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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie van mijn afstudeeronderzoek, de afronding van de studie tot 
Bouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek 
heeft plaatsgevonden in het kader van de differentiatie Vastgoedbeheer en is 
voltooid onder begeleiding van een vastgoedmanagement-organisatie in comrnercieel 
oruoerend goed: Zadelvast Beheer B.V. te Utrecht. 

Het onderzoek betreft een toepassing van de service-marketingtheorie op de 
dienstverlening van vastgoedmanagement-organisaties. Specifiek richt het onderzoek 
zich op de kwaliteitsbeleving van de huurder bij het beheren van kantoorgebouwen. 
Het onderwerp is voortgekomen uit een zorgvuldig, maar moeizaam doorlopen 
beginproces, waarin - mede door mijn brede interesse en door de vele mogelijke 
onderzoeksonderwerpen in het nieuwe vakgebied - vele probleemstellingen de revue 
hebben gepasseerd. Ondanks deze zorgvuldige opzet heb ik de zeer pretentieuze 
doelen waarmee ik ben gestart - uitspraak doen over de operationalisatie van de 
klantgerichte benadering in het vastgoedbeheer - slechts voor een dee! kunnen 
behalen. Het uiteindelijk resultaat van het onderzoek is een verkenning van de 
toepassing van de service-marketingtheorie, uitmondend in een model, en de 
operationalisatie van een onderdeel van dat model in een vragenlijst. 

Zadelvast Beheer B.V. heeft mij de mogelijkheid geboden het onderzoek bij deze 
organisatie te voltooien. Naast de bijdrage die Zadelvast Beheer B.V. heeft geleverd 
aan het onderzoek, heeft mijn aanwezigheid bij deze organisatie bijgedragen aan 
mijn ontwikkeling als 'vastgoedbeheerder'. De informele sfeer heeft tevens geleid 
tot een leuke 'stage' -periode. 

Mijn speciale dank gaat uit naar Dick van 't Kruijs voor het vertrouwen en de 
waardevolle gesprekken en kritieken, en naar de !eden van mijn begeleidingscom
missie Jos Smeets, Hans Hofman en Harmen Oppewal, voor de vele nuttige 
kritieken en aanbevelingen. Daamaast wil ik de medewerkers van Zadelvast Beheer 
B. V. en de gei"nterviewde huurders be dank en voor de medewerking. 

Mijn laatste, maar zeker niet mijn minste, dankwoord gaat uit naar mijn vriendin 
Anke, familie en vrienden voor de steun en het begrip in het afgelopen jaar. 

Edwin van der Voort, februari 1994 - februari 1995. 
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1 Inleiding: probleemschets 

1.1 Kantooraanbod en klantorientatie 

De structurele leegstand van kantoorgebouwen toont aan dat de kantoorruimtemarkt 
zich in een dal bevindt. Een aantal exteme factoren, alsmede belemmerende fysieke 
kenmerken van het produkt kantoorgebouw zijn daar debet aan. De aanbieders van 
kantoorruimte hebben te lang vastgehouden aan een marktbenadering die voor 1990 
gangbaar was, maar nu niet meer voldoet. De verplichting te beleggen, de weinige 
belemmeringen en geringe sturing door de overheden, alsmede de destijds gunstige 
marktverhoudingen bepaalden het aanbod op de markt. De markt was een aanbie
dersmarkt. De aanbieders van kantoorhuisvesting bepaalden de voorwaarden voor de 
transactie en verwachtten bij een ruime vraag de kantoorruimte snel af te zetten en 
door verhuur en waardestijging een gunstig rendement te halen. 

In het begin van de jaren negentig is een marktomslag te herkennen. De markt
orientatie wijzigt naar de gebruiker van kantoorruimte. De neergang in de markt 
noodzaakt ontwikkelaars en aanbieders van kantoorruimte om uit te gaan van de 
behoefte van de kantoorgebruiker. Van deze klantbenadering, kenmerkend voor de 
marketing, wordt in andere produktieprocessen al !anger uitgegaan. Nu moeten ook 
bij het aanbieden van kantoorruimte de eisen en wensen van de (potentiele) vrager 
aan de basis staan van het beleid van de organisatie. Ook het management van 
objecten en portefeuilles zouden op deze benadering moeten zijn gestoeld. Als 
onderdeel van de aanbodzijde staan in dit onderzoek de vastgoedmanagement
organisaties centraal. 

1.2 Vastgoedmanagement en klantorientatie 

Het management van kantoren en ander omoerend goed voor de verhuurmarkt, 
wordt uitgevoerd binnen de eigen organisatie of door een management-organisatie 
die op commerciele basis taken overneemt van de eigenaar van het vastgoed. Deze 
professionele vastgoedmanagement-organisaties hebben na een snelle groei en 
ontwikkeling een plaats gevonden in de markt, tussen de verschillende partijen. Deze 
groei is niet gepaard gegaan met een echte produktontwikkeling. Men stelt zich 
behoudend op (Van der Jagt-Buitink, 1993). Juist in de slechte marktsituatie zouden 
deze organisaties door een meer initierende en innoverende houding kunnen laten 
zien dat vernieuwde dienstverlening, waarbij meer aandacht wordt gegeven aan de 
behoefte van de gebruiker, een bijdrage kan leveren aan de performance van het 
vastgoed. 

Juist deze vastgoedmanagement-organisaties zouden zich kunnen ontwikkelen door 
gebruik te maken, en uit te gaan, van een klantorientatie. Bij deze organisaties vindt 
het meeste contact met de huurder plaats. De vraag is echter in hoeverre de vast
goedmanagement-organisaties een klantbenadering toe kunnen passen. Zij zijn voor 
een groot dee! afhankelijk van de eigenaren van het vastgoed. De ontwikke\ingen in 
het vastgoedbeheer kunnen echter de mogelijkheden bieden de dienstverlening aan te 
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passen. De belegger wil steeds meer informatie over een portfolio of project en wil 
zich tegelijkertijd meer met zijn core-business gaan bezighouden. Daardoor krijgt de 
vastgoedmanager meer verantwoordelijkheden. Het belang van de vastgoedmanager 
als intermediair neemt toe. De vraag is nu wat de vastgoedmanager kan en moet 
ondememen. Gezien de eerdergenoemde marktontwikkelingen zal de vastgoedmana
gement-organisatie moeten bijdragen aan een klantgerichte invulling van het aanbod. 
De dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie zou moeten worden 
afgestemd op de behoefte van de huurder. 

1.3 ProbleemsteJling 

Vanuit het voorgaande kan de volgende probleemstelling voor dit onderzoek worden 
geformuleerd: 

Hoe kan een vastgoedmanagement-organisatie de dienstverlening aan de 
huurders van kantoorgebonwen afstemmen op de behoefte en verwachting 
van deze huurders? 

Centraal staan in dit onderzoek de dienstverlening van de vastgoedmanagement
organisatie en een op de huurder van kantoorgebouwen gerichte toepassing van de 
service-marketing-theorie. Deze toepassing moet sturing geven aan een verbetering 
van de afstemming van de dienstverlening op de behoefte van de huurder. In het 
onderzoek zal worden onderzocht hoe door een kJantgerichte benadering van het 
beheer een bijdrage kan worden geleverd aan een grotere tevredenheid van de 
huurders tijdens de gebruiksfase van een kantoorgebouw. 

De probleemstelling valt in een aantal onderzoeksvragen uiteen. welke richting 
geven aan het onderzoek: 

• Wat is de plaats van het vastgoedmanagement in het vastgoedbeheertraject, aan 
de aanbodzijde van de markt en waaruit bestaat de dienstverlening? 

• Wat betekent een benadering vanuit de service-marketing voor een dienst
verlenende organisatie? 

In hoofdstuk 2, 3 en 4 vindt u een beschrijving van de onderwerpen van dit onder
zoek: vastgoedbeheer, vastgoedmanagement en marketing (van diensten). Vastgoed
management is een vrij nieuw vakgebied. U vindt een beschrijving van de ontwikke-
1 ing van vastgoedmanagement-organisaties en van de dienstverlening bij het 
managen van kantoorhuisvesting voor een eigenaar-belegger. Tevens vindt u een 
beschrijving van de marketingprincipes, theorieen en instrumenten. Na een algemene 
beschouwing zal de nadruk liggen op het kwaliteitsbegrip bij de marketing van 
diensten of service-marketing. 

