiele informatie. Door het inzicht wat de vastgoed-
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management-organisatie heeft in het vastgoedexploitatietraject is de vastgoedmana
gement-organisatie in staat zijn inbreng te optimaliseren. De vastgoedmanagement
organisatie verkrijgt daarmee een belangrijkere rol in de tot uitvoerbrenging van de 
doelstelling om tot een optimalisatie van de performance van het vastgoed of de 
vastgoedportefeuille te komen. Stimulerende condities zijn hierbij een scherpe 
commerciele en beleidsmatige visie op het te beheren project of portefeuille, een 
goede technische onderhoudsplanning (technische know-how}, een serviceverlenen
de instelling (klantgerichtheid) alsmede een optimalisering van het bruto-nettotraject 
door inkomstenverhoging en kostenreductie (Van der Jagt-Buitink, 1993). 

Met het complexer warden van het vakgebied en het kritischer warden van de 
huurder(s) wordt het voor beleggers steeds moeilijker de hiervoor benodigde kennis 
in huis te hebben. Vanwege de schaalomvang van vastgoedmanagement-organisa
ties (specialisatie loont eerder), de lokale aanwezigheid en de nabijheid met de 
huurder is het voor deze partij in beginsel mogelijk deze kennis efficienter in huis te 
halen of te ontwikkelen. lnnovatie in het vastgoedexploitatietraject komt daarbij bij 
de vastgoedmanagement-organisatie te liggen. Daarnaast zullen innovaties bij 
vastgoedmanagement-organisatie sneller plaats kunnen vinden. Ontwikkelcapaciteit 
wordt hiermee van belang. 

Accenten liggen hierbij a.a. op automatiseringsprodukten, haalbaarheidsstudies, etc. 
Oak het management van herontwikkeling en herbestemming kan deel uitmaken 
van het takenpakket. Vastgoedmanagement-organisaties evolueren hiermee tot full
service organisaties, zowel voor de belegger als voor huurders. Door deze ontwik
keling wordt de professionaliteit van de vastgoedmanagement-organisatie op een 
hoger niveau gebracht (Van der Jagt-Buitink, 1993). 

Om deze innovaties te realiseren zullen vastgoedmanagement-organisatie moeten 
investeren in know-how en produktontwikkeling. Dit kunnen vastgoedmanagement
organisaties zelf voor hun rekening nemen, maar het is beter om afspraken te 
maken met betrokken beleggers om investeringen in overeenstemming te brengen 
met de gewenste ontwikkeling van de co-makershiprelatie op langere termijn. Het 
aangaan van een co-makershiprelatie betekent in dit verband dat een terugverdien
tijd van investeringen !anger kan zijn, waardoor de korte termijn investeringen (en -
visie) plaats kan maken voor lange termijn (diepte)investeringen om de gewenste 
know-how en ontwikkelcapaciteit, nu en in de toekomst, te realiseren. De expertise 
wordt daarbij breder, het opleidingsniveau hoger. Medewerkers van vastgoedmana
gement-organisatie dienen naast functionele kennis (deskundigheid, vakkennis, 
technische kennis) oak over proceskennis (eigen primaire proces, afstemmingspro
ces, interfaces) te beschikken zoals communicatie, informatievoorziening en 
overleg. Tussen de aspecten 'ontwikkeling' en 'kwaliteit' bestaat dan oak een nauwe 
relatie. 

Logistiek 

Er kan een betere logistieke afstemming bereikt warden naarmate processen beter 
gestructureerd zijn. Logistieke prestatie en proceskwaliteit hangen dan oak nauw 
samen. Wanneer co-makership goed functioneert, zijn de grenzen tussen belegger 
en vastgoedmanagement-organisatie transparant geworden en kan veel werk in de 



4.3.4 

44 

vorm van dubbel werk warden vermeden. 

Een goed geoutilleerd informatie- en communicatiesysteem bevordert een goede 
logistieke afstemming. lnformatie en communicatiestromen moeten tussen af
delingen en kantoren, naar eigenaren en oak naar huurders optimaal functioneren. 
Als veel aandacht wordt besteed aan de invulling van deze middelen zal personeel 
en de organisatie efficienter en effectiever kunnen opereren. Administratieve 
processen en portefeuille- en objectanalyses kunnen steeds efficienter gedaan 
warden en creeren de mogelijkheid om steeds hoogwaardiger informatie te genere
ren. Een ander gevolg van de automatisering is dat in de toekomst in de administra
tieve sfeer met minder mensen hetzelfde werk gedaan kan warden. Er zullen 
daarentegen hoger gekwalificeerde mensen nodig zijn voor het maken van progno
ses en het creeren van management-informatie (Bieker, 1995a). 

Daarnaast kan de logistieke afstemming vergroot warden door een modulaire 
opbouw van diensten. Uniformering en standaardisering ligt hierbij in de rede. lndien 
diensten goed geoniformeerd zijn zodat je ze gemakkelijk met elkaar kunt vergelij
ken dan is een verdergaande herverdeling van taken en verantwoordelijkheden een 
optie. In een co-makershiprelatie 'optima forma' kan bijvoorbeeld de administratie 
volledig door de vastgoedmanagement-organisatie gevoerd worden met volledige 
toegankelijkheid voor de belegger. De belegger heeft hierbij een goed inzicht in het 
functioneren van de vastgoedmanagement-organisatie. lnformatiestromen kunnen 
geOniformeerd worden naar ROZ !PD-index model (Reparon, 1996). 

Kwaliteit, ontwikkeling en logistiek in het vastgoedexploitatietraject zijn sterk 
interactieve begrippen. 

lntensiteit van samenwerking 

Om duidelijk te maken wanneer een co-makershiprelatie 'optima forma' bereikt is, 
zoals bovenstaand geschetst, valt een onderscheid te maken in intensiteit van de 
samenwerking (Broersma, 1991 ). De mate van afstemming laat zich opdelen in vier 
intensiteiten. lntensiteit 1 representeert een lage en intensiteit 4 een zeer hoge 
afstemming/samenwerking. 

KWALITEIT 

lntensiteit 1 Willekeurige vastgoedmanagement-organisaties 
- Er is sprake van een gemiddeld kwaliteitsniveau. Er wordt een 

kwaliteit geleverd zoals dat 'gebruikelijk' is. 
- Kwaliteitseisen worden gespecificeerd aangeleverd. 
- Beoordeling van de kwaliteit gebeurt na levering. 

lntensiteit 2 Vaste vastgoedmanagement-organisaties 
- Er zijn tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie geen 

afspraken gemaakt waarbij kwaliteitsactiviteiten bij beide op elkaar 
warden afgestemd. 

- Kwaliteitscontrole vindt bij de vastgoedmanagement-organisatie 
steekproefsgewijs plaats door accountants van de belegger. 



45 

lntensiteit 3 Concentratie van vastgoedmanagement-organisaties 
- Er zijn afspraken tussen belegger en vastgoedmanagement-organi

satie over kwaliteit en kwaliteitborging . 
- Er vindt kwaliteitscontrole plaats bij de vastgoedmanagement

organisatie. 

lntensiteit 4 Co-makership 'optima forma' 
- De organisatie van belegger en vastgoedmanagement-organisatie 

zijn ten aanzien van kwaliteitsfilosofie en operationalisering volledig 
op elkaar afgestemd. 
De activiteiten in het kader van kwaliteitszorg in de primaire proces
sen van belegger en vastgoedmanagement-organisatie zijn geheel 
op elkaar afgestemd. 
Er is sprake van kwaliteitbeheersing in de volledige keten. 

ONTWIKKELING 

lntensiteit 1 Willekeurige vastgoedmanagement-organisaties 
- Er is veelal sprake van een standaard dienstverlening. 
- Specificatie staat vooraf vast. 

lntensiteit 2 Vaste vastgoedmanagement-organisaties 
- Door de belegger wordt een complete set van specificaties van 

dienstverlening alsmede dienstverleningswijze voorgeschreven. 
- Weinig toegevoegde waarde door de vastgoedmanagement-organi

satie. 

lntensiteit 3 Concentratie van vastgoedmanagement-organisaties 
- De vastgoedmanagement-organisatie voert taken uit op basis van 

globale specificaties. 
De vastgoedmanagement-organisatie geniet enige vrijheid in het 
vorm geven van de dienstverlening alsmede de uitvoering. 
De vastgoedmanagement-organisatie heeft een specifieke inbreng 
van kennis ten aanzien van dienstverlening en uitvoering hiervan. 
Toegevoegde waarde vastgoedmanagement-organisatie beperkt 
zich tot inbreng kennis en levering dienstverlening. 

lntensiteit 4 Co-makership 'optima forma' 

LOGISTIEK 

- De vastgoedmanagement-organisatie heeft inzicht en inbreng in een 
groat gedeelte van het vastgoedexploitatietraject. 

- De vastgoedmanagement-organisatie is als co-maker betrokken bij 
het vorm en inhoud geven van de exploitatie van vastgoed. 

- De vastgoedmanagement-organisatie heeft een grote toegevoegde 
waarde. 

lntensiteit 1 Willekeurige vastgoedmanagement-organisaties 
- De belegger maakt incidenteel gebruik van de diensten van vast

goedmanagement-organisatie. 
- rapportage vindt op ad-hoc basis plaats. 
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lntensiteit 2 Vaste vastgoedmanagement-organisaties 
- De belegger maakt met regelmaat gebruik van (deel)diensten van 

vastgoedmanagement-organisties. 
- Rapportage kenmerkt zich door een regelmatig karakter, opdracht

verlening kenmerkt zich echter door een ad-hoc en vrijblijvend 
karakter. 

lntensiteit 3 Concentratie van vastgoedmanagement-organisaties 
- Vastgoedmanagement-organisaties hebben orientatie op lange 

termijn afname van hun dienstverlening. 
- De vastgoedmanagement-organisatie heeft de systematiek van 

gegevensregistratie, -verwerking etc. afgestemd op de belegger. 

lntensiteit 4 Co-makership 'optima forma' 
- Er is sprake van een modulaire dienstverlening. 
- Systemen zijn gekoppeld zodat veelal via floppy, modem of 'online' 

informatie kan worden uitgewisseld. 
- Er is sprake van een integrale logistieke prestatie en flexibiliteit. 

Bovenstaand staat in figuur 4.1 schematisch weergegeven. 

Figuur 4.1 - Mate van intensiteit en afstemming op de drie hoofdaspecten 
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Exclusiviteit van de co-makershiprelatie 

De ervaringen die met de co-makershiprelatie op worden gedaan zullen leiden tot 
een verdere professionalisering van het vastgoedbeheer. Hierbij zijn zowel belegger 
en vastgoedmanagement-organisatie (en huurder) gebaat. Hoe meer uitwisselbaar 
deze ervaringen zijn, hoe beter. De unieke kenmerken van de participanten in de 
samenwerkingsrelatie zijn beperkt uitwisselbaar. De belegger is er echter bij gebaat 
als de vastgoedmanagement-organisatie met meerdere beleggers een co-makers
hiprelatie aangaat. Dit maakt het draagvlak voor kennis en expertise groter en biedt 
de management-organisatie een bredere basis voor gewenste investeringen. Ook 
de belegger zal mogelijkerwijs een keuze maken om met meerdere vastgoedma
nagement-organisaties een nauwere samenwerking aan te gaan. Enerzijds kan dit 
de afhankelijkheid beperken, anderzijds kan door uitwisseling van ervaringen met 
verschillende co-makershiprelaties gekomen worden tot een optimalisering van 
samenwerking. Binnen een co-makershiprelatie dienen belegger en vastgoed
management-organisatie echter te waken voor de unieke kenmerken van de 
samenwerking. Deze unieke kenmerken warden gevormd door de 'perfect match' 
die onstaat bij afstemming van de core-business van belegger en vastgoedmanage
ment-organisatie. Dit vormt immers de niet uitwisselbare basis van de samenwer
king. 