• Welke elementen uit de service-marketing-theorie kunnen sturing geven aan de 
afstemming van de dienstverlening op de behoefte en verwachting van de huurder? 
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In hoofdstuk 5 en 6 wordt beschreven hoe deze aspecten zijn samen te brengen tot 
uitgangspunten en een model ter sturing van het dienstverleningsproces van een 
vastgoedmanagement-organisatie vanuit de kwaliteitsbeleving van de huurder. 

Hoe kan het inzicht in de hvaliteitsbeleving van de huurder warden vergroot? 

Het meest wezenlijke onderdeel van de marketingtheorie, de kennis over de wensen 
van de klanten (de huurders), krijgt in hoofdstuk 7 de aandacht. Het gebrek aan deze 
kennis is een groot manco in de kantoorruimtemarkt. Aan de hand van een bestaan
de methode (SERVQUAL) wordt een vragenlijst gegenereerd waarrnee de kwaliteit 
kan worden gemeten. Deze vragenlijst wordt bij enkele huurders getoetst. Op basis 
van deze toets en op basis van aanvullende interviews met de huurders bij het 
invullen van de vragenlijsten, zal een uitspraak worden gedaan over de bruikbaar
heid van de vragenlijst als meet-instrument. 

[n hoofdstuk 8 vindt u een samenvatting, de conclusies en de aanbevelingen van dit 
onderzoek, alsmede een slotbeschouwing. 

1.4 DoelstelJing 

Het rapport bestaat voor een groot deel uit een beschrijving en synthese van de 
marketingtheorie en de vastgoedbeheerpraktijk tot de uitgangspunten en toepassing 
van een klantorientatie in vastgoedmanagement-organisaties, waarbij de kwaliteit van 
de dienstverlening centraal staat. Uiteindelijk moet deze toepassing leiden tot een 
bijdrage aan de klantorientatie in het vastgoedbeheertraject vanuit de dienstverlening 
van vastgoedmanagement-organisaties. 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig en kan als volgt worden geformu
leerd: 

Verkenning van de mogeJijkbeden om met een toepassing van de service
marketingtbeorie storing te geven aan een betere afstemming van de 
dienstverlening van vastgoedmanagement-organisaties op de kwaliteitsbe
leving van de huurders van kantoorgebouwen, en bet genereren van een 
vragenlijst waarmee bet inzicbt in de kwaliteitsbeleving van de · buurders 
kan worden vergroot. 
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2 Vastgoedmanagement 

2.1 lnleiding 

Vastgoedmanagement is een vakgebied in ontwikkeling. Het is pas recentelijk aan 
het uitgroeien tot een volwaardig dee! van de vastgoedwerkzaamheden van beleggers 
en krijgt als zodanig een eigen plaats in de vastgoedmarkt. Men is gaan inzien dat 
door goed management een bijdrage geleverd kan worden 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 vakgebied 
grote 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 commer
cieel vastgoed en wordt hier verder benoemd als vastgoedbeheer. Hieronder vallen 
het beheer van objecten en portefeuilles. Vastgoedmanagement-organisaties gebrui
ken 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 worden omschreven als het op 
commerciele basis uitvoeren van beheertaken voor eigenaren van vastgoed. Het 
vakgebied moet worden geplaatst aan de aanbodkant van de markt. Vastgoedmana
gement wordt in dit hoofdstuk geplaatst in het kader van de markt, beleggen in 
vastgoed en vastgoedbeheer om te komen tot de aanleiding voor klantgericht beheer 
van kantoorhuisvesting. 

2.2 De vastgoedmarkt 

De onroerend goed- of vastgoedmarkt is een dynamische en in hoge mate ondoor
zichtige markt (Ter Hart, 1987). De afhankelijkheid van exteme factoren als 
economische en politieke ontwikkelingen en de heterogeniteit van het produkt zijn 
daar mede oorzaken van. 

De commerciele vastgoedmarkt is pas in de jaren zestig ontstaan. Voordien waren 
gebouwen zonder uitzondering eigendom van de gebruiker. De expansie van het be
drijfsleven, de wens om financiele middelen vrij te houden voor bedrijfsinvesterin
gen en de uitbreiding van het aantal overheidstaken leidden in het begin van de jaren 
zestig tot de neiging om bedrijfsruimte te huren. Op deze vraag werd ingespeeld 
door institutionele beleggers, die in het commercieel vastgoed een manier zagen om 
het risico binnen de beleggingsportefeuille te spreiden. 

2.2.1 De kantorenmarkt 

Dit onderzoek concentreert zich op de markt waar kantoorhuisvesting ver- en 
gehuurd wordt. Tot het begin van de jaren tachtig was de kantorenmarkt een 
aanbiedersmarkt. De ruime vraag garandeerde een hoog rendement, waardoor veel 
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voor de vrije markt werd gebouwd. De eerste tekenen van leegstand en overaanbod 
kwamen in het begin van de jaren tachtig, als gevolg van een recessie, aan het licht. 
Het bouwen op risico nam af en het verschijnsel van voorverhuur trad op, gestimu
leerd door de lagere overheden. De vraag naar en het aanbod van kantoorruimte 
namen weer toe in het tweede deel van de jaren tachtig. Aan de aanbodzijde kwam 
het zelfs tot overproduktie. Daarnaast werd het aanbod op de markt ook voor een 
groot dee! gevoed vanuit een vervangingsvraag. Vee! kantoren werden door de oude 
gebruikers verlaten. Het verschil tussen nieuw en oud uit(te) zich in een economi
sche en technische veroudering bij de overblijvende voorraad, verlaten door de oude 
gebruikers. Deze overproduktie en vervangingsvraag hebben geleid tot leegstand van 
structurele aard. De prestatiekenmerken van de objecten uit dit dee! van de voorraad 
voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen. Ook de grotere mobiliteit van de huurder, 
mede veroorzaakt door een verkorting van de huurcontracten, draagt bij aan de 
leegstand in en veroudering van de voorraad. Het ontbreken van toplokaties in de 
Nederlandse situatie, de platte markt, versterkt die mobiliteit. Er is geen echte 
differentiatie in de markt en er zijn geen grote prijsverschillen, zoals in andere 
landen wel het geval is. 

In deze 'overaanbod' -situatie is sprake van een vragersmarkt. Sinds het begin van de 
jaren negentig kunnen de vragers hogere eisen gaan stellen, als gevolg van deze 
situatie. Ook het feit dat de huurders kritischer zijn geworden ten aanzien van de 
huisvestingslasten levert hier een bijdrage aan. In deze situatie van een vragersmarkt 
moet de aandacht gevestigd worden op de gebruiker, en vooral op het behouden van 
de gebruiker. Dit vergt een specifieke aanpak. Een uitdaging voor de aanbieders van 
kantoorhuisvesting. 

2.2.2 De aanbodzijde van de markt: institutionele beleggers 

Tot in de jaren zestig was het gebruikelijk dat de eigenaar van het kantoorpand ook 
gebruiker was. Met de bovengenoemde ontwikkeling is dat veranderd. Nu overheerst 
bij kantoren de groep verhurende eigenaren, voomamelijk gevormd door de instituti
onele beleggers. Zij vormen de aanbodzijde van de markt. Het CBS verstaat onder 
institutionele beleggers 'financiele instellingen die met een zekere regelmaat gelden 
op langere termijn te beleggen hebben als noodzakelijk uitvloeisel van hun hoofd
taak'. De belangrijkste institutionele beleggers zijn: 

• levensverzekeringsmaatschappijen; 
pensioenfondsen; 

• vastgoedfondsen. 

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

Het doe) 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 gei"nvesteerde vermogen gelijk blijft of toeneemt. Dit rendement 
wordt afgewogen tegen het risico dat een bepaalde belegging met zich meebrengt. 
Naast bet risico spelen ook andere ken.merken zoals de liquiditeit, de manage
menteisen en de fiscale mogelijkheden een rol bij de keuze voor de belegging. 

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 en leningen); 
aandelen; 
vastgoed. 

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. De (financiele) performance van de belegging staat centraal. 
Performance moet warden gezien als het rendement tegen een afgewogen risico. Het 
risico binnen een portefeuille wordt verkleind door diversificatie of spreiding over 
de categorieen. Hierbij wordt uitgegaan van een afnemend risico bij negatief 
gecorreleerde beleggingscategorieen. Bij meer positief gecorreleerde categorieen in 
de portfolio zijn de voordelen van diversificatie minimaal (portfolio-theorie). De 
reden van diversificatie hangt dus nauw samen met de kenmerken en eigenschappen 
van de verschillende beleggingscategoriee·n of assets, en dan met name de mate 
waarin de rendementsontwikkeling gevoelig is voor economische, politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Vastgoed is een van de beleggingscategorietfo. Vastgoed wordt als beleggingsobject 
verhandeld op de vastgoedmarkt, waar de beleggers als aanbieders de huisvesting 
verhuren en objecten kopen en verkopen. Deze markt is verre van perfect (Nanlohy, 
1993). De kenmerken van vastgoed maken de vastgoedmarkt en het hebben van een 
vastgoedobject als belegging zeer complex. De markt kent vanwege gebondenheid 
van gebouwen aan de lokatie bijvoorbeeld geen centrale marktplaats. Oak is er, 
mede vanwege het feit dat elk object uniek is, een gebrek aan kennis en informatie. 
Er is daarbij een beperkt aanbod en de markt is complex door haar ingewikkelde 
transacties en financieringsovereenkomsten. Een vastgoedobject is verder niet liquide 
en vereist veel aandacht en specifieke kennis. Ondanks deze complexiteit en 
ondoorzichtigheid, met leegstand- en financieringsrisico's, wordt toch in vastgoed 
belegd. De volgende redenen kunnen daarvoor warden aangegeven (Nanlohy, 1993): 

• spreiding van het risico. In verband met de spreiding van en een reductie van 
het risico door de correlatie-effecten, zullen de middelen over de verschillende 
categorieen, waaronder vastgoed, worden gediversificeerd; 

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

• waardevastheid. Vastgoed biedt bescherming tegen inflatie. De waarde van het 
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vastgoedobject volgt over het algemeen de inflatie. 

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 altematief. Indirect vastgoed heeft het kenmerk van een 
aandeel. Er worden aandelen gekocht in een fonds dat winsten genereert door het 
investeren in vastgoed. Hierbij is de vraag gerechtvaardigd of nog van beleggen in 
vastgoed gesproken kan worden (Van Tartwijk, 1993). Direct in vastgoed beleggen 
houdt in dat men zelf sturing kan geven aan projecten en portfolio's. Oat betekent 
dus ook dat de werkzaamheden die daarbij horen door de belegger zelf of in 
opdracht van de belegger moeten worden gecoordineerd en uitgevoerd. Direct 
vastgoed vraagt om een voortdurende aandacht om tijdens de exploitatie de gewens
te cashflow, het gewenste rendement en een kleiner risico te kunnen bewerkstelligen. 
De activiteiten die met deze aandacht samenhangen, vallen buiten de core-business 
van de belegger. Bij beleggen gaat het om de financiele prestatie van een beleg
gingsobject. 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. Alie professionele vastgoedbeleg
gers 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 specialisten nodig (Van der Jagt
Buitink, 1993 ). 

2.3.1 Beleggen in vastgoed en vastgoedbeheer 

Vanuit de beleggerszijde kan vastgoedbeheer worden gezien als het geheel van 
strategische, tactische en operationele beslissingen en taken om met het beleggings
object, het vastgoed, een gewenst rendement te behalen. De drie onderscheiden 
niveaus geven de schaal aan waarbij beslissingen plaatsvinden. 

Het strategische niveau bestaat uit het geheel van beslissingen met betrekking tot het 
vastgoed in samenhang met de overige beleggingscategoriecfo of assets in de 
beleggingsportefeuille. Van der Jagt-Buitink (1993) plaatst asset allocation manage
ment in de bovenste hierarchische laag. Hier is eigenlijk geen sprake van vast
goedbeheer. Het begrip geeft aan in welke partiele investeringsrnogelijkheden of 
assets men kan beleggen. Onmiddellijk daama 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, onafhan
ke lijk van detailleringen, wordt vergeleken met andere beleggingsobjecten (Van der 
Jagt-Buitink, 1993). De aandacht voor een optimalisering van het rendement van een 
portefeuille onroerend goed, door middel van de meest gunstige samenstelling van 
en toevoeging van waarde aan de totale portefeuille, staat centraal. Portfolio 
management kan ook worden bezien op een lager hierarchisch niveau. De totale 
vastgoedportefeuille van een belegger kan worden gesplitst in onafhankelijke type-. 
regio- of anderzijds gebonden portfolio's. Het betreft hier meer tactische beslis
singen zoals acquisitie, nieuwbouw en afstoting, gericht op een deel van het portfo
lio binnen de strategische doelen en beleidsuitgangspunten. Het operationele niveau 
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wordt omschreven als property management, oftewel vastgoedmanagement. Hier 
vinden de dagelijkse werkzaamheden bij projecten plaats. Het property management 
is projectgebonden. Van der Jagt-Buitink constateert een driedeling in de taken op 
dit niveau, waar veel van de vastgoedmanagement-organisaties actief zijn. Het gaat 
om financieel-administratief management, technisch management en commercieel 
management. 

Van Tartwijk ( 1993) beschrijft een vastgoedorganisatie in de eerder genoemde drie 
schaalniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Hij heeft het over een vast
goedbeheertraject waar op ieder niveau een bepaald dee! 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 vennogensmix. Dit is vergelijkbaar met het door Van der Jagt-Buitink 
genoemde asset allocation management. Daarnaast plaatst Van Tartwijk ook het 
bepalen van de na te streven samenstelling van de vastgoedportefeuille in categoriale 
en geografische zin hieronder, bezien vanuit puur financiele doelstellingen. Het tac
tisch niveau wordt door hem beschreven als het vastgoedportefeuille-management op 
categoriaal of regionaal niveau. Hier worden middellange termijnplannen opgesteld 
binnen de randvoorwaarden van gemaakte strategische keuzes en met inbreng van de 
actuele marktsituatie. 
Operationeel wil volgens hem zeggen: 'alle werkzaamheden die verbonden zijn met 
het dagelijks beheer van de objecten'. Opvallend is dat Van Tartwijk het huurders
management 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 opereren, vastgoedma
nagement-organisaties, zich zouden moeten richten op de professionalisering van het 
dagelijks beheer. Hij vindt dat opereren op tactisch niveau een andere organisatie 
vereist die onder leiding van bet topmanagement beheer moeten voeren. Als dusda
nig kunnen de bovenste twee Iagen volgens hem niet los van elkaar worden gezien. 

2.3.2 Ontwikkelingen 

De tegenvallende marktomstandigheden van de laatste jaren hebben een aantal 
ontwikkelingen tot gevolg. Enerzijds vindt bij beleggers een herorientatie plaats ten 
aanzien van de prestaties van bet vastgoed gedurende de exploitatieperiode. Ander
zijds worden huurders kritischer in hun eisen en wensen, hetgeen een andere benade
ring van de kant van de aanbieder vereist. 

Herorientatie 
De herorientatie op de prestaties van het vastgoed gedurende de exploitatieperiode 
heeft gevolgen voor bet vastgoedapparaat bij de belegger. Zoals bij veel andere 
ondememingen bestaat ook bij beleggers de neiging om zich meer toe te leggen op 
de kemactiviteit van de organisatie: bet beleggen van de ingelegde middelen in 
vermogenscategorieen. De betrokkenheid van de beleggers bij bet dagelijks manage
ment van bet vastgoed zou in deze zin af moeten nemen. De kernactiviteit bij bet 
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 rendement
risicoverhouding hij kan accepteren en welke categoriale en/of geografische sprei-
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ding daarbij past. De vraag is of de belegger zich tot een dergelijke kernactiviteit zal 
beperken. 

Van der Jagt-Buitink (1993) constateert ook deze 'back to core business'-beweging 
met een uitbesteding van werkzaamheden. Ook constateert zij dat met deze bewe• 
ging veel dubbele functies, bij belegger en vastgoedmanagement-organisatie, 
verdwijnen. Zij pleit voor een situatie waar beleggers de uitgangspunten van hun 
beleid duidelijker formuleren, waarna de invulling van de werkzaamheden aan het 
property management wordt overgelaten. Vastgoedbeleggingen hebben volgens haar 
door hun aard een volledig andere benadering nodig dan de strikt financieel/techno
cratische: 

'Het betrekken van vastgoeddeskundigen is onlosmakelijk verbonden met 
een goed vastgoedbeleggingsbeleid, waar financiele rekentechnieken en 
vastgoeddeskundigheden elkaar kunnen aanvullen en toetsen. (Van der 
Jagt-Buitink, 1993)' 

Waar Van der Jagt-Buitink pleit voor een grotere performance-verantwoordelijkheid 
van management-organisaties, met inherent een beter begrip voor de beleggingsas
pecten bij het property management, is Van Tartwijk (1993) van mening dat 
vastgoedmanagement-organisaties zich zouden moeten concentreren op het professi
onaliseren van het dagelijks beheer. Hij acht het vanwege het belang van een koppe
ling tussen het tactisch en strategisch niveau niet wenselijk dat operationele organi
saties zich op het tactisch niveau begeven. Hij onderkent echter wet dat het, vooral 
bij de kleinere portefeuilles, plaatsvindt. 