In directe relatie met de exclusiviteit staat de vertrouwensrelatie tussen belegger en 
vastgoedmanagement-organisatie. Een vertrouwensrelatie is niet iets dat kan 
worden afgesproken. Het meet worden bewezen door in de praktijk de gewekte 
verwachtingen na te komen. Opgemerkt kan warden dat het verbreken van een co
makershiprelatie de vastgoedmanagement-organisatie meer schade berokkend dan 
de belegger. De belegger zal schade ondervinden door een onderbreking van het 
dienstverleningsproces zoals verzorgd door de vastgoedmanagement-organisatie. 
De vastgoedmanagement-organisatie kan echter voor een continurteitscrisis komen 
te staan. Een grote subtiliteit in het spel tussen belegger en vastgoedmanagement
organisatie is noodzakelijk. Geen der participanten aan de co-makershiprelatie mag 
de afhankelijkheid van de ander gebruiken, de basis van de co-makershiprelatie 
wordt immers gevormd door wederzijds vertrouwen. De waarde die contracten in dit 
verband hebben wordt beperkt geacht, omdat sancties alleen kunnen bestaan uit 
boetecausules en verbreking van de relatie. Seide opties zijn contraproduktief 
(Vermeulen, 1988). 

4.4 Functioneren van de co-makershiprelatie 

Co-makership verhoogt de betrokkenheid van de vastgoedmanagement-organisatie 
bij het beleid van de vastgoedafdeling van de beleggingsinstelling. Het procesinzicht 
dat vastgoedmanagement-organisaties in de co-makershiprelatie geboden wordt 
biedt inzicht in de wijze waarop het vastgoedexploitatiebeleid tot stand komt en leidt 
tot procesbeheersing. Met kennis van het beleid van de belegger mag van de 
vastgoedmanagement-organisatie een actieve houding verwacht worden. Dit 
betekent dat de vastgoedmanagement-organisatie niet meer slechts uitvoering geeft 
aan de taken -gedetailleerd- vorm gegeven in de beheerovereenkomst, maar dat 
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de management-organisatie een kritische houding aanneemt ten aanzien van de te 
ondernemen activiteiten en de mogelijke gevolgen hiervan voor het beleggersbeleid 
aangaande het onderhavige vastgoed of de onderhavige huurder(s) en de positie op 
termijn in de markt. 

De basishouding van de vastgoedmanagement-organisatie zal hierbij veranderen 
van registreren naar prognotiseren op basis waarvan de belegger van advies kan 
warden voorzien. Dit impliceert dat een groot deel van de bewerkingen van gege
vens die momenteel nog door de vastgoedafdeling van de belegger gebeurt, plaats 
kan vinden bij de vastgoedmanagement-organisatie. lnformatieverstrekking aan de 
belegger door de vastgoedmanagement-organisatie kan zich niet meer beperken tot 
financiele overzichten, maar zal nadrukkelijk aandacht moeten schenken aan 
commercieel strategische visies ter optimalisering van het project. 

Herverdeling taken en bevoegdheden 

De vastgoedmanagement-organisatie zal zijn dienstverlening binnen de co-maker
shiprelatie adequaat op het primaire proces van de belegger kunnen afstemmen. 
Afstemming kan zich daarbij concentreren op portefeuille-niveau waarbij invulling 
van het complexbeleid, binnen het kader van het portefeuillebeleid en afspraken 
over kwaliteit, ontwikkeling en logistiek, over gelaten kan warden aan de vastgoed
management-organisatie. Ook Van der Jagt-Buitink (1993) is van mening dat 
beleggers hun beleid helder en duidelijk dienen te formuleren opdat vastgoedmana
gement-organisaties hun inspanningen hierop kunnen afstemmen. Complexbeleid is 
het, op basis van kennis, toekomstverwachtingen en visie komen tot het maximaal 
haalbare totaalresultaat voor de beschouwde periode rekening houdend met 
portfolio- en portefeuilleparameters. Complexbeleid bestaat uit het ontwikkelen van 
een aantal scenario's voor de -gewenste- toekomst van een complex, het kiezen 
van het beste scenario en het uitvoeren van het gekozen scenario. 

Het is van belang dat in het complexbeleid het lange termijnkarakter van vastgoed 
tot uitdrukking komt. Optimaliseren van cashflows houdt hiermee meer in dan het 
realiseren van een zo hoog mogelijke huuropbrengst en zo laag mogelijk kosten. 
Het gaat om de kosten/batenverhouding waarbij de verhuurbaarheid in de toekomst 
steeds belangrijk wordt. 

Als vastgoedmanagement-organisaties intensiever bij tactische aangelegenheden 
warden betrokken, kan niet elk detail in de opdrachtverlening warden vastgelegd. 
Dit vereist samenwerking op basis van doelstellingen en uitgangspunten. Hierbij is 
sprake van een verschuiving van toegevoegde waarde van belegger naar vastgoed
management-organisatie waarbij echter de scheidslijn in deze vervaagt. Deze 
ontwikkeling brengt met zich mee dat de opdrachtverlening niet langer gebaseerd 
kan warden op zeer gedetailleerde beheerovereenkomsten zeals momenteel nog 
vaak het geval is. Naarmate een management-organisatie meer betrokken raakt bij 
het beleid van een belegger wordt het immers moeilijker om alle taken en verant
woordelijkheden contractueel vast te leggen. Beheerovereenkomsten zullen dan ook 
meer uit taakstellende doelstellingen en verantwoordelijkheden moeten bestaan. 
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Het is belangrijk dat taakstellende doelstellingen in een lijn liggen en ondergeschikt 
zijn aan de doelstelling van de hogere orde, te weten de optimalisering van de 
performance van het vastgoed op korte en lange termijn. Het optimaliseren van de 
taakdoelstelling mag niet leiden tot een suboptimalisatie van het 'overall' resultaat. 
In de meeste profit-organisaties worden doelstellingen in financiele termen (omzet, 
bedrijfsresultaat, rendement) gedefinieerd. De richtinggevende en motiverende 
kracht van de doelstellingen die op deze wijze zijn geoperationaliseerd, is voor de 
(uitvoerende) medewerkers vaak gering. De eigen fysieke activiteiten kunnen 
immers moeilijk in een logisch, causaal verband worden gebracht met de financiele 
doelstelling en resultaten van de onderneming of de opdrachtgever. 
Het draait voor een belegging in vastgoed uiteraard om financiele resultaten. Deze 
weerspiegelen echter het succes of het falen van de managementorganisatie op 
een aantal onderliggende, niet financiele gebieden, zoals kwaliteit, klantgerichtheid, 
flexibiliteit en innovatie. In Japan legt het management steeds meer nadruk op 
kwaliteit, logistiek en marktpositie vanuit de gedachte dat wanneer men dit goed 
doet, resultaat, in financiele termen, vanzelf komt (Kampfraath, 1991 ). In dit kader 
kunnen zowel harde als zachte doelstellingen nagestreeft worden. 
Harde, tastbare doelstellingen zijn meestal van financiele aard zoals verlaging van 
de exploitatielasten, uitbreiding van investeringen of stabilisering van het rende
ment. 
Zachte, minder tastbare doelstellingen hebben meestal een niet financieel karakter 
zoals imago van de belegger bij de huurders, professionaliteit of hoog commitment 
van het personeel of de externe beheerder. 

P restatie-afspraken 
Binnen taakstellende doelstellingen zullen prestatie-afspraken gemaakt moeten 
worden. Het operationaliseren van doelstellingen in prestatie-afspraken dwingt de 
belegger in concrete meetbare termen de uitdagingen te formuleren. Prestatie
afspraken moeten hierbij in een lijn staan met de strategische doelstelling. Het 
complexe karakter van het managen van vastgoed vereist echter een breed 
spectrum aan prestatie-afspraken waarbij men zich moet realiseren dat niet over 
alle aspecten prestatie-afspraken gemaakt kunnen worden. 

Prestatie-afspraken zullen gemaakt moeten worden op onderdelen van de dienstver
lening. Deze dienstverlening spitst zich toe op zowel produkten als processen. 
lndien binnen een co-makershiprelatie tussen belegger en vastgoedmanagement
organisatie afspraken gemaakt worden over het aanleveren van informatie volgens 
ROZ-IPD specificatie dan dienen prestatie-afspraken gemaakt te worden over 
juistheid, tijdigheid, bruikbaarheid en efficiency. Zo kan de serviceverlening aan de 
huurders geoperationaliseerd worden in een tevredenheidsonderzoek over aspecten 
als betrouwbaarheid, bereikbaarheid, actie-bereidheid, bekwaamheid personeel en 
aandacht voor de klant (Van der Voort, 1995) uitgaande van de relatie tussen 
huurderstevredenheid en rendement ('profit by consumers satisfaction', Keeris 
(1995b)). Vanuit een goed procesinzicht zal binnen de co-makershiprelatie ook de 
vastgoedmanagement-organisatie dit belang onderkennen. 

Om taakstellende doelstellingen te formuleren in prestatie-afspraken is meetbaar
heid en eenduidigheid vereist, waarvoor referentiewaarden, indices en benchmarks 
onmisbare elementen vormen (Kohnstamm, 1995b). Men streeft naar het vinden 
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van meetpunten waarmee het begrip 'prestatie' toetsbaar kan warden gemaakt en 
onderwerp van een gerichte verbeteringsdiscussie en -actie kan warden. Dit soort 
meetpunten komen onder verschillende benamingen voor zoals: 'performance 
indicators', 'kwaliteitscriteria', 'kritische succesfactoren'. In onderstaande zullen deze 
meetpunten warden aangeduid met indicatoren. lndicatoren zijn kengetallen die 
'iets' zeggen over produkt-, proces-, service- of organisatie-aspecten. Met behulp 
van indicatoren kunnen metingen en registraties warden uitgevoerd die informatie 
(scores) opleveren waarmee het niveau van doelbereiking op een bepaald prestatie
gebied inzichtelijk wordt gemaakt. 

Het is in dit onderzoek niet de bedoeling om tot een volledige operationalisatie van 
het vastgoedexploitatieproces in prestatie-afspraken te komen waarop doelstellingen 
gebaseerd kunnen warden. In de beschrijving van het werken met indicatoren zal de 
nadruk komen te liggen op het creeren van een denkkader. 

lndicatoren 
Op het financiele vlak zijn enige indicatoren beschikbaar op basis waarvan meting 
van de prestatie kan plaats vinden. Op het niet financiele vlak waar het veelal gaat 
om kennis over kwaliteit, service en klanttevredenheid zal nag het nodige werk 
verricht moeten warden. 
Met het vorm geven van indicatoren vanuit de doelstelling van de belegger wordt 
een 'top down'-benadering gehanteerd. Het abstraheren van indicatoren vanuit de 
processen die zich afspelen kenmerkt zich door een 'bottum up'-benadering. De 
keuze voor een van deze benaderingswijze wordt ingegeven door de functie die 
indicatoren dienen te vervullen. 
Bij de 'top down'-benadering staat de selectie van de 'juiste' kengetallen voorop. Er 
wordt een nauwkeurige analyse gemaakt van de besturingssituatie van de organisa
tie en de organisatieonderdelen. Door het sterk analytische karakter van deze 
benadering verhuis het 'ownership' van deze indicatoren en de vrijkomende 
informatiestromen al snel van direct betrokken medewerkers naar het hoger 
management. lndicatoren fungeren hier al snel als instrument voor het monitoren 
door het management van de behaalde resultaten en kan leiden tot het creeren van 
een keurslijf. 
In de 'bottum up'-benadering wordt de nadruk gelegd op het zichtbaar maken van 
resultaten voor de uitvoerende niveaus met het oog op de motiverende werking die 
hiervan uitgaat. Het is de meting door en voor de werkvloer, en gericht op vergro
ting van motivatie en betrokkenheid. Al doende leert men hoe een adequate 
informatiehuishouding kan worden opgebouwd die aansluit bij de dagelijkse 
werkpraktijk en de informatiebehoefte van de vastgoedmanagement-organisatie. Het 
motivatie-element komt hiermee pregnanter naar voren dan het controle-element. 

Binnen een co-makershiprelatie is het de kunst indicatoren te verkrijgen die zijn 
gebaseerd op een realistische analyse van de (kritische) bedrijfsprocessen en die 
bovendien tot stand zijn gekomen in samenspraak met degene wiens functioneren 
onderwerp van de gekozen indicatoren vormt, of dit nu een individu, afdeling of de 
vastgoedmanagement-organisatie is. De motivatie blijft hiermee in tact en manipula
tie wordt voorkomen. Er dient daarom gestreeft te warden naar een integratie van 
'bottum-up' en 'top-down'-indicatoren. Belangrijk is dat het meetproces door de 
gehele organisatie (i.e. van belegger en vastgoedmanagement-organisatie) gecom-
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municeerd en gedragen wordt (Vantrappen e.a., 1996). 

De belangrijkste functies die indicatoren in dit verband vervullen zijn: 
• richting geven aan het handelen 

Het concretiseren van organisatie(-onderdeel)doelstellingen. 
• effectief handelen bevorderen 

Het richten van de inspanningen op deze doelstellingen en op de meest urgente 
knelpunten en op problemen die het realiseren van de doelstelling in de weg 
staan. 

• bijsturen van het handelen moge/ijk maken 
Het verbeteren en versnellen van de terugkoppeling over de eigen 'performance' 
per eenheid of functie. 

Het maken van prestatie-afspraken op basis van indicatoren heeft alleen maar zin 
als de werknemers, de vastgoedmanagement-organisatie en de het management bij 
de belegger-organisatie van de uitkomsten leren en processen verbeteren. Continu 
leren en zonodig aanpassen van doelen en meetpunten zorgt ervoor dat krachten 
binnen de samenwerking warden gebruikt om de strategie te verwezelijken. 
lndicatoren moeten hierbij ruimte bieden voor prestatie-verbetering. Daartoe moeten 
uitdagende (maar realistische) doelen voor ieder van de indicatoren warden 
geformuleerd. Deze doelen vormen benchmarks in de samenwerking. Belegger en 
vastgoedmanagement-organisatie dienen samen te komen tot een systeem van 
indicatoren op basis waarvan meting van doelstellingrealisatie gebaseerd kan 
warden. 

Teneinde tot een succesvolle herverdeling van taken, bevoegdheden en verantwoor
delijkheden te kunnen geraken is het van groat belang een juiste verantwoordelijk
heidstructuur te ontwerpen met een bijbehorende taken- en bevoegdhedenstructuur. 
lndien het vanwege beperkende voorwaarden vanuit de belegger niet mogelijk is de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste wijze te delegeren dan leidt 
die beperking tot een suboptimalisatie. Zeker waar gesproken wordt over een sterke 
verschuiving in toegevoegde waarde in het vastgoedexploitatietraject is het van 
groat belang voor het behalen van een optimaal rendement, dat de externe 
manager over een voldoende mandaat beschikt om zijn verantwoordelijkheden waar 
te kunnen maken. Daarbij betekent het voorbehouden van beslissingsbevoegdheden 
door de belegger noodzakelijkerwijs het handhaven van een eigen omvangrijke 
vastgoedafdeling, grater dan in een optimale co-makershipsituatie noodzakelijk zo 
zijn. 

Voor de belegger zal het hier uiteindelijk gaan om de kennis over de opbouw en 
samenhang binnen een systeem van indicatoren en prestatie-afspraken. Deze 
kennis maakt het mogelijk om achter succesfactoren in de markt te komen en deze 
te vertalen in een uniek systeem, oak al is deze opgebouwd uit produkten en 
processen die oak door de concurrentie warden gebruikt. 

Countervailing power 

Een essentiele voorwaarde voor procesbeheersing als opdrachtgever is het feit dat 
de belegger in staat moet kunnen zijn het resultaat van de dienstverlening te meten. 
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Dit brengt voor opdrachtgevers een grens aan uitbesteding met zich mee, doordat 
altijd een kleine, maar hoogwaardige kern moet overblijven om als opdrachtgever te 
kunnen opereren (Kohnstamm & Uittenbogaard, 1995a). De belegger moet daarbij 
blijven bezitten over de gewenste countervailing power. Hiermee wordt bedoeld 
dat op de eigen vastgoedafdeling van de belegger in principe voldoende kennis 
aanwezig blijft om de uitvoeringskwaliteit van de uit te besteden taken te kunnen 
beoordelen (Reparon, 1996). 

Resultaatverantwoordelijkheid 

lndien vanuit de vastgoedmanagement-organisatie gekomen kan worden tot een 
be"invloeding van de beleidsvorming op tactisch niveau, dan leidt dit vanuit de co
makershipgedachte tot (mede-)verantwoordelijkheid voor het realiseren van de 
(taakstellende) doelstelling. Het afhankelijk stellen van, een deel van, de vergoeding 
van de vastgoedmanagement-organisatie aan deze doelstelling lijkt het logisch 
complement. Het is immers het beleidsmatige vlak waar de relatie tussen inspan
ning en resultaat met relatief grote onzekerheid is omgeven. 

De afstemming tussen doelrealisatie en vergoeding zal van geval tot geval verschil
len. Volgens Moerland (1986) is deze in grote lijnen afhankelijk van: 
• De mate waarin be"fnvloeding van de realisatie van de doelstelling mogelijk is; 
• Verschillen in individuele risico-houdingen. 

Mate van bei"nvloeding 
De mate van be"invloeding is in hoge mate afhankelijk van taken en bevoegdheden 
die een vastgoedmanagement-organisatie bezit. Met een verschuiving hiervan 
richting de vastgoedmanagement-organisatie zal deze groter worden. 

Risicohouding 
Aan de bedrijfsuitoefening kleven gewoonlijk tal van risico's. Risico resulteert uit een 
gebrek aan informatie, waardoor vrijwel elke reele situatie wordt gekenmerkt. De 
verdeling daarvan over de belegger en de vastgoedmanagement-organisatie hangt 
onder meer af van een ieders risicohouding, welke in dit bestek aangeeft in 
hoeverre men financieel gecompenseerd wil warden voor een toeneming in de 
spreiding van de mogelijk uitkomsten. 
• In geval van een risico-neutrale houding is deze compensatie gelijk aan nul; 
• Bij risico-aversie is deze positief. 
Een risico-averse of risico-mijdende houding duidt niet op het mijden van risico's als 
zodanig, maar op de vermijding van die risico's waarvan de drager onvoldoende 
compensatie ontmoet in de vergoeding. Op basis van het verschil in risicohoudingen 
kan tot een verklaring van diverse vergoedingssystemen gekomen worden, namelijk: 
• Een systeem van een variabele vergoeding. Een risico-neutrale vastgoedmana

gement-organisatie is indifferent tussen een met zekerheid te verwerven vergoe
ding en een onzekere vergoeding met een overeenkomstige mathematische 
verwachtingwaarde. 

• Een systeem van een vaste vergoeding. Een risico-averse vastgoedmanage
ment-organisatie prefereert een met zekerheid vaststaande vergoeding voor zijn 
beheerwerkzaamheden boven een variabele vergoeding met een even grote 
verwachtingswaarde. 
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Een systeem van 'sharecropping', waarbij een of andere deling in het risico 
wordt gerealiseerd. 

Een vaste vergoeding heeft voor de belegger als schijnbaar voordeel dat de kosten 
van de externe management-organisatie beheersbaar zijn. Een vaste vergoeding zal 
voor de vastgoedmanagement-organisatie echter als weinig prikkelend werken. Een 
incentive ontbreekt. Het systeem van vaste vergoedingen ligt daarbij niet in de lijn 
van co-makership waarin gekomen wordt tot een deling in mee- en tegenvallers 
vanuit een nauwe betrokkenheid bij het beleid. 
Een combinatie van vaste en variabele vergoeding lijkt in de vorm van sharecrop
ping lijkt vooralsnog de beste optie. Daarbij dient het variabele deel van de vergoe
ding als beloning voor inspanningen die tot extra resultaat hebben geleid (Vierkant, 
1995). 

De co-makershiprelatie zal op dit vlak voor de verschillende soorten vastgoed een 
andere invulling krijgen. Bij meer routinematige handelingen die op grate schaal 
kunnen warden uitgevoerd, zoals bij het beheer van woningen, zal de vastgoedma
nagement-organisatie eerder geneigd zijn tot een conformering van zijn vergoeding 
in een vast en een variabel deel. In maatwerksituaties met een in hoge mate 
objectgebonden karakter van veelal eenmalige werkzaamheden, zoals bij winkelcen
tra en kantoren vaak het geval is zal dit minder het geval zijn . In eerstgenoemde 
vastgoedcategorie zal vanuit een co-makershiprelatie dan oak eerder gekomen 
kunnen warden tot een hogere graad van uitbesteding en resultaatverantwoordelijk
heid. Het is daarom niet verwonderlijk dat een partij als ABC vastgoedbeheer, met 
uitgebreide expertise op het vlak van woningbeheer, als eerste partij in de markt 
een concept gebaseerd op risicodeling aan het uitwerken is. 

Naast verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan binnen de 
co-makershiprelatie gekomen warden tot een deling in het risico. Er is hier dus 
sprake van risicoparticiperend vastgoedmanagement. lndien tot een volledige 
uitbesteding van de ondernemersfunctie van het beleggen in vastgoed gekomen kan 
warden zal risicoparticipatie uit kunnen groeien tot risicodragend beheer. 

4.5 Risicodragend beheer 

In het kader van risicodragend beheer kunnen twee soorten risico onderscheiden 
warden. Ten eerste het systematisch risico gebonden aan het beleggen in vastgoed. 
Dit risico valt weg te diversificeren door het aanhouden van een juiste asset-mix. 
Het is evident dat dit risico door de belegger dient te warden gedragen. Dit is 
immers de belangrijkste reden om vastgoed in de beleggingsportfolio op te nemen. 
Het tweede soort risico betreft het onsystematische, objectgebonden risico. Dit 
risico kan warden gereduceerd door een zo adequaat mogelijk management. 
Gezien de aard van dit risico dient dit gedragen te warden door degenen, die hierop 
invloed kunnen uitoefenen. In een situatie waarin het asset management is uitbe
steed is dit de vastgoedmanagement-organisatie. Op basis van een afstemming van 
het portefeuille- en complexbeleid kan gekomen warden tot het bepalen van het 
objectspecifieke risico. Het beleggen in een individueel object kan echter nooit las 
gezien warden van een portefeuille. Een professioneel opgebouwde portefeuille is 
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geen verzameling gebouwen, maar een resultaat van weloverwogen keu2en ten 
aan2ien van risicospreiding. Genomen over het geheel van de portefeuille kan 20 
het onsystematische risico bepaald warden. Koppeling van het variabele deel van 
de beheervergoeding aan dit risico en garantstelling voor het resultaat maakt dat 
voor de management-organisatie een duidelijke stimulans ontstaat dit resultaat te 
realiseren. Ondanks de vergaande vrijheid en verantwoordelijkheid die de vastgoed
management-organisatie in dit verband verkrijgt 2al een nauwe beleidsmatige 
afstemming nood2akelijk 2ijn. Het beleid van de vastgoedmanagement-organisatie 
2al naadloos moeten aansluiten op doelstellingen van de opdrachtgever, de 
belegger. 