Kritische huurder 
De huurder van vastgoed wordt kritischer in zijn eisen en wensen ten aanzien van de 
huisvesting en de huisvestingslasten. Recessie-verschijnselen en een gewijzigde 
marktorientatie geven de huurder van het vastgoed de kans de voorwaarden voor de 
huisvesting en het beheer daarvan te bepalen. Voor gebruikers is het pand waarin zij 
werkzaam zijn een onderdeel van het produktieproces. 'Performance' moet in deze 
context worden gei"nterpreteerd als het optimaal functioneren van de huisvesting ten 
aanzien van het gehuisveste proces. Met name in kwalitatieve zin zijn de eisen die 
gebruikers stellen veranderd. Kennis van die eisen is in de huidige markt vereist. 

'Wanneer vastgoedportefeuilles niet beheerd warden vanuit een duidelijke 
kennis over de gebruikers, vraagt men om problemen. Er moet kennis zijn 
over wat de klant bezielt om hem goed te kunnen voorzien van huisvesting' 
(De Jonge, Vogan journaal 1992). 

Beleggers menen dat meer aandacht door de management-organisaties aan het 
huurdersbestand moet warden geschanken, om enerzijds leegstand actief te bestrij
den en om bovendien meer inzicht te krijgen in bet afneemgedrag van huurders. De 
benadering van de huurder maet meer cammercieel worden. Er zouden meer marke
ting-technieken moeten warden toegepast, uitgaande van de afnemer van het produkt 
(Van der Jagt-Buitink, 1993). 
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2.4 Van beheer naar vastgoedmanagement: van conditioneren naar marketen 

Vastgoedmanagement, of beheer, is een vrij jong vakgebied. Ingegeven door een 
marktsituatie in de jaren zeventig, waar aanbieders van vastgoed het beheer vooral 
zagen als een noodzakelijk kwaad, bestond beheer minimaal en niet als een pro
fessionalisme. De meeste aandacht ging bij beleggers aanvankelijk uit naar het 
opbouwen van een portefeuille door acquisitie of het bouwen van nieuwe projecten. 
De beheerfase daama was voor deze nieuwe projecten weinig spectaculair en 
bestond uit het oplossen van opleveringsmanco's en het incasseren van huurpen
ningen. Verder lag het accent op het conditioneren van de gebouwprestaties en de 
klachtenafhandeling. Het kan derhalve onderaan de vastgoedmanagementladder 
worden geplaatst. Het werd traditioneel gezien als een relatief onbelangrijk onder
deel van een vastgoedonderneming, bijvoorbeeld van een makelaar. De groeiende 
complexiteit van de markt en het proces, alsmede het feit dat de rendementen onder 
druk kwamen, zorgden in de periode daarna voor een grotere nadruk op de exploita
tiefase. Deze ontwik.kelingen stimuleerden namelijk de behoefte om kritischer te 
worden ten aanzien van de vastgoedbelegging. Het ontstaan en de groei van 
vastgoedmanagement-organisaties is door deze ontwikkeling sterk bevorderd . 
Aangezien duidelijk werd dat vastgoedmanagement een belangrijke rol kan spelen is 
de waardering voor het vakgebied toegenomen. Zowel in omvang als in aantal zijn 
vastgoedmanagement-organisaties sterk gegroeid. 

De nieuwe ontwik.kelingen bij de marktpartijen - beleggers en huurders - leiden nu 
tot de eis dat het vastgoed vanuit het vastgoedmanagement een andere aandacht 
krijgt. Een meer strategische benadering van het dagelijks beheer en een meer 
actieve benadering van gebouw en gebruikers zijn noodzakelijk. Niet meer wordt 
uitgegaan van het 'in conditie houden' van een object, maar van bet 'in de markt 
houden'. Hierbij moet een vastgoedobject worden bezien in het licht van vraag en 
aanbod, van gebruikers en concurrenten. De markt bepaalt de manier waarop met het 
vastgoed-object moet worden omgegaan. Deze ontwikkeling noopt vastgoedma
nagers om het takenpakket tegen het licht te houden, om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de performance van de vastgoedportefeuille. 

Mijns inziens is het goed mogelijk en zelfs wenselijk dat vastgoedmanagement
organisaties een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij het beheren van objecten en 
portefeuilles. Binnen duidelijke afspraken met de eigenaar-belegger kan een goede 
samenwerking tussen vastgoedmanagement-organisatie en portefeuillemanager leiden 
tot een verbetering van de performance. Deze interactie vindt plaats op tactisch 
niveau. De disciplines vullen elkaar aan. Asset-management blijft in handen van de 
belegger. 

Ook het huurdersmanagement is belangrijk. Het contact met de huurder op vastgoed
management-niveau is een basis voor een duurzame relatie tussen huurder en 
verhuurder. 

Deze 'professionalisering' van het vakgebied en de grotere aandacht die uitgaat naar 
de performance van een object en portfolio door actief management, gericht op de 
huurder, kunnen leiden tot een kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van taken 
voor vastgoedmanagement-organisaties. Kunnen leiden, want die rol moet eerst 
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worden verdiend. 

2.5 Diensten van vastgoedmanagement-organisaties 

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

Mede door de globale omschrijvingen in deze standaard beheerovereenkomst is 
ecbter moeilijk een grens te trekken tussen standaard- en aanvullende diensten. Bijna 
alle vastgoedmanagement-organisaties gebruiken bij een bebeeropdracht dan ook een 
eigen model-overeenkomst, welke een beter inzicht in de dienstverlening, bevoegd
beden en verplichtingen mogelijk maakt. Ook eigenaren beschikken incidenteel over 
een model-overeenkomst, vaak voortkomend uit het feit <lat het beheer is afgestoten 
en men, vooral wat de infonnatiestroom 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 bebeer. 
Vastgoedmanagement-organisaties kunnen ook naar deze functionele indeling in de 
drie dienstengroepen zijn georganiseerd. De technische, administratieve en commer
ciele afdelingen werken echter wel samen in de relatie met de eigenaar en in de 
relatie met de huurder. In een tbeoretische beschouwing is Ioskoppeling mogelijk, 
maar in de praktijk zullen de componenten nauw verweven zijn. Deze integratie van 
functionele taken is gezien de groeiende complexiteit van de beheeropdrachten 
gewenst. 

Een functionele beschrijving van beheertaken vanuit de eigenaarrelatie (beheercon
tract) is in bijlage A uiteengezet in administratief, technisch en commercieel beheer. 
Meeuwis (1993) komt ook tot een indeling van taken van een vastgoedmanagement
organisatie in de drie hoofdgroepen. De drie groepen worden door Meeuwis als 
volgt samengevat: 
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Technisch beheer 
Alie werkzaamheden die te maken hebben met het schoonhouden, onderhouden 
en aanpassen van een vastgoedobject. Beheertaken die vastgoedmanagement
organisaties hierbij uitvoeren zijn: het formuleren van een schoonmaak- en 
onderhoudsbeleid, bet inventariseren van de tecbnische staat, het plannen en 
begroten van werkzaamheden, het contracteren van aannemers en bet controle
ren van de uitvoering. Technisch beheer is gericht op de instandhouding van 
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gebouw en installaties, zodat het de vereiste functie kan vervullen. 

• Administratief beheer 
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. 

Verhuur/Commercieel beheer 
Aile 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 vastgoedmanagers zijn: het bepalen van het 
huurbeleid, het communiceren met (potentiele) huurders, het opstellen van huur
overeenkomsten, het opstellen van verhuuroverzichten, het adviseren over te 
nemen ( des)investeringsbeslissingen, het ontwikkelen van promotionele activi
teiten voor vastgoedeigenaren of huurders, het behandelen van overlastzaken, 
beroepsprocedures en bezwaarschriften. 

In deze opsomming van taken is de rol die de vastgoedmanager speelt op het 
tactische niveau duidelijk. Hij draagt de informatie aan op basis waarvan investe
ringsbeslissingen kunnen worden genomen. De vraag is in hoeverre de vastgoedma
nager 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 worden benaderd. Hier moet 
worden getracht dit vermogen optimaal te houden, ook als de marktomstandigheden 
en/of gebruikerseisen veranderen! 