Naarmate de ROZ IPD-Vastgoedindex 2ich 2al ontwikkelen als goede benchmark 
voor het rendement op een portefeuille vastgoed 2al hiermee aansluiting ge2ocht 
kunnen warden om de prestatie van de vastgoedmanagement-organisatie te meten. 
De beloning 2al voor het variabele deel gekoppeld kunnen warden aan de excessie
ve rendementen ten op2ichte van de index. Gelijktijdig 2ullen daarbij oak afspraken 
gemaakt moeten warden over de beloning bij rendementen, die onder de marktin
dex liggen. 

4.6 Verandering in de organisatie van belegger en 
vastgoedmanagement-organisatie 

4.6.1 

De ontwikkeling van de relatie tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie 
tot het niveau van co-makership en het communiceren aan de hand van prestatie
afspraken en indicatoren 2al eisen stellen aan de organisatie van 2owel belegger als 
vastgoedmanagement-organisatie en een impact hebben op de cultuur en structuur 
van beide organisaties. 

De organisatie van 2owel belegger als vastgoedmanagement-organisatie 2al op een 
aantal punten essentiele veranderingen ondergaan, omdat in de organisatie 
structuurdenken plaats dient te maken voor procesdenken. Met andere woorden, 
het denken en werken vanuit structuur, hierarchie en beheersing dient plaats te 
maken voor het gericht 2ijn op communicatie met de klant en integrale realisatie van 
het (dienstverlenings-)produkt. Vanuit de oorspronkelijke filosofie om de eigen 
organisatie 20 goed mogelijk te structureren en te beheersen wordt overgestapt 
naar een visie om de organisatorische processen binnen en tussen co-makers te 
conditioneren en te sturen. 

Verandering in de cultuur 

Bij het werken met indicatoren is aandacht voor cultuuraspecten essentieel. Door 
het gebruiken van indicatoren warden de prestaties van afdelingen en personen 
beter 2ichtbaar. Dit raakt direct de cultuur van de organisatie, de geldende normen 
en waarden aangaande presteren, verantwoordelijk 2ijn en oak feitelijk verantwoor
delijkheid dragen. Voor het werken met indicatoren is een resultaatgerichte cultuur, 
waarin men elkaar kan aanspreken op het functioneren, een voorwaarde. 
Van een sterk hierarchische cultuur 2al in geval van co-makership een verschuiving 



4.6.2 

55 

moeten optreden in de richting van een meer rationele en innovatieve cultuur. De 
rationele cultuur kenmerkt zich door efficiency, effectiviteit en planning. De innova
tieve cultuur kenmerkt zich door innovativiteit, flexibiliteit en creativiteit. 

Daarnaast zal van een 'gesloten' cultuur overgegaan moeten warden naar een 
'open' cultuur. 

Verandering in de structuur 

Een situatie van co-makership zal naast verbetering van de coordinatie op het 
management-niveau van de afdelingen in en tussen de organisaties van belegger 
en vastgoedmanagement-organisatie vragen vooral op het operationele niveau van 
produktontwikkeling en -realisatie om aandacht vragen. Verantwoordelijkheid wordt 
hiermee op een lager niveau gelegd. 

De sturing vanuit de top zal gericht moeten zijn op het bereiken van strategische 
doelen. Medewerkers zullen daarbij op individueel niveau opgeleid moeten warden 
ten aanzien van hun toekomstig functioneren. Daarbij staat het gemeenschappelijk 
doel voorop de organisatie als collectief goed te laten functioneren. 
Het management vervult hiermee de taak coordinatie, integratie en het voeren van 
overleg te organiseren zij dienen in staat te zijn om medewerkers in het kader van 
produktontwikkeling en -realisatie aan te sturen. Voor het lijnmanagement is het 
cruciaal dat het wordt opgeleid in het condities scheppen voor en motiveren van de 
medewerkers waarbij men zich faciliterend opsteld. Het is daarbij belangrijk dat de 
organisatie een gemeenschappelijke taal ontwikkeld waarbij, binnen de organisatie 
en binnen de samenwerking, 'neuzen' dezelfde richting in wijzen. 

Bij het ontwikkelen van indicatoren kunnen onduidelijkheden in de structuur aan het 
licht komen. Er moet een goede fit zijn tussen prestatiegebieden, verantwoorde/ijk
heden en bevoegdheden. Wanneer men resultaten inzichtelijk maakt aan de hand 
van indicatoren zal een slechte overlap snel aan het licht komen. 
Door aanpassing van de structuur van de organisatie kunnen relatief kleine, 
zelfstandige eenheden met een eigen produkten-, diensten- en klantenpakket 
ontstaan. Deze eenheden hebben een zo integraal mogelijke zeggenschap en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het (deel)proces. Teneinde de prikkel voor het 
behalen van het maximale rendement voor de portefeuille in de uitbestedingssituatie 
zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, lijkt het zinvol het management vanuit de 
vastgoedmanagement-organisatie in profitcentres met een eigen resu/taatsverant
woordelijkheid te organiseren. Het belang van het profit-centre loopt dan parallel 
aan het belang van de belegger. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuil
les kan het profit-centre ook andere beleggers tot zijn account rekenen. Daarbij is 
voorkomen van mogelijke belangentegenstellingen van belang (Vierkant, 1995). 

lnvoering van co-makership zal, om de juiste afstemming, duidelijkheid in communi
catie en eenduidigheid van informatie te verkrijgen, vragen om een verhoging van 
de mate van standaardisatie en om een verhoging van de formalisatiegraad. Er zal 
gezocht moeten warden naar een samenwerkingsvorm tussen belegger en vast
goedmanagement-organisatie waarbij regels, afspraken en procedures schriftelijk 
warden vastgelegd om onduidelijkheden, misverstanden en fouten te voorkomen. 
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De formalisatie van de co-makership zal zich niet alleen beperken tot de eigen 
organisatie, maar zal zich tevens uitstrekken tot de organisatie van de co-maker. 

Waar voorheen rapportage en communicatie plaatsvond op het verschillende 
niveau's en plaatsen in de organisatie zal dit nu plaats vinden op het niveau van de 
eindverantwoordelijke, de directie van de vastgoedmanagement-organisatie of een 
accountmanager. Dit geldt zowel binnen de organisatie van de belegger als vast
goedmanagement-organisatie als tussen beide organisaties onderling. 

In traditionele organisatievormen zoals de functionele organisatie vindt men niet 
terug hoe essentieel de onderlinge samenwerking tussen de onderscheiden bedrijfs
functies is voor het realiseren van het beoogde {ondernemings-)resultaat. Meer 
kwaliteitsbewustzijn, geslaagde dienstverleninginnovaties en een versnelde proces
gang door een betere afstemming wijzen in de richting van het creeren van 
procesorganisaties, die onderlinge samenwerking tussen de bedrijfsfuncties 
bevorderen en zich kenmerken door een hoge mate van functionele integratie. De 
totale organisatie dient een heldere afspiegeling te zijn van de processen die zich 
binnen de keten afspelen. De organisatie zal daarbij van een meer hierarchische en 
op de interne processen gerichte vorm overgaan naar een meer marktgerichte 
orientatie met een matrixachtige structuur. Zowel belegger als vastgoedmanage
ment-organisatie kenmerkt zich naar buiten toe door een marktgerichte structuur 
door opdeling in business units geent op de verschillende marktsegmenten kanto
ren, winkels, woningen en Verenigingen van Eigenaren. Naar binnen toe dient een 
een functionele integratie van de disciplines administratief, technisch en commer
cieel beheer plaats te vinden met duidelijke {eind)verantwoordelijken geback-upd 
met vakspecialistische kennis. 
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De commerciele vastgoedmarkt is pas in de jaren zestig ontstaan. lnstitutionele 
beleggers speelden in op de vraag naar huisvestingsruimte. Tot de jaren tachtig vie! 
deze markt te karakteriseren als een aanbiedersmarkt, aanbieders dicteerden de 
markt. Door de ruime vraag werd er vrij veel vastgoed aan de markt toegevoegd en 
werd in hoog tempo door beleggers vastgoedportefeuilles opgebouwd. Eind jaren 
tachtig, begin jaren negentig valt hierin een kentering waar te nemen. De groeiende 
complexiteit van de markt en het proces, alsmede het feit dat door het ontstaan van 
een vragersmarkt de rendementen onder druk kwamen te staan, zorgde voor een 
grotere aandacht voor de exploitatiefase. Hieruit ontstond vanuit de belegger de 
behoefte om kritischer naar de vastgoedbelegging te kijken. Het ontstaan en de 
groei van vastgoedmanagement-organisaties is door deze ontwikkeling sterk bevor
derd. 

De aanbodzijde van de vastgoedmarkt bestaat voornamelijk uit institutionele 
beleggers ( levensverzekeri ngsmaatschappijen, pensioenfondsen, vastgoedfondsen). 
Zij zien in het vastgoed een middel om het risico van de portefeuille te spreiden. 
Andere mogelijke beleggingscategorieen zijn aandelen en vastrentende waarden 
(obligaties, leningen). De kenmerken van het vastgoedobject maken het hebben van 
vastgoed als belegging zeer complex, hetgeen echter geen reden is om niet in 
vastgoed te beleggen. De voordelen van het beleggen in vastgoed zijn het spreiden 
van het risico binnen de totale portefeuille, de stabiliteit van de opbrengsten en de 
waardevastheid. 

Beleggen in vastgoed en vastgoedbeheer 

De aanbodzijde is beschreven als het vastgoedbeheertraject en valt uiteen in drie 
niveaus. Op strategisch niveau concentreert zich de beleggersfunctie van het 
vastgoedexploitatietraject. Op dit niveau wordt vanuit de asset allocation invulling 
gegeven aan het (property) portfolio management. Het strategisch niveau kenmerkt 
zich door een benadering van het vastgoedvermogen gelijk aan andere assets. 
Op tactisch niveau wordt invulling aan het beleggersbeleid (geformuleerd door het 
portfolio management) gegeven door het asset management. Op dit niveau warden 
strategische keuzes uitgewerkt en voorbereid, met inbreng van het specifieke 
karakter van het vastgoed en de vastgoedportefeuille. 
Op operationeel niveau vinden de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot 
de vastgoedobjecten plaats. Op het tactische en operationele niveau concentreert 
zich de ondernemersfunctie in het vastgoedexploitatieproces. Hierin komt het 
managementintensieve karakter van vastgoedbeleggingen tot uiting, wat vastgoed 
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scheid van andere belegging-assets. 

Vastgoedmanagement heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk en zelfstandig 
onderdeel van dat traject. Vastgoedmanagement-organisaties nemen op operatio
neel niveau de taken over, die de belegger wil uitbesteden. De dienstverlening en 
taken van vastgoedmanagement-organisaties kunnen in een drietal functionele 
groepen warden gesplitst: 
Technisch beheer 
Alie werkzaamheden die te maken hebben met het schoonhouden, onderhouden en 
aanpassen van het vastgoed. 

Administratief beheer 
Alie werkzaamheden die samenhangen met het berekenen, verrekenen, incasseren 
en administreren van kosten en baten die door exploitatie van het beheerde 
vastgoed voorkomen. 

Commercieel beheer 
Alie werkzaamheden die gericht zijn op het verhuren van het te beheren vastgoed 
en een optimalisatie van de rendement-risicoverhouding. 

Het vastgoedexploitatieproces is een continu en dynamisch proces waarin tussen de 
verschillende niveaus en sectoren altijd een intensieve wisselwerking noodzakelijk is. 
De wisselwerking tussen de verschillende niveaus is niet alleen vanuit manage
mentoverwegingen gewenst, maar ook vanwege wederzijdse be"fnvloeding. Dit wil 
zeggen dat informatie die op het operationele niveau wordt verkregen, moet warden 
teruggekoppeld naar het strategisch niveau, waarmee desgewenst het beleid kan 
warden aangepast en vice versa. 

Strategische herorientatie 

Door tegenvallende marktomstandigheden en toegenomen complexiteit vallen zowel 
bij beleggers als bij vastgoedmanagement-organisaties een aantal ontwikkelingen te 
bespeuren. Zowel bij beleggers als vastgoedmanagement-organisaties valt een 
herorientatie ten aanzien functie en plaats in het vastgoedexploitatietraject waar te 
nemen. In onderstaande warden de trends bij beleggers en vastgoedmanagement
organisaties geschetst die de basis vormen van deze herorientatie. 

Uit het beset dat het managen van vastgoed niet de core-business van een beleg
ger is heeft zich op dit vlak de laatste jaren een concentratietrend voltrokken. De 
aandacht binnen de portefeuille is hierbij verschoven van acquisitie en nieuwbouw 
naar de bestaande voorraad. Deze voorraadbenadering heeft ertoe geleid dat 
beleggers zich zijn gaan concentreren op de huurder a/s belangrijkste asset. Het is 
immers de huurder die rendement genereert en niet het gebouw. Om succesvol te 
kunnen exploiteren is het belang van management-informatie toegenomen. lnforma
tiebehoefte is hierbij op een hoger niveau gekomen. 
De belangrijkste trend is echter de back-to-core-businessbeweging die te constate
ren valt. Zoals in het begin van deze alinea al vermeld is, is het beheren van 
vastgoed een afgeleide activiteit van het beleggen in vastgoed die wellicht beter aan 
managers over gelaten kan warden dan aan beleggers. De kernactiviteit bij het 
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beleggen in vastgoed is het strategisch beleid. Met name de bepaling van het 
bestanddeel vastgoed in relatie tot de doelstelling van de totale beleggingspor
tefeuille staat daarbij centraal. Voorts dient de belegger te bepalen welke rende
ment-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. 

De te signaleren trends bij vastgoedmanagement-organisaties vormen in grate 
lijnen een afgeleide van de eisen die beleggers aan vastgoedmanagement-organisa
ties stellen. Beleggers vormen immers de belangrijkste opdrachtgevers van vast
goedmanagement-organisaties. Gevolg van de herorientatie bij beleggers is dat er 
hogere eisen aan vastgoedmanagement-organisaties warden gesteld; hogere eisen 
aan de professionaliteit van de organisatie en kwaliteit van de dienstverlening. 
Vastgoedmanagement-organisaties zijn hiertoe de weg naar professionalisering 
ingeslagen. Om dit te realiseren hebben zich schaalvergrotings- en specialisatieron
des afgespeeld, waarbij door produktontwikkeling getracht wordt een uitbreiding van 
het dienstenpakket te realiseren. 

De motieven om te komen tot een verschuiving van taken naar de vastgoedmana
gement-organisatie in het vastgoedexploitatietraject kan samenvattend hieronder 
grafisch weergegeven warden. 

Figuur 5.1 - Referentiekader 'Uitbreiding taken en verantwoordelijkheden' 

Voordeel 

BELEGGER 

BEHEERDER 

effecllvltelt pl008$ 

Nadeel 

afatand beleld--uitvoerlrig 
kennis• en ervaringveriles 
afhankell}kheld 

afname lnltlatlef en daadkracht 

Uitbesteding betekent voor een belegger, in het uiterste geval, de beeindiging van 
de vastgoedmanagement-activiteiten van de eigen vastgoedafdeling. In dit geval 
wordt ook wel gesproken over verticale desintegratie. Over de mate waarin dit 
plaats kan vinden zal nog nader ingegaan warden. De wens te komen tot uitbeste-



5.1.4 

60 

taken en verantwoordelijkheden biedt vastgoedmanagement-organisaties mogelijkhe
den tot een uitbreiding van hun dienstverlening te komen. Oak veel beleggers 
denken in deze richting. lndien echter vastgoedmanagement-organisaties niet in 
staat zijn om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de eisen die de 
belegger op dit terrein stelt dan is de mogelijkheid aanwezig dat beleggers, eventu
eel in collectief, een eigen management-organisatie in de markt zetten. Vastgoedma
nagement-organisaties zouden hiermee teruggeworpen worden op het verzorgen 
van het service-management. 

Co-makership 

Naast de ontwikkelingen bij beleggers en vastgoedmanagement-organisaties zijn 
een aantal ontwikkelingen waar te nemen in de relatie tussen eigenaar en beheer
der. Ten eerste kan geconstateerd worden dat de relatie eigenaar-beheerder 
zakelijker wordt. Alhoewel aspecten als persoonlijk contact en vertrouwen nog 
steeds een belangrijke rol spelen worden door beleggers steeds vaker kwaliteitsei
sen voorop gesteld. Daarnaast is een ontwikkeling naar een evenwichtigere relatie 
waar te nemen. Door de reeds te constateren verhoogde mate van het beroep doen 
op (advies-)diensten van vastgoedmanagement-organisaties wordt laatstgenoemde 
meer en meer een gesprekspartner op niveau. De traditioneel strikte scheiding 
tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie dient plaats te maken voor 
een nauwe samenwerking waarbij de beheerder zich als meedenkende partner 
opstelt. Vanuit de verhouding tussen belegger (uitbesteder) en vastgoedmanage
ment-organisatie (toeleverancier) zal deze relatie zich dienen te ontwikkelen tot een 
co-makersh iprelatie. 

Vanuit een theoretische typering van co-makership kan gekomen warden tot een 
schets van de invulling van een co-makershiprelatie tussen belegger en vastgoed
management-organisatie. Confrontatie met de huidige beheerpraktijk geeft aan, aan 
welke aspecten een nader invulling gegeven moet worden en waarop inspanningen 
zowel bij belegger als vastgoedmanagement-organisatie zich zouden moeten 
concentreren om te komen tot de gewenste afstemming in het vastgoedexploitatie
traject. Hierbij wordt de volgende definitie voor co-makership gehanteerd: 

De opbouw van een lange-termijnrelatie met een beperkt aantal !everanciers op 
basis van wederzijds zake/ijk vertrouwen. 

Co-makership kenmerkt zich door een nauwe betrokkenheid van de toeleverancier 
bij de uitbesteder in de realisering van diens doelstellingen. Hoofdvoorwaarde om 
co-makership te realiseren, is de bereidheid van zowel uitbesteder als toeleverancier 
in onderling vertrouwen aan elkaars bedrijfsvoering te werken en in gezamelijk 
belang het eindprodukt zo goed mogelijk te leveren. Hierbij gaat het om de afstem
ming tussen beide zo groat mogelijk te laten zijn en niet om de toeleverancier 
volgens het (eenzijdig vanuit uitbesteder opgestelde) contract te laten leveren. Alie 
partijen binnen de samenwerkingsvorm dienen ervan overtuigd te zijn dat op deze 
wijze hun individuele doeleinden op een snellere meer effectieve en efficiente wijze 
te kunnen bereiken of in stand te houden. Co-makership is meer dan meemaken, 
het is meemaken en dat is nog meer dan meedenken. 

Als gezamelijke doelstelling in de co-makershiprelatie kunnen daarmee onderschei-
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den warden: 
• Een betere samenwerking tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie; 
• Een hogere innovatiegraad en een hoger kwaliteitsniveau van de dienstverlening; 
• Een integrale kostenreductie in het totale exploitatietraject; 
• Verbetering van het bedrijfsresultaat van zowel de belegger (rendement) als de 

vastgoedmanagement-organisatie (honorarium). 

Daarnaast zijn voor beide participanten in de samenwerking individuele drijfveren te 
onderscheiden. Voor een belegger zijn deze: 
- Verminderen controle en sturingslast door het verkrijgen van verbeterde controle 

en beheersing; 
- Beter zicht op het functioneren van de vastgoedmanagement-organisatie; 
- Op een verantwoorde wijze te komen tot een herverdeling van taken en verant-

woordelijkheden. 
Voor de vastgoedmanagement-organisatie kan de volgende motivatie gegeven 
warden: 
- Creeren kennisvoorsprong en verantwoorden investeringen die hiermee gepaard 

gaan; 
- Beter procesinzicht; 
- Hogere kwaliteit dienstverlening; 
- Uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden . 

De keuze van belegger en vastgoedmanagement-organisatie om een co-makership
relatie aan te gaan is een keuze van strategische aard. Keuze van de co-maker 
dient gekoppeld te warden aan het strategisch perspectief van de belegger aan
gaande het managen van vastgoed. Belegger en vastgoedmanagement-organisatie 
zullen om de gewenste afstemming te bereiken, nu en in de toekomst, afspraken 
moeten maken in het kader van: 
• Kwa/iteit 
• Ontwikke/ing 
• Logistiek 

Kwaliteit 
Met het aangaan van een co-makershiprelatie groeit voor een belegger de afhanke
lijkheid van de vastgoedmanagement-organisatie. Beleggers zullen derhalve meer 
aandacht en energie gaan besteden aan het toeleveringsproces. Dit resulteert in 
een verhoogde aandacht voor de controle en barging van de kwaliteit van de 
dienstverlening en het dienstverleningsproces. In dit kader kan gesproken warden 
over interorganisationele kwaliteitszorg. Voor vastgoedmanagement-organisaties is 
het zaak de gewenste kwaliteit te leveren en inzichtelijk te maken. 

Ontwikkeling 
Met het complexer warden van het vakgebied en het kritischer worden van de 
huurder(s) wordt het voor beleggers steeds moeilijker de hiervoor benodigde kennis 
in huis te hebben. Vanwege de schaalomvang van vastgoedmanagement-organisa
ties (specialisatie loont eerder), de lokale aanwezigheid en de nabijheid met de 
huurder is het voor deze partij in beginsel mogelijk deze kennis efficienter in huis te 
halen of te ontwikkelen. lnnovatie in het vastgoedexploitatietraject komt daarbij bij 
de vastgoedmanagement-organisatie te liggen. Daarnaast zullen innovaties bij 
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vastgoedmanagement-organisatie sneller plaats kunnen vinden. Ontwikkelcapaciteit 
wordt hiermee van belang. Binnen een co-makershiprelatie dienen daarom afspra
ken gemaakt te warden over de inbreng van vastgoedmanagement-organisatie en 
belegger in het beheren van vastgoed. 

Logistiek 
Er kan een betere logistieke afstemming bereikt warden naarmate processen beter 
gestructureerd zijn. Logistieke prestatie en proceskwaliteit hangen dan oak nauw 
samen. Wanneer co-makership goed functioneert, zijn de grenzen tussen belegger 
en vastgoedmanagement-organisatie transparant geworden en kan veel werk in de 
vorm van dubbel werk warden vermeden. Bij intensieve samenwerking vinden 
verschuivingen plaats met betrekking tot functies en taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Daarbij valt bij beleggers de behoefte waar te nemen van 
doen te hebben met een modulair opgebouwde dienstverlening. 

De vastgoedmanagement-organisatie zal zijn dienstverlening binnen de co-maker
hiprelatie adequaat op het primaire proces van de belegger kunnen afstemmen. 
Afstemming kan zich daarbij concentreren op portefeuille-niveau waarbij invulling 
van het complexbeleid, binnen het kader van het portefeuillebeleid en afspraken 
over kwaliteit, ontwikkeling en logistiek, over gelaten kan warden aan de vastgoed
management-organisatie. 