2.6 Kantorenmanagement 

Deze taken worden niet bij elke opdracht in dezelfde samenstelling en mate uitge
voerd door de vastgoedmanagement-organisatie. Dit is enerzijds afhankelijk van de 
mate waarin het beheer is uitbesteed en anderzijds van het type vastgoed en de aard 
van het object. Beheer is vaak maatwerk, zeker bij kantoorhuisvesting. 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 en de marktsituatie. De 
geschetste ontwikkeling bij beleggers moet leiden tot een groter deel uitbestede 
taken. 

Het type vastgoed is ook van invloed op de inzet van de verschillende beheertaken 
en de mate waarin zij worden ingezet. Afhankelijk van het type vastgoed kan en 
moet meer de nadruk worden gelegd op technisch, administratief of commercieel 
management. Woningen vereisen door het intensieve gebruik en de juridisch sterke 
positie van de huurders vooral administratief en technisch beheer. Winkelbeheer 
heeft zich ontwikkeld tot een specialisme. Commercieel beheer neemt hier een 
belangrijke plaats in. Naast huurders, eigenaren en vastgoedmanagers spelen bij 
winkelbeheer de consumenten een rol. De consument bepaalt het uiteindelijk succes 
van een solitaire winkel of winkelcentrum. 
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In dit onderzoek staat het beheren van kantoren centraal. De misere op deze markt 
vraagt om een structurele aanpak. Kantoorgebouwen vormen een groot deel van het 
cornmercieel vastgoed van beleggers. Bovengenoemde ontwikkelingen hebben zeker 
ook betrekking op deze markt. In dit onderzoek zal worden gezocht naar de rol die 
de vastgoedmanagernent-organisatie kan spelen door middel van een evaluatie van 
het produkt, de dienstverlening, bij de afnemer van de kantoorhuisvesting: de 
kantoorgebruikende organisatie. De klantbenadering staat centraal. In deze zin neernt 
het belang van commercieel beheer van kantoren toe. Misschien is het beter te 
spreken van kantorenmanagement als een integraal beheerpakket met de kantoor
gebruikende organisatie als middelpunt: beheer, gevoed vanuit de marktbehoefte. 
Kennis over de verwachtingen van de huurder en het belang dat gehecht wordt aan 
de verschillende kenmerken van gebouw en dienstverlening is daarbij noodzakelijk. 
Marketingtechnieken bieden daarbij uitkornst. 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. 
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3.1 Inleiding 

Bij het aanbieden van vastgoed op een aanbiedersmarkt, zoals de markt tot voor kort 
was te typeren, wordt uitgegaan van een produktbenadering. Een produktbenadering 
is gericht op het ontwikkelen van het vermogen om de produkten (goederen en/of 
diensten) effectief en efficient te kunnen aanbieden. Deze benadering is met andere 
woorden vooral gericht op het realiseren van interne doelstellingen (Andersson e.a., 
1992). De organisatie is in het verlengde van de produkten en daaraan gekoppelde 
werkprocessen gestructureerd. De kritische huurder en een zwakke markt noodzaken 
de aanbieders van kantoren te kiezen voor een andere benadering, gericht op de 
gebruiker. Deze uitgangspunten worden ook gevonden in de marketing, waarbij het 
doe! gelegen is in het afstemmingsproces van aanbod op vraag. 

3.2 Introductie in de marketing 

'Ondernemingen dienen bekwaam te zijn en datgene te doen wat de 
belangen van de afnemers dient, in plaats van afnemers te laten doen wat 
in het belang van de onderneming is' (Kuhlmeijer, 1990). 

Hier ligt de essentie van de marketing. Kernpunt van elke marketing-benadering in 
een onderneming is het centraal ste!len van de afnemer, m.a.w. de markt wordt het 
uitgangspunt voor de ondememersactiviteiten. Naast het feit dat marketing een 
proces is dat de onderneming met zijn afnemers verbindt, is het nog meer een 
filosofie, een gedachtengang. Het in de praktijk toepassen van het marketingconcept 
houdt in de eerste plaats in dat er in het beleid van de onderneming of organisatie 
een filosofie wordt gehanteerd, waarbij men steeds denkt vanuit de gedachtenwereld, 
behoeften en wensen van de afnemer of client. 

Marketing kan worden gezien als een tweerichtingproces en bestaat in grote lijnen 
uit (Kuhlmeijer, 1990): 

het opsporen en identificeren van koopkrachtige behoefte (wensen en verlan
gens): de vraag en de potentiele vraag; 
het traceren van concurrerende aanbieders, het aanbod en produkten, prijzen 
etc.; 
het vertalen van de (potentiele) vraag in een eigen aanbod; 

• het op effectieve en efficiente wijze voorzien in de vraag naar goederen en 
diensten. 

Behoeften van individuen of groepen individuen concretiseren zich in een bepaalde 
vraag naar produkten en anderen zien hierin een mogelijkheid om door het voorzien 
in de vraag een inkomen te verwerven, waarmee ook zij weer op hun beurt hun 
behoeften bevredigen. 
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Marketing door aanbieders vervult in het krachtenveld van vraag en aanbod van 
verschillende goederen en diensten een bemiddelende rol. Deze rol is gericht op een 
betere afstemming van het aanbod op de vraag en op het gebruik. Deze bemidde
lende rol bij het aanbieden van produkten (goederen of diensten) dient twee doelen: 

een maatschappelijk doe!: het voorzien in een dee! van de (koopkrachtige) 
be~oefte in de samenleving; 
een eigen doe!: het in stand houden en verstevigen van de positie van de betref
fende onderneming. 

Marketing-mix 
Om het marketingbeleid of strategie handen en voeten te geven zijn een aantal 
instrumenten beschikbaar die gegroepeerd zijn in de marketing-mix. In een concrete 
marktsituatie vormt de marketing-mix het marketingbeleid. De onderneming beschikt 
over keuzemogelijkheden wat betreft de samenstelling van dit instrumentarium. 
Algemeen wordt een classificatie gebruikt in vier groepen, de traditionele marketing
mix: 

• produkt; 
• prijs; 
• plaats (distributie); 
• promotie (persoonlijke verkoop, reclame en promotions). 

In bepaalde branches en bij de verschillende refercntie-objecten van waaruit de 
marketing kan worden benaderd, wordt de traditionele mix uitgebreid tot een zestal 
beleidsvelden. Service en personeel worden aan de mix toegevoegd als sturingsvaria
belen. Bij de industriele marketing, bij dienstverlening en bij duurzame goederen bij
voorbeeld, speelt de service een belangrijke rol als marketinginstrument. Bij 
dienstverlenende organisaties is het personeel bovendien de drager van het produkt 
en als dusdanig ook onderdeel van het marketingbeleid. 

Een gecombineerde inzet van deze marketinginstrumenten moet leiden tot een 
beoogde omzet, marktaandeel en winstresultaat. Hierbij is het moeilijk te bepalen 
welke combinatie van variabelen zal leiden tot een optimaal resultaat. Naast de 
individuele invloeden speelt ook de interactie tussen variabelen een rol. 

3.3 Vastgoedbebeer vanuit een marketingbenadering: industriele marketing 

Bij het aanbieden en exploiteren van kantoorhuisvesting is sprake van een vast
goedbeheertraject, waarbij globaal drie niveaus zijn te onderscheiden. Als dit 
vastgoedbeheertraject wordt gezien als een onderneming kan het aanbieden van kan
toorhuisvesting worden omschreven als een industrieel marketingproces. Dit proces 
kan worden omschreven als: het leveren van produkten (goederen en diensten) door 
bedrijven aan andere bedrijven, welke deze produkten gebruiken in hun produk
tieproces. De theorie van deze benadering heeft een aantal bijzondere kenmerken die 
als uitgangspunt kunnen worden genomen bij een klantgerichte benadering van het 
vastgoedbeheer. 
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De industriele markt vraagt om een andere benadering dan de markt voor consu
mentenprodukten. In de kem is industrie"le marketing niet verschillend van de 
algemene beginselen van marketing. Er zijn echter accentverschillen. Een aantal ken
merken bij het industrieel marketen van produkten (goederen en diensten) vereisen 
een andere invu\ling van de sturingsvariabelen die ter beschikking staan aan de 
leverancier (Blox e.a., 1993). Er zijn kenmerken te noemen die direct van belang en 
van toepassing zijn op het beheer van kantoorhuisvesting, welke hier kort worden 
besproken. 

• Afgeleide vraag 
De aanbieder van kantoorhuisvesting moet aandacht schenken aan de dynamiek 
van het primaire proces van de huurder en moet weten welke ontwikkeling voor 
de huurder cruciaal is met betrekking tot de huisvestingsvraag. 