Herverdeling taken en bevoegdheden 

Het procesinzicht dat vastgoedmanagement-organisaties in de co-makershiprelatie 
geboden wordt biedt inzicht in de wijze waarop het vastgoedexploitatiebeleid tot 
stand komt en leidt tot procesbeheersing. Met kennis van het beleid van de 
belegger mag van de vastgoedmanagement-organisatie een actieve houding 
verwacht warden. Dit betekent dat de vastgoedmanagement-organisatie niet meer 
slechts uitvoering geeft aan de taken -gedetailleerd- vorm gegeven in de beheer
overeenkomst, maar dat de management-organisatie een kritische houding aan
neemt ten aanzien van de te ondernemen activiteiten en de mogelijke gevolgen 
hiervan voor het beleggersbeleid aangaande het onderhavige vastgoed of de 
onderhavige huurder(s) en de positie op termijn in de markt. Het wordt hierbij 
moeilijker taken en verantwoordelijkheden contractueel vast te leggen. Beheerover
eenkomsten zullen dan oak meer uit taakstellende doelstellingen moeten bestaan. 

Prestatie-afspraken 
Binnen taakstellende doelstellingen zullen prestatie-afspraken gemaakt moeten 
warden. Het operationaliseren van doelstellingen in prestatie-afspraken dwingt de 
belegger in concrete meetbare termen de uitdagingen te formuleren. Prestatie
afspraken moeten hierbij in een lijn staan met de strategische doelstelling. Om 
taakstellende doelstellingen te formuleren in prestatie-afspraken is meetbaarheid en 
eenduidigheid vereist. Hiertoe zullen indicatoren bepaald of ontwikkeld moeten 
warden. 

lndicatoren 
Met behulp van indicatoren kunnen metingen en registraties warden uitgevoerd die 
informatie (scores) opleveren waarmee het niveau van doelbereiking op een 
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prestatiegebied inzichtelijk wordt gemaakt. lndicatoren zijn daarbij kengetallen die 
'iets' zeggen over produkt-, praces-, service- of organisatie-aspecten. 
Op het financiele vlak zijn enige indicatoren beschikbaar op basis waarvan meting 
van de prestatie kan plaats vinden. Op het niet financiele vlak waar het veelal gaat 
om kennis over kwaliteit, service en klanttevredenheid zal nog het nodige werk 
verricht moeten warden. 

lndicatoren kunnen daarbij vorm gegeven warden volgens een 'top down' -benade
ring of volgens een 'bottum up'-benadering. In eerstgenoemde benadering ligt de 
nadruk op het controlerende element, in de tweede op het motiverende aspect van 
indicatoren. Belegger en vastgoedmanagement-organisatie zullen samen tot een set 
van indicatoren moeten komen die de gewenste prestaties adequaat beschrijven. 
Vastgoedmanagement-organisaties dienen hierbij over een voldoende mandaat te 
kunnen beschikken om verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Een goede 
match tussen verantwoordelijkheid-, taken- en bevoegdhedenstructuur is gewenst. 
Daarbij betekent het voorbehouden van beslissingsbevoegdheden door de belegger 
noodzakelijkerwijs het handhaven van een eigen omvangrijke vastgoedafdeling, 
grater dan in een optimale co-makershipsituatie noodzakelijk zo zijn. 

De belegger zal evenwel in staat moeten zijn de uitvoeringskwaliteit van de uitbeste
de taken te kunnen beoordeling. Een zekere mate van countervailing power is 
gewenst, waarmee een grens aan uitbesteding bereikt is. 

Resultaatverantwoordelijkheid 

lndien vanuit de vastgoedmanagement-organisatie gekomen kan warden tot een 
be'invloeding van de beleidsvorming op tactisch niveau, dan leidt dit vanuit de co
makershipgedachte tot (mede-)verantwoordelijkheid voor het realiseren van de 
(taakstellende) doelstelling. Het afhankelijk stellen van, een deel van, de vergoeding 
van de vastgoedmanagement-organisatie aan deze doelstelling lijkt het logisch 
complement. Het is immers het beleidsmatige vlak waar de relatie tussen inspanning 
en resultaat met relatief grate onzekerheid is omgeven. 

Naast verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan binnen de 
co-makershiprelatie gekomen warden tot een deling in het risico. Er is hier dus 
sprake van risicoparticiperend vastgoedmanagement. lndien tot een volledige 
uitbesteding van de ondernemersfunctie van het beleggen in vastgoed gekomen kan 
worden zal risicoparticipatie uit kunnen groeien risicodragend beheer. 

Risicodragend beheer 

In het kader van risicodragend beheer kunnen twee soorten risico onderscheiden 
warden: 
• het sytematische risico, verbonden aan beleggen in vastgoed; 
• het onsystematische, objectgebonden risico. 
Dit laatste risico kan warden gereduceerd door een zo adequaat mogelijk manage
ment. Gezien de aard van dit risico dient dit gedragen te warden door degenen, die 
hierop invloed kunne uitoefenen. In een situatie waarin het asset management is 
uitbesteed is dit de vastgoedmanagement-organisatie. Koppeling van het variabele 
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deel van de beheervergoeding aan dit risico en garantstelling voor het -minimale
resultaat maakt dat voor de management-organisatie een duidelijke stimulans 
ontstaat dit resultaat te realiseren waarbij een naadloze aansluiting op de doelstel
lingen van de opdrachtgever, de belegger, vereist is. 

Organisatieverandering 

De ontwikkeling van de relatie tussen belegger en vastgoedmanagement-organisatie 
tot het niveau van co-makership en het communiceren aan de hand van prestatie
afspraken en indicatoren zal eisen stellen aan de organisatie van zowel belegger als 
vastgoedmanagement-organisatie en een impact hebben op de cultuur en structuur 
van beide organisaties. 

Conclusies 

Strategische herorientatie 

Uit de interne en externe analyse valt te concluderen dat er een voedingsbodem 
voor een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden richting vastgoedmana
gement-organisatie bestaat. Andere strategische alternatieven, zowel voor belegger 
als vastgoedmanagement-organisatie, dienen daarbij niet uit het oog verloren te 
warden. Met het schetsen van de ontwikkeling naar co-makership is getracht 
uitwerking te geven aan het creeren van een win-win situatie voor belegger en 
vastgoedmanagement-organisatie waarbij een adequaat antwoord gegeven zal 
moeten warden op de vermeende voor- en nadelen van uitbesteding c.q. uitbreiding 
van taken en verantwoordelijkheden. 

Co-makers hip 

Co-makership verhoogt de betrokkenheid van de vastgoedmanagement-organisatie 
bij het beleid van de vastgoedafdeling van de beleggingsinstelling. Het is belangrijk 
dat de vastgoedmanagement-organisatie de kans krijgt mee te denken in de 
vorming en de invulling van het vastgoedexploitatiebeleid. Vastgoedmanagement
organisaties zullen een dynamischere attitude ten opzicht van het beheren van 
vastgoed moeten ontwikkelen, waarbij de korte termijnvisie vervangen zal moeten 
warden door een korte en een lange termijnvisie. Er zullen prognoses gemaakt 
moeten warden, op basis waarvan advies kan warden uitgebracht en het beleid kan 
warden vastgelegd. 
Voor de management-organisatie biedt een co-makershiprelatie de mogelijkheid zijn 
organisatie optimaal af te stemmen op die van de belegger. Daarnaast biedt dit de 
mogelijk tot een vergroting van de kennis voor de vastgoedmanagement-organisatie 
te komen. Het is belangrijk om binnen de co-makershiprelatie te komen tot goede 
afspraken over kwaliteit, kennis en logistiek. 

De mate van afstemming zegt echter nag niets over de prestatie die geleverd wordt. 
Dit geeft immers alleen de wijze aan waarop belegger en vastgoedmanagement
organisatie communiceren, informeren, overleggen en rapporteren. In een co-
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makershiprelatie 'optima forma' zal de vermeende toegevoegde waarde echter 
bewezen worden. Vastgoedmanagement-organisatie zullen meetbaar en controleer
baar hun meerwaarde moeten aantonen om taken en verantwoordelijkheden van 
beleggers over te kunnen nemen. Het verdient aanbeveling om dienstverleningont
wikkeling gepaard te laten gaan met het ontwikkelen van instrumenten waarop 
resultaatverbetering kan worden gebaseerd. 

Prestatie-afspraken en indicatoren 

Door het maken van prestatie-afspraken is het mogelijk een duidelijke verdeling te 
maken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Prestatie-afspraken 
dienen een vastgoedmanagement-organisatie scherp te houden. Ondanks de 
gewenste opdeling in prestatiegebieden en -indicatoren zal in de co-makership
relatie voor het groter geheel gewaakt moeten worden. Het optimaliseren van de 
afzonderlijke prestatiegebieden of het halen van een individuele norm kan immers 
leiden tot sub-optimalisatie. Tussen de te onderscheiden prestatiegebieden zullen 
de nodige verbanden gelegd moeten warden die de onderlinge relatie en de relatie 
met het totale prestatie weergeven. Verwacht mag warden dat in een co-makership
relatie de prestatieverantwoordelijke bij de vastgoedmanagement-organisatie beter 
in staat zal zijn een relatie te leggen tussen de eigen fysieke activiteiten en het te 
realiseren (financiele) resultaat. 

lndicatoren hebben daarbij de functie een relatie te leggen tussen de financieel 
strategische wereld en de fysieke wereld. Het is belangrijk dat het vormgeven van 
indicatoren in samenspraak met belegger en vastgoedmanagement-organisatie 
plaats vindt. Alleen op deze wijze zal een draagvlak voor het werken met prestatie
afspraken ontstaan. Prestatie-afspraken dienen daarbij gebaseerd te zijn op 
indicatoren die een motiverend en een controlerend karakter hebben. 

Uiteraard dient het beleid zich niet volledig op deze prestatie-afspraken (en -metin
gen) te concentreren. Het vastgoedbeheer is immers niet volledig in meetbare 
termen te vatten. De prestatie-afspraken zijn echter wel een uiting van de kwaliteit 
(en professionaliteit) van de samenwerkingsrelatie tussen belegger en vastgoedma
nagement-organisatie. Controle en de mogelijkheid in te grijpen zal voor de 
belegger een belangrijke randvoorwaarde blijven, het is uiteindelijke zijn vastgoed. 

Voor de kritische bedrijfsprocessen zal de belegger zich moeten afvragen of hij 
deze zelf blijft doen of dat hij deze uitbesteed. Uitbesteding is hierbij gebaseerd op 
een kwaliteitsverschil tussen het zelf doen en het uitbesteden. Ook prestatie
afspraken kenmerken zich hiermee door een hoge mate van maatwerk. 

Risicoparticipatie 

Een (her)verdeling van taken en bevoegdheden zal gepaard moeten gaan met een 
verdeling van verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden moeten daar gelegd 
warden waar ze het best be'invloed kunnen warden. Co-makership en risicopartici
patie vormen hierbij slechts een groeiproces naar een uitbesteding van het asset 
management aan vastgoedmanagement-organisaties in de vorm van risicodragend 
beheer. 
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Bijlage 

Diensten van vastgoedmanagement-organisaties 

De Nederlandse Vereniging van Makelaars geeft in haar model-beheerovereen
komst een aantal werkzaamheden die als basis gehanteerd kunnen warden voor 
een indeling van de beheertaken. In deze overeenkomst warden standaarddiensten 
beschreven en aanvullende diensten. De standaarddiensten warden omschreven als 
technisch, administratief en commercieel beheer. Aanvullende diensten warden 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 warden verwacht 
dat deze binnen de beheervergoeding warden uitgevoerd. Ook opdrachten die geen 
betrekking hebben op het beheerde object en voor derden warden uitgevoerd, 
kunnen als aanvullend warden aangemerkt. Deze diensten gebeuren op advies
basis. 