Grotere jluctuaties in de afname 
De aanbieder van kantoorhuisvesting moet inspelen op de behoefte van de 
kantoorgebruikende organisatie in kwantitatieve zin (zie afgeleide vraag). 

• De vraag op industriele mar/den is gevoeliger 
Bij de vraag naar kantoorgebouwen uit die gevoeligheid zich nu sterk. De vraag 
stagneert. Ondememingen zijn voorzichtig en afwachtend met initiatieven op de 
markt voor kantoorhuisvesting. De gevoeligheid van de markt is in hoofdstuk 2 
bes pro ken. 

• Sterkere verwevenheid van marketing met andere bedrijfsfuncties 
Ook bij het vastgoedbeheer moet in het complete traject een klantgerichte 
filosofie worden gehanteerd. Naast het extern uitdragen van de klantgerichtheid 
is ook de inteme marketing van groot belang. 

• Het koop- of afneemgedrag van bednjven 
Een beslissing tot het huren van kantoorhuisvesting is een proces waarbij vaak 
meerdere personen en lagen van een organisatie zijn betrokken vanwege de 
impact op het bedrijfsproces. 

• Het aantal afnemers 
Vastgoedbeheerders zijn afhankelijk van de behoefte van de kantoorgebruikende 
organisatie, welke dynamisch is. Het produkt is echter dermate duurzaam dat 
een aanpassing om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van (potentiele) 
gebruikers, onontkoombaar is. Er is echter voldoende mogelijkheid om geduren
de de looptijd van de huurcontracten en door goed marktonderzoek inzicht te 
krijgen in de potentie van het kantoorgebouw. 

• Accent op probleemoplossend vermogen en technologie 
Dit is een belangrijk kenmerk voor het vastgoedbeheer. De aanbieder van 
kantoorhuisvesting is voor en tijdens het verhuurproces een probleemoplosser. 
Voor de kantoorgebruiker is de kantoorhuisvesting een 'noodzakelijk kwaad' en 
valt buiten de core-business. 
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Distributie verloopt directer 
Tussen de hurende en verhurende partij is direct contact. De verhurende partij 
wordt we! vaak vertegenwoordigd door een makelaar of vastgoedmanagement
organisatie. 

Andere accenten in de marketing-mix 
Op de verschillende niveaus in het traject wordt een andere nadruk gelegd op 
onderdelen van de mix. Bij de dienstverlening ten aanzien van de huurder zijn 
service en personeel belangrijk. 

Vastgoedmanagement is een onderdeel van het vastgoedbeheertraject. De nadruk van 
marketingtheorieen en -instrumenten ligt op dit niveau anders dan bezien vanuit het 
totale traject. Het vastgoedmanagement, zoals het in dit onderzoek centraal staat, zal 
in dit kader hiema warden behandeld. 

3.4 Vastgoedmanagement en marketing 

In <lit onderzoek staat, bij een klantgerichte benadering van het vastgoedbeheer, het 
operationele niveau van het vastgoedbeheertraject, vastgoedmanagement, centraal. -
Dit niveau van het vastgoedbeheertraject wordt gezien als een zelfstandig onderdeel 
binnen het traject. Het onderzoek heeft betrekking op professionele vastgoedmana
gement-organisaties en zelfstandige beheerafdelingen van beleggers. Deze laatste 
zouden ook kunnen worden gezien als profit-organisaties met de mogelijkheid om 
haar diensten op de markt aan te bieden. 

3.4.1 Marketing op microniveau: commerciele beleidsvorming 

Een beschouwing vanuit de marketing heeft op microniveau betrekking op het 
produkt en de organisatie van vastgoedmanagement-organisaties. Als dusdanig is 
hier sprake commerciele beleidsvorming. De onzekerheid over de afzet en de 
kwaliteit van de dienstverlening moet worden verkleind door marketingactiviteiten. 

De term 'marketing' staat voor verschillende manieren waarop de achterliggende 
gedachte op ondememingsniveau kan worden toegepast (Forsyth, 1992; Gronroos, 
1983): 

• als concept of filosofie, waarbij de markt wordt gezien door de ogen van de 
klant en waar door middel van een bevrediging van diens behoefte een winst 
wordt gegenereerd; 
als functie, waarbij een persoon of afdeling de bovengenoemde filosofie 
coordineert, anticiperend op de vraag van de klant door het bevredigen van de 
behoefte door middel van het aanbieden van de juiste produkten of diensten; 

• als een serie van technieken, welke het proces mogelijk maken, de sturingsvari-
abelen die ter beschikking staan. 

De genoemde toepassingen zijn voor elke onderneming relevant. De eerstgenoemde 
houdt in dat iedereen binnen de onderneming betrokken is bij de klantgerichte 
benadering. De tweede houdt in dat iemand in de organisatie zorg moet dragen voor 
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het plannen en initi eren van activiteiten. Iemand moet de marketing-pet dragen. Het 
marketingconcept moet door iemand worden gestuurd en gecoordineerd (Rompel
berg, 1993). Coordinatie betreft het implementeren van het concept en het toezien op 
de operationalisering. Sturing betreft vooral het invullen van en het richting geven 
aan de verschillende marketinginstrumenten, zoals deze onder het derde punt zijn 
genoemd. Dit punt houdt het gebruik in van een aantal technieken, de marketing
mix, waarbij deze op een systematische, juiste en samenhangende wijze moeten 
warden toegepast. 

Marketing kan dus niet warden gezien als een onderdeel van de organisatie. Er moet 
constant, in elk dee! van de organisatie en bij iedereen die betrokken is bij het 
produktieproces, worden gewerkt vanuit een klantbenadering. Hier richt ik mij op 
het marketingmanagement. Het doel moet zijn om de marketingfilosofie en het 
concept te vertalen in een bruikbare toepassing. 

3.4.2 Twee kJanten 

De eigenaren van het vastgoed, de opdrachtgevers, zijn de primaire klanten van 
vastgoedmanagement-organisaties. Binnen het vastgoedbeheertraject worden de 
operationele taken vanwege de geringe affiniteit door de eigenaren uitbesteed. De 
vastgoedmanagement-organisatie krijgt dus een plaats in dat traject, aan de aanbod
zijde van de markt. De vastgoedmanager dient te handelen alsof hij op de stoel van 
de eigenaar zit, waarbij hij zich moet realiseren dat voor een optimale performance 
van een object ook een goede relatie met de huurder(s) nodig is (Goderie & Van 
Zutphen, 1988). 

Opererend binnen het vastgoedbeheertraject zijn de kantoorgebruikende organisaties 
de klanten van de vastgoedmanagement-organisatie. De managementorganisatie 
krijgt dus te maken met twee klanten: de eigenaar en de kantoorgebruiker. Dit zijn 
echter twee typen klanten welke vragen om een andere dienstverlening en afstem
ming, hoewel de relatie tussen beide partijen groot is. De eigenaar is de primaire 
klant. De beheertaken van de vastgoedmanagement-organisatie ten aanzien van de 
kantoorgebruikende organisatie zijn afhankelijk van afspraken met de eigenaar. 

De rol die de vastgoedmanagement-organisatie kan spelen ten aanzien van de 
opdrachtgever is afhankelijk van de kwaliteit van het produkt - de dienstverlening 
ten aanzien van gebouw en gebruikers -, van de bijdrage aan de performance van de 
belegging en van de wens van de eigenaar van het vastgoed om gebruik te maken 
van de diensten van de organisatie. Omdat men deze rol eerst moet verdienen richt 
ik mij in dit onderzoek op de dienstverlening van vastgoedmanagement-organisaties 
binnen het vastgoedbeheertraject, gericht op de kantoorgebruikende organisatie. Een 
optimalisering van deze dienstverlening moet leiden tot een tevreden gebruiker en 
een grotere performance van het project. Hieruit moet een grotere waardering volgen 
voor de prestaties van het vastgoedmanagement vanuit het vastgoedbeheertraject. 
Vastgoedmanagement-organisaties moeten echter zelf de condities creeren waaruit 
die waardering kan volgen. Dit vraagt om een creatieve en innovatieve werkwijze en 
een ontwikkeling van de dienstverlening. Stilstand is achteruitgang. Actief beheer is 
een onderdeel van die ontwikkeling. 
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De dubbele klantrelatie van de vastgoedmanagement-organisatie, met de opdracht
gever en met de gebruiker, betekent ook een dubbele marketingrelatie. De marke
tinginstrumenten zijn bij de marktrelatie met de opdrachtgever duidelijk anders dan 
opererend binnen het vastgoedbeheertraject. In de (markt)relatie met de belegger 
moet de vastgoedmanagement-organisatie concurreren met andere organisaties die 
het managen van vastgoed aanbieden. De marketingactiviteiten zijn gericht op de 
positionering en profilering in de markt door gebruik te maken van prijs-, produkt-, 
distributie en communicatie-instrumenten. Bij het betrekken van de dienst en tijdens 
het verdere verloop van het afneemproces zal de nadruk liggen op de interactieve 
functies in de relatie met de eigenaar en de inteme functies om het aanbod van 
dienstverlening zo optimaal mogelijk af te stemmen op de eigenaar van het vast
goed. 

Binnen het vastgoedbeheertraject werkt de vastgoedmanagement-organisatie binnen 
de doelstellingen en randvoorwaarden van de belegger, aan de aanbodzijde van de 
markt. De marketingactiviteiten zijn hierbij gericht op een klantgericht aanbod van 
kantoorhuisvesting. De huurder is de klant. Er is sprake van een 'klant van mijn 
klant is mijn klant' -relatie. Ervan uitgaande dat in de huidige markt een 'klantgericht 
vastgoedbeheer' onvermijdelijk is bij het aanbieden van kantoorhuisvesting, moet 
een invulling worden gegeven vanuit het operationele beheerniveau. Met de huidige 
vergoedingen is het echter moeilijk voor de vastgoedmanagement-organisaties om 
naast het huidige pakket beheertaken deze nieuwe taken te initieren. Het is echter 
wet nodig! 

De wil en de wens van de eigenaar is echter niet de enige beperking. Zoals elk 
vastgoedobject anders is, en iedere gebruiker anders is, zo is zeker iedere combinatie 
verschillend. Bij een klantgericht vastgoedbeheer geldt ook een athankelijkheid van 
de medewerking van de gebruiker. De interactie met de huurder is echter essentieel. 
Ats geen medewerking plaatsvindt, blijft men hangen in globale analyses en progno
ses die bij een ondoorzichtige markt als de vastgoedmarkt weinig zekerheden met 
zich mee dragen. 

3.4.3 Vastgoedmanagement en marketing van diensten 

Het produkt van de vastgoedmanagement-organisatie is een vorrn van dienstverle
ning of service. Bij de marketingbenadering zal dan ook gebruik worden gemaakt 
van de principes en kenrnerken van de marketing van diensten of service-marketing. 
Hierin staan de interactie met de klant en de interne marketing centraal, naast de 
traditionele marketing-aspecten (Gronroos, 1983). Anders dan bij consumentenpro
dukten moet het hele werkapparaat gericht zijn op de dienstverlening ten behoeve 
van de client. 

Het marketen van diensten is wezenlijk anders dan het marketen van consumen
tenprodukten, omdat de mens in het produktieproces een centrale rot heeft (Jager, 
1991 ). Het personeel speelt als drager van het produkt een voorname rol en krijgt 
ook een belangrijke plaats in het marketingbeleid. In het volgende hoofdstuk wordt 
dieper ingegaan op de marketing van dienstverlenende organisaties of service
marketing, ten behoeve van de toepassing op de dienstverlening die vastgoedmana
gement-organisaties Ieveren. 
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4.1 Inleidiog 

Dienstverlenende organisaties kennen een andere benadering van de marketing
theorie dan ondememingen voor consumentengoederen. Lang is het denken rondom 
marketing van diensten beheerst door verschillen met de marketing van goederen 
en/of industriele (markt)sectoren. Het onderscheid is echter niet altijd zo scherp te 
maken. 

Heuvel (I 993) kornt tot een voor marketingdoeleinden bruikbare definitie van een 
dienst: 'Een dienst is een immateriele prestatie die voortkomt uit een reeks van nog 
te verrichten activiteiten die de ene partij tegen een vergoeding kan aanbieden aan 
de andere partij , en waarbij sprake is van een interactieproces tussen beide partijen.' 

4.2 Kenmerken van diensten en van dienstenmarketing 

De verschillen tussen de marketing van goederen en dienstenmarketing zijn in 
hoofdzaak terug te voeren op de verschillen tussen diensten en goederen als zodanig 
(Gronroos, 1983; Blox e.a., 1993; Viehoff, 1992; Tettero & Viehoff, 1994; Heuvel 
1993). Met deze verschillen zal dus bij het formuleren van een marketingbeleid 
rekening moeten worden gehouden. De belangrijkste kenmerken waarin diensten van 
goederen verschillen zijn: 

1. diensten zijn ontastbaar, zowel fysiek als mentaal; 
2. de afnemer produceert mee; 
3. de produktie en consumptie van een dienst vallen sarnen; 
4. het dienstenaanbod is vergankelijk en niet op voorraad te houden; 
5. een dienst is persoonsgebonden; 
6. diensten zijn processen. 

De genoemde verschillen hebben betrekking op het produktieproces, of voor 
diensten is beter te spreken van een dienstverleningsproces. Het kan warden gezien 
als een gezamenlijke activiteit van dienstverlener en client, met als doe! een prestatie 
te leveren, die voorziet in de behoefte van de client (Heuvel, 1993). 

Het dienstverleningsproces bestaat uit een tweetal componenten: front-office en 
back-office. Het front-office is het geheel aan voor de klant waameembare elemen
ten van het dienstverleningsproces, waaronder ook de klant zelf! Het bestaat verder 
uit het contactpersoneel, de waameembare omgeving en uit andere clienten. Dit 
zichtbare gedeelte komt overeen met hetgeen Langeard het servuctie-systeem noemt 
(Tettero & Viehoff, 1994), het samenspel van de componenten van het proces. De 
back-office is niet waameembaar voor de client. Dit bestaat uit het overig personeel 
en de niet waarneembare omgeving en hulprniddelen. Van hieruit vindt de onder
steuning plaats. Het feit dat de back-office niet waameembaar is voor de client, wil 
niet zeggen dat hier niet klantgericht gewerkt moet worden. Het front-office, en dus 
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uiteindelijk de client, zijn de klanten van het back-office. 

Vanuit marketing-oogpunt is een onderscheid in het dienstverleningssysteem in 
front- en back-office essentieel. Diensten worden wel niet in fysieke zin gemaakt, in 
het front-office worden ze wel waargemaakt! Ieder contact met de klant is hier dus 
belangrijk. 

De kenmerken van diensten en de processtructuur kunnen gevolgen hebben voor het 
afnemersgedrag en voor de inteme organisatie, en daannee voor het marketingbeleid 
van dienstverlenende organisaties. Er zijn een aantal kernproblemen te noemen 
waarmee dienstverlenende ondememingen worden geconfronteerd (Heuvel, 1993): 

onzekerheid bij (potentie le) afnemers; 
variabele kwaliteit; 
het belang van interne marketing; 
managen van dienstverleningsprocessen; 

• klant als produktiefactor; 
• afstemming marketing en bedrijfsvoering; 

relatiemanagement; 
• capaciteitsmanagement. 

Deze aspecten geven de marketingfunctie in de dienstensector een deels andere 
invulling, naast de traditionele marketingconcepten. De positie van de afnemer speelt 
daarin een essentiele rol. De onzekerheid en variabele kwaliteit bei"nvloedden 
andersom ook weer het afnemersgedrag. Goed marketingbeleid betekent het 
afstemmen van de ondememingsactiviteiten op die afnemers en het verwachte 
gedrag. 

Het afnemersgedrag is voor elke ondememing een belangrijk aanknopingspunt bij 
het vormen van een commercieel beleid. De mate waarin wordt uitbesteed of 
meegeproduceerd door en de onzekerheid van de afnemer bepalen dat gedrag. 
Onzekerheidsreductie behoort dan ook tot de belangrijkste taken van een dienst
verlener. De onzekerheid is een gevolg van risicobeleving en wordt voor een groot 
deel bepaald door de beleving van de kwaliteit van de dienstverlening. 

4.3 Het kwaliteitsbegrip bij de marketing van diensten 

De kwaliteitsbeleving van de afnemer speelt een voomame rol in het dienstverle
ningsproces. Mede door de plaats van de klant in het dienstverleningsproces en de 
rol van het personeel in de kwaliteitsbeleving wijkt deze af van de beleving bij 
goederen. De kwaliteit gaat verder dan de kwaliteit van een dienst of marketing-mix, 
maar betreft de hele organisatie. 