Mede door de globale omschrijvingen in deze standaard beheerovereenkomst is 
echter moeilijk een grens te trekken tussen standaard- en aanvullende diensten. 
Bijna alle vastgoedmanagement-organisaties gebruiken bij een beheeropdracht dan 
oak 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. Elke overeenkomst, van eigenaar of vastgoedmanager 
afkomstig, is echter maatwerk. Dit maakt de definitie van een standaardpakket 
lastig. 
Het beheerpakket kan bestaan uit technisch, commercieel en administratief beheer. 
Vastgoedmanagement-organisaties kunnen ook naar deze functionele indeling in de 
drie dienstengroepen zijn georganiseerd. De technische, administratieve en 
commerciele afdelingen werken echter wel samen in de relatie met de eigenaar en 
in de relatie met de huurder. In een theoretische beschouwing is loskoppeling 
mogelijk, maar in de praktijk zullen de componenten nauw verweven zijn . Deze 
integratie van functionele taken is gezien de groeiende complexiteit van de beheer
opdrachten gewenst. 

Functionele beschrijving taken vastgoedbeheer 

Een functionele beschrijving van beheertaken vanuit de eigenaarrelatie (beheercon
tract) is hieronder uiteengezet in administratief, technisch en commercieel beheer. 
Meeuwis (1993) komt ook tot een indeling van taken van een vastgoedmana
gement-organisatie in de drie hoofdgroepen. De drie groepen warden door Meeuwis 
als volgt samengevat: 
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Administratief beheer 

Het administratief beheer is alsvolgt omschreven: 'Alie werkzaamheden die te 
maken hebben met het berekenen, verrekenen, incasseren en administreren van 
kosten en baten die door exploitatie van het beheerde vastgoed voorkomen. Andere 
administratieve beheertaken zijn het regelen van belastingbetalingen, financiele 
jaarstukken en verzekeringen.' Goderie en Van Zutphen (1988) plaatsen ook de 
registratie en bewaking van veel operationele huurdersinformatie bij het administra
tief beheer. Vaak vindt namelijk een koppeling plaats met de financiele gegevens in 
een geautomatiseerd systeem. Zoals eerder gemeld zal in de praktijk de grens 
tussen de afdelingen wat dit aangaat niet zo scherp te trekken zijn . 
De verschillende taken zullen nu warden besproken: 

Huur en servicekosten 
- Factureren van huur en servicekosten; 
- lncasso van huur en servicekosten; 
- Aanmanen bij achterstanden huur en servicekosten. 

Huurders zijn uit hoofde van de huurovereenkomst een huurvergoeding verschul
digd. Het vooraf gedefinieerde bedrag (afgezien van indexeringen) wordt op vaste 
betaaldata overgemaakt aan de verhurende partij (eigenaar of beheerder), tezamen 
met de servicekostenvergoeding. Deze servicekostenvergoeding bestaat uit een 
voorschot op de te maken kosten. De beheerder stuurt facturen en controleert de 
betalingen. Bij een correct betalingsgedrag bestaat de interactie tussen beheerder 
en huurder slechts uit een periodiek schriftelijk contact (factuur). Bij te laat of niet 
betalen, volgt een actie van de beheerder in de vorm van respectievelijk een 
rentenota of een aanmaning. Het aanmanen bestaat uit een procedure waarbij 
afhankelijk van situatie en huurder een meer formele of informele afhandeling 
plaatsvindt. 

Rapporteren achterstanden 
Achterstanden warden periodiek gerapporteerd aan de eigenaar. De rapportage 
gaat vergezeld van een advies over te nemen stappen. lncidenteel voorkomende 
substaritiele problemen met huurders warden in overleg met de eigenaar door de 
beheerder of een externe partij behandeld. Deze laatste zijn commerciele beheer
taken. 

Jncasso en beheer bankgaranties en waarborgsommen 
De bankgaranties van huurders van commercieel vastgoed warden beheerd en 
zonodig ge"ind door de vastgoedmanagement-organisatie. Deze zaken zijn vastge
legd in het huurcontract. 

Doorvoeren mutaties, indexering huur 
Ook hier vindt een integratie van commerciele en administratieve taken plaats. Va
nuit externe (economische, politieke, maatschappelijke) ontwikkelingen wordt de 
huur gewijzigd met een bepaald percentage. In het huurcontract zijn de bepalingen 
hieromtrent vastgelegd. Vaak is de indexering gekoppeld aan een landelijk indexcij
fer, bijvoorbeeld het consumenten-prijsindexcijfer. De vastgoedmanagement
organisatie licht de huurder schriftelijk in over de verhoging. 
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Periodieke rapportage huurverantwoording 
- huurinkomsten; 
- eigenaarskosten; 
- servicekosten; 
- debiteuren; 
- leegstand. 

Hier vindt een interactie plaats met de eigenaar. De cashflow van objecten en 
portefeuilles moet warden verantwoord. Meestal is in het beheercontract vastgelegd 
wat van de vastgoedmanagementorganisatie wordt verwacht aan overzichten en 
adviezen. Het is een periodiek terugkomende activiteit. 

Afrekening servicekosten 
- Rapporteren aan eigenaar kosten en betalingen; 
- Verrekening definitieve saldi. 

Als in het geval van commercieel vastgoed sprake is van een enkele huurder, die 
een geheel object huurt, is in beginsel geen sprake van servicekosten. Het dage
lijks, schoonmaak- en tuinonderhoud ten behoeve van het gebruik moeten dan 
volledig door de huurder warden geregeld, zoals bepaald in het huurcontract. Als in 
deze situatie bepaalde diensten door de vastgoedmanagement-organisatie warden 
waargenomen, warden deze direct doorberekend aan de huurder. In deze situatie 
bestaat duidelijkheid over te verrekenen kosten. 

Als sprake is van een situatie waar meerdere huurders in een complex (kanto
ren/winkels en/of woningen) treden er ten opzichte van eerder vermelde situatie een 
aantal complicaties op. Ten eerste moet het onderhoud van de algemene ruimten 
en voorzieningen warden doorberekend naar de verschillende huurders op basis 
van bijvoorbeeld m2-gebruik. De nota's voor het verbruik van 'gas, water en licht', 
komen binnen bij de vastgoedmanagement-organisatie, welke de kosten verrekend 
in de servicekostenvergoeding. Eens per jaar vindt een verrekening plaats op basis 
van het werkelijk verbruik. Voor de verwerking van nota's en het opdrachtgeven van 
dagelijks onderhoud van algemene ruimten en voorzieningen ontvangt de vastgoed
management-organisatie een aparte vergoeding. 

Verrekening met huurders bestaat uit het inzichtelijk maken van de kosten en het 
terugbetalen of incasseren van overschotten en tekorten. Hierbij komen dezelfde 
zaken aan de orde als bij de periodieke incasso van huur en servicekostenvergoe
ding. 

Bij overige administratieve taken vindt vooral contact plaats met de eigenaar van 
het vastgoed. Deze vloeien voort uit het beheercontract. De taken zijn afhankelijk 
van de invulling van het contract, wat vaak maatwerk is. De eigenaar eist een 
informatie- en adviestroom welke past binnen zijn proces. De beheerder streeft bij 
de beheeropdrachten naar een structuur die past binnen zijn eigen beheerproces. 
Door het winnen van vertrouwen over de te volgen of gevolgde werkwijze kan dit 
proces enigszins warden gestuurd in een richting die voor de vastgoedmanagement
organisatie meer efficient is. 
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De overige administratieve taken bestaan uit: 
- BTW aangifte en afdracht; 
- (Adviseren bij) opstellen van financiele jaarstukken; 
- O.Z. belasting; 
- Uit de beheerovereenkomst voortkomende rapportages. 

Bij verschillende taken die warden gerekend tot het administratief beheer, vindt 
geen interactie plaats met huurder of eigenaar. Het gaat dan om de administratieve 
verwerking van activiteiten van andere afdelingen, bijvoorbeeld bij huurdersmutaties 
en de controle van geldstromen en budgetten. Wanneer deze controle- en registra
tieactiviteiten uitmonden in rapportages en overzichten (managementinfo) kan wel 
warden gesproken van een interactie. Deze middelen zijn een onderdeel van het 
zgn. front-office. 

Huurderscontacten 
Bij de contacten met de huurder met betrekking tot de huur en servicekosten vindt 
vooral schriftelijk contact plaats. Alvorens een huurder wordt aangetrokken, wordt, in 
het geval van woningen de mogelijke individuele huursubsidie berekend (IHS). 
Daarna heeft het contact voornamelijk betrekking op zaken die in contracten zijn 
vastgelegd. De verwachting van de huurder ten aanzien van deze beheertaken zijn 
dus te voorspellen . Het is belangrijk deze afspraken juist te hanteren. Het kennen 
van de vastgelegde zaken is voor de vastgoedmanager essentieel. Er moet vooral 
kennis zijn omtrent de afwijkingen van de standaardafspraken en procedures, omdat 
die zaken voor de huurder juist van belang zijn. Bij het factureren moet rekening 
warden gehouden met het feit dat de huurder leek is op het gebied van huisvesting 
en administratief beheer. Er moet duidelijkheid bestaan over aspecten als bedrag, 
tijdstip van betaling, reden en opbouw van het bedrag. Ook wat de huurder mag 
verwachten, als niet aan de afspraken is voldaan, moet duidelijk zijn . Daarnaast 
moet de contactpersoon bekend zijn of bekend zijn op welke wijze de organisatie 
bereikbaar is. 

Technisch beheer 

Het technisch beheer valt te omschrijven als alle werkzaamheden die te maken 
hebben met het onderhouden van het gebouw en het aanpassen van het vastgoed. 
Beheertaken die vastgoedmanagement-organisaties hierbij uitvoeren zijn : het formu
leren van een onderhoudsbeleid, het inventariseren van de technische staat van het 
vastgoed, het plannen en begroten van werkzaamheden, het contracteren van 
aannemers en het controleren van de uitvoering. 

De taken zijn gericht op het functioneren van het gebouw en de installaties. Het 
gaat om het conditioneren van de gebouwprestaties en wel zodanig dat het optimaal 
de functie kan blijven vervullen waarvoor het gerealiseerd is. 

Voor een goede uitvoering van het technisch beheer is het van belang dat de 
eigenaar een duidelijke beleidsvisie en beleidsdoelstellingen heeft. In overleg met 
de eigenaar moeten keuzes warden gemaakt. De uitvoering van het beleid, planning 
en begeleiding, vindt daarna door de beheerder plaats die op zijn beurt het overgro-
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te dee! van de uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed. De eigenaren van 
onroerend goed voeren ten aanzien van het technisch beheer vrijwel allemaal een 
ander beleid. Veelal warden beleidkeuzes pas gemaakt op basis van een advies 
door de vastgoedmanagement-organisatie. 

De technisch-beheertaken: 

Dagelijks-, schoonmaak- en tuinonderhoud, en a/gemene voorzieningen 
- formuleren uitgangspunten beleid; 
- opstellen plannen; 
- afsluiten contracten onderhoudsbedrijven; 
- begeleiden van uitvoering en controleren nota's. 

Het onderhouden van terrein, algemene ruimten en commerciele ruimten kan 
warden gesplitst in een deel dat verzorgd wordt door de eigenaar en een huurders
deel. Het terrein en de algemene ruimten warden veelal verzorgd door de beheer
der. Het beleid ten aanzien van deze activiteiten komt tot stand door interactie 
tussen beheerder en eigenaar, na advies van de beheerder. De kosten warden 
doorberekend naar de huurder(s) van het object. De verhuurde ruimten zijn voor 
rekening van de huurder, mits andere afspraken zijn gemaakt, wat niet vaak 
voorkomt. 
Bij de contractbesprekingen moet dit onderhoud al aandacht krijgen. Een juiste 
opstelling van de beheerder en duidelijkheid naar de huurder ten aanzien van de 
verantwoordelijkheden is belangrijk. Het valt aan te bevelen de huurder een aantal 
opties en consequenties aan te reiken , zodat de verwachting die de huurder heeft 
overeenkomt met de uiteindelijk geleverde prestatie. 

Gepland (preventief en correctief) onderhoud 
- onderhoudsbeleid; 
- onderhoudsplan; 
- afsluiten contracten; 
- begeleiden uitvoering. 

Bij het onderhoud warden beleid en plannen in interactie met de verhuurder of 
eigenaar geformuleerd. De vastgoedmanagement-organisatie heeft een adviserende 
functie. Op basis hiervan warden contracten afgesloten met aannemers en vindt 
controle van uitvoering en nota's plaats. Bij de selectie van aannemers moeten 
eisen warden gesteld ten aanzien van het omgaan met de huurder en het verhuur
de. Dikwijls wordt de beleving van het gehuurde verstoord door het gedrag van de 
aannemer of een andere extern uitvoerende partij . In deze zin moet alles in het 
werk warden gesteld (met eenvoudige middelen en activiteiten) om de huurder op 
de juiste manier te informeren en rekening te houden met huurderswensen. Zo 
gebeurt het oak al bij winkels en winkelcentra, waar onderhoud bij voorkeur 
plaatsvindt in het laagseizoen of buiten winkeluren zodat het winkelpubliek niet 
wordt gestoord. Het betrekken van huurders bij gepland onderhoud kan de tevre
denheid ten aanzien van het object of complex en het beeld van de verhurende 
partij aanzienlijk verbeteren. 
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Niet gep/and (preventief en correctief) onderhoud 
Dit bestaat uit mutatieonderhoud (preventief) en storings- en klachtenonderhoud 
(correctief). lnspecties bij een vertrekkende huurder en bij oplevering warden 
vastgelegd in een proces-verbaal. De basiscondities zijn dan vastgelegd en/of 
benodigd onderhoud kan warden geregistreerd 1

• Hierbij vindt een directe (inciden
tele) interactie plaats met de huurder. De procedures zijn vastgelegd in contracten. 
Op basis van de inspecties warden onderhoudswerkzaamheden ge"fnitieerd en 
indien mogelijk verhaald op de ex-huurder. Ondanks het feit dat dit exit-contacten 
zijn staan nag steeds het vertrouwen en de duidelijkheid naar de huurder voorop. 
De procedure bij mutaties moet bij de huurder bekend warden gemaakt, waarna 
duidelijke afspraken warden (of al zijn) vastgelegd. Als de nieuwe huurder al bekend 
is kan in het geval van commercieel vastgoed met het onderhoud rekening gehou
den warden met diens wensen. Voor woningen geldt dit veelal niet. 

Ten aanzien van storingen moeten duidelijke procedures warden opgesteld. De 
huurder moet bekend zijn met de procedures. Oat betekent dat de huurder weet wie 
hij moet benaderen en vertrouwen heeft dat zijn klacht of signaal wordt behandeld. 
Het informeren van de huurder is daarbij essentieel. Deze informatieverantwoorde
lijkheid ligt bij de vastgoedmanagement-organisatie. Deze coordineert de procedure 
en afhandeling en de contractueel vastgelegde aansprakelijkheden. 
Storingsonderhoud bestaat uit: 
- meldcentrale; 
- registratie; 
- opnemen schade; 
- opdrachtgeven en controle reparatie; 
- aansprakelijk stellen. 

Groot onderhoud/hergebruik 
Een functionele of technische veroudering van het object moet tijdig door de vast
goedmanagementorganisatie warden gesignaleerd door inspecties of klachtenmel
dingen. Afhankelijk van de soort situatie is een rol weggelegd voor de beheerder, 
eigenaar en huurder. De beheerder, de vastgoedmanagementorganisatie, speelt 
een adviserende en controlerende rol. Bij het advies aan de eigenaar kan de 
vastgoedmanager de huurdersklachten en -wensen betrekken. Het is belangrijk 
rekening te houden met de belangen van de huurders, vooral bij ingrijpende 
renovaties. Voor deze incidentele ingrepen zijn aparte scenario's noodzakelijk, die 
afgestemd zijn op de situatie en duidelijk de rol van de verschillende partijen 
beschrijven. Deze grate technische ingrepen vallen meestal buiten het beheercon
tract. Het gaat hier om aanvullende diensten met een aparte vergoeding. In feite is 
hier geen sprake van 'beheer' maar gaat het om investeringsvraagstukken. 

Rapportages 
De technische rapportages maken deel uit van een periodieke rapportage per 
object. Op basis van inspecties warden de staat van het gebouw en te verwachten 
onderhoudswerkzaamheden beschreven. Een rapportage gaat meestal vergezeld 

Naast het werken met een proces verbaal wordt tegenwoordig veel gewerkt met een 'acte van constatering'. Dit bestaat 
meestal uit een of twee A-viertjes met kernachtig de geconstateerde technische staat en gebreken. Een foto-reportage 
word! vaak bijgevoegd om het verhaal le ondersteunen. 
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van een begroting en planning van de onderhoudswerkzaamheden. Deze advies
taak van de beheerder vindt plaats in samenhang met de andere functionele 
beheertakengroepen. Op basis van een integratie van commercieel en technisch 
advies kunnen beslissingen omtrent objecten worden genomen. 

Huurderscontacten 
Vanuit het technisch beheer zijn er vrij veel contacten, vooral ad hoc, met de 
huurders (Goderie & Van Zutphen, 1988). Men is daardoor vaak vrij goed op de 
hoogte van de gang van zaken bij de huurder, en niet alleen in technisch opzicht. 
Zo kan men bijvoorbeeld als eerste vernemen of een kantoorhuurder verhuis
plannen heeft. Van deze bron van informatie wordt over het algemeen te weinig 
gebruik gemaakt. 

Commerciee/ beheer 

De ontwikkeling van het beheer heeft vooral plaatsgevonden in deze dienstengroep. 
De ontwikkelingen in de markt maken het noodzakelijk dat bij de verschillende typen 
commercieel vastgoed meer aandacht moet worden besteedt aan het commercieel 
beheer. Bij beheer van woningen bestaat deze noodzaak niet, al zijn elementen van 
het commercieel beheer wel steeds vaker terug te vinden in het beheer van met 
name huurwoningen in het duurdere huursegment. Bij winkels heeft de ontwikkeling 
van commercieel beheer al geleid tot een specialistisch beheer. De ontwikkeling van 
het management van kantoren beweegt zich ook in deze richting. 

Commercieel beheer kan omschreven warden als alle werkzaamheden die gericht 
zijn op het verhuren van het te beheren vastgoed en een optimalisatie van de 
rendement/risico-verhouding, oftewel de performance. Beheertaken voor vastgoed
managers zijn: het bepalen van het huurbeleid, het communiceren met (potentiele) 
huurders, het opstellen van huurovereenkomsten, het opstellen van verhuurover
zichten, het adviseren over te nemen (des)investeringsbeslissingen en huuraan
passingen, het ontwikkelen van promotionele activiteiten voor vastgoedeigenaren of 
huurders, het behandelen van overlastzaken, beroepsprocedures en bezwaar
schriften. 

Commercieel beheer heeft als doe! het optimaliseren van het exploitatieresultaat 
door op de hoogte te blijven van datgene dat voor de exploitatie van het object van 
belang is. Het commercieel beheer is een grijs gebied tussen eigenaar en beheer
der. Het gaat om de contacten met de huurders, het opstellen van een commer
cieel- en marketingbeleid, het inschatten van marktmogelijkheden en een verhuur
beleid. De eigenaar van het vastgoed is vaak geneigd het commercieel beheer niet 
volledig uit handen te geven. De vastgoedmanagement-organisatie verzamelt dan 
meestal de informatie en geeft advies. Het commercieel beheer bestaat op vast
goedmanagementniveau dan uit advies- en marketingtaken, en uit taken gericht op 
de interactie tussen huurder en verhuurder. Concreet kunnen de volgende taken 
worden genoemd: 
- bevorderen van de verhuurbaarheid; 
- afsluiten en verlengen van huurovereenkomsten en advisering bij aankopen en 

verkopen; 



78 

- informeren eigenaar met betrekking tot het huurdersbestand en de marktpositie 
van het object en advies met betrekking tot het huurbeleid, exploitatie, gebouw en 
promotie.; 

- informeren en adviseren van de eigenaar over discrepantie tussen de behoefte 
van de huurder en de gebouwkenmerken en de mogelijkheden met consequen
ties . 

Deze commerciele taken hebben tot gevolg dat de activiteiten die vanuit deze taken 
kunnen warden geformuleerd voor een groat deel bestaan uit het inwinnen van 
informatie over huurder, object en markt om die te vormen tot managementin
formatie voor de eigen interne processen en de informatiestroom naar de eigenaar. 

Op goede contacten met de huurders wordt steeds meer de nadruk gelegd, om 
goed op de hoogte te zijn van voornemens, wensen en eisen van de huurders. Zo 
kan men eventueel komen tot anticiperende maatregelen of tegemoetkoming aan de 
huurderswensen, en wordt de verhuurder niet plotseling geconfronteerd met een 
huuropzegging. 

Als de huurder centraal staat, is deze informatie onontbeerlijk. Gestructureerde 
gegevensverzameling en een verwerking tot managementinformatie zijn van belang 
om klantgericht te kunnen beheren. Enerzijds om het operatianeel beheerpraces 
aan te kunnen sturen en anderzijds om tezamen met technische en marktinformatie 
een commercieel advies te kunnen geven aan de eigenaar van het vastgaed, 
waarin rekening is gehouden met de wensen en eisen van apdrachtgever en de 
huurder. In de zin van klantgericht beheer kunnen alle contacten met de huurder 
ander het commercieel beheer warden verstaan. Deze cantacten leveren alien een 
bijdrage aan het inzicht in het functioneren van de huurder en daarmee van het 
complex. 

Aanvullende diensten 

De aanvullende diensten bestaan uit verkoop- en adviestaken die voor opdrachtge
vers warden uitgevoerd. Deze opdrachtgevers zijn niet noodzakelijkerwijs ook 
beheerrelaties. De managementorganisatie kan vanuit haar capaciteiten oak advise
rende taken aan derden aanbieden. Men kan hier denken aan makelaarsactiviteiten 
als verhuur en taxaties, maar oak marktonderzoeken of technisch advies. 
Oak extra beheerdiensten, zeals extra gedetailleerde rapportages en begeleiding 
van grate en complexe projecten behoren hiertoe. Vaak zijn de voorwaarden voor 
verrekening in deze gevallen al in het beheercantract vastgelegd. 

In deze opsomming van taken is de rol die de vastgaedmanager speelt op het 
tactische niveau duidelijk. Hij draagt de informatie aan op basis waarvan investe
ringsbeslissingen kunnen warden genomen. De vraag is in hoeverre de vast
goedmanager door een uitbreiding van deze taken en bevoegdheden een bijdrage 
kan leveren aan de performance van het vastgoed. Nanlohy (1993) geeft aan dat bij 
het commercieel beheer het object als een asset moet warden benaderd. Hier moet 
warden getracht dit vermogen optimaal te houden, ook als de marktomstandigheden 
en/of gebruikerseisen veranderen. 