K waliteit wordt in de dienstverlening gezien door de ogen van de gebruiker en moet 
hier worden opgevat als het voldoen aan diens verwachtingen. Zeker in marketing
context speelt de beleving van de gebruiker een belangrijke rol. Deze beleving of 
waarneming is zeer persoonsgebonden of subjectief. Neyzen en Trompetter (in 
Musch, maart 1989 en Musch, december 1989) geven de volgende definitie voor 
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kwaliteit: 'de mate waarin het geheel van eigenschappen en kenmerken van een 
produkt, dienst of goed, voldoet aan de eisen van de gebruiker', oftewel de mate 
waarin aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan. Ook Gronroos (1983), 
Heuvel (I 993) en Tettero & Viehoff (1990) gaan bij het beschrijven van de kwaliteit 
uit van de gebruiker. De kwaliteitsbeleving kan volgens hen, in navolging van 
Gronroos worden gezien als een resultante van de verwachting die een klant heeft 
van een dienst en de prestatie die wordt geleverd. 

4.3.1 Kwaliteit en strategie 

Bij het marketen van dienstverlenende processen is het belangrijk te begrijpen waar 
de klant naar kijkt en wat hij evalueert in de relatie met de aanbieder. De beleving, 
en dus de kwaliteit, moet een plaats innemen in het management. Van der Hart 
( 1991) spree kt van kwaliteitsbewaking en gaat hierbij ook uit van de klant. De 
kennis van de gebruiker moet warden vertaald in een klantgericht aanbod, vonnge
geven vanuit interactieve (relatie) en interne (organisatie) marketingtechnieken. 

De mate waarin moet worden voldaan aan een bepaald kwaliteitsniveau is afhanke
lijk van de strategie van de organisatie. Als twee uitersten kunnen de prijsstrategie 
en een strategie gericht op kwaliteit worden genoemd. Vaak zal echter sprake zijn 
van een mix van beiden met de nadruk in een bepaalde richting. Bezien vanuit een 
bedrijfseconomisch oogpunt gaat het erom zoveel mogelijk winst te maken en niet 
een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren! (Heuvel, 1993). Hiervoor is echter wel 
de klant nodig en is de organisatie afhankelijk van de markt- en concurrentiepositie. 

De strategie van de dienstverlenende organisatie moet warden afgestemd op de 
verwachtingen van de afnemers, die heel verschillend kunnen zijn. Heel extreem zijn 
weer de kwaliteit- en prijsdimensie te onderscheiden. Kwaliteitsbewuste afnemers 
zijn gei'nteresseerd in zowel de kern- als bijdiensten. In de perceptie van deze groep 
behoren een aantal bijdiensten zelfs tot de kerndienst. Prijsbewuste afnemers zijn 
vooral gei'nteresseerd in een goed uitgevoerde kerndienst en nemen een mindere 
prestatie van bijdiensten voor lief, mits dat kosten bespaart. 

4.3.2 Kwaliteitszorg 

In de NEN ISO 9004-2 (1992) worden kwaliteit en tevredenheid van afnemers ook 
naast elkaar genoemd als de onderwerpen die steeds meer belangstelling krijgen in 
dienstverlenende organisaties. De toenemende belangstelling voor de kwaliteit van 
dienstverlening is te verklaren uit de volgende factoren (Heuvel, 1993): 

• de verwachtingen van de afnemers nemen toe als gevolg van ervaring, betere 
opleiding en een algemene tendens naar meer mondigheid en een kritischer 
beoordeling van de aanbieders; 

• de dienstverleners hadden in de laatste decennia door de snelle groei zonder 
aandacht voor de kwaliteit toch succes. Nu wordt een achterstand ingehaald; 

• dienstverleners gaan, vanuit een toenemend marketingbewustzijn, steeds meer 
inzien dat het voldoen aan verwachtingen van klanten leidt tot tevreden klanten, 
wat ook gratis mond-op-mond reclame oplevert; 

• kwaliteit leveren motiveert de dienstverlener zelf; 
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• meedoen aan kwaliteitszorg is een noodzaak in de concurrentiestrijd. 

Met de NEN ISO-norm wordt beoogd organisaties en bedrijven aan te moedigen de 
kwaliteitsaspecten van hun diensten op een meer doeltreffende wijze aan te pakken. 

In deze context wordt gesproken over kwaliteitszorg, die erop gericht dient te zijn te 
bewerkstelligen, dat inzicht wordt verkregen in de behoefte van afnemers en <lat in 
die behoefte wordt voorzien. Er dient een voortdurende beoordeling en verbetering 
van het systeem van kwaliteitszorg te zijn, gebaseerd op de terugkoppeling van de 
beleving van de afnemer met betrekking tot de geleverde dienst. Heuvel (1993) heeft 
het over integrale kwaliteitszorg en omschrijft dit als alle activiteiten die een 
ondememing op het gebied van kwaliteitsbeheersing en verbetering ondemeemt. Hij 
geeft een stappenplan voor een geYntegreerd kwaliteitsbeleid. Het is een cyclisch 
proces, waar steeds weer de verwachtingen van de afnemer aan de basis staan 
(figuur 4.1). 
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Figuur 4.1: Integrale kwaliteitszorg (bron: 
Heuvel, I 993) 

Naast het belang van de verwachtingen als uitgangspunt voor het proces, noemt de 
NEN ISO-norm nog een wezenlijke voorwaarde: 
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gedefinieerd in de varm van kenmerken die zijn waar te nemen en kunnen 
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De afnemer speelt dus een belangrijke rot. Deze bepaalt wat moet worden geleverd 
en waardeert het geleverde. 

4.3.3 Re la ties 

Viehoff (1992) gaat bij het beschrijven van een veranderingsproces naar een 
markteffectieve organisatie ook uit van de markt en het intern en extern klantbe
wustzijn van een organisatie. Hij komt tot een besturingsmodel ten behoeve van een 
nieuwe manier van organiseren, op basis van relaties. 

Uitgangspunt is een concept waarin de mens centraal staat. Bij diensten zijn het 
personeel en de klant een belangrijk onderdeel van het proces. Diensten kunnen in 
deze context worden getypeerd als de som van alle interacties met afnemers. Interac
ties kunnen leiden tot relaties, waarbij een relatie moet worden gezien als het 
resultaat van een op gelijkwaardigheid gebaseerde, inhoudelijke en persoonlijke 
interactie. Als het hoogste doe! van organisaties kunnen volgens Viehoff worden 
beschouwd: 'het stimuleren en creeren van blijvende relaties, zowel binnen als 
buiten de organisatie.' Volgens Viehoff is een organisatie volgens bovenstaand 
beeld, gebaseerd op relaties, echter nauwelijks ergens operationeel en vereist het bij 
implementatie een gigantisch veranderingsproces. 

Om te komen tot een dergelijke, gewenste organisatie geeft Viehoff een zestal 
besturingsprincipes. Deze besturingsprincipes dienen geent te zijn op interacties 
tussen partijen, waardoor relaties ontstaan. De interactie met de uiteindelijke 
afnemer, de klant van de organisatie, moet eerst goed warden ingevuld. Deze relatie 
bepaalt uiteindelijk de continui"teit van de organisatie. 

1. Marktgerichtheid 
Derhalve is het eerste besturingsprincipe marktgerichtheid. Aan de basis van een 
markteffectieve organisatie staat de acceptatie dat de hoogte van de toegevoegde 
waarde van de dienstverlening van de organisatie door de uiteindelijke klant wordt 
bepaald. 'Het applaus voor handelen van de organisatie wordt door de markt 
gegeven' (Viehoff, 1992). De continui"teit van een (dienstverlenende) organisatie is 
van dat applaus athankelijk. 

2. Resultaatgerichtheid 
Het tweede besturingsprincipe volgt Jogischerwijze uit de eerste. Resultaatgericht
heid is het kunnen bepalen van die elementen waarop de klant de dienstverlening 
waardeert. Resultaten zijn de interactieve elementen van de output van de organi
satie, de afdeling of het individu. Hier vindt een definitie plaats van die output 
vanuit het standpunt van de ontvangende partij. 

3. Procesgerichtheid 
Het derde principe is procesgerichtheid. De kern hiervan is om vanuit de eigen 
schakel in het dienstverleningsproces de hele keten te kunnen overzien. Het gaat om 
het benoemen van de eigen bijdrage ( output) en datgene wat met de bijdrage als 
input in de volgende schakel wordt gedaan, en om de kennis over de weg, langs 
welke de input afkomstig is. 
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Figuur 4.2: Besturingsprincipes (Bron: Viehoff, 1992) 

De eerste drie principes of f asen in het proces zijn bijna geheel gericht op de 
omgeving of de externe partijen, buiten de organisatie. Viehoff heeft het over 
' andere dan de eigen sub-systemen'. Hij ziet het dienstverleningsproces als een 
systeem, waarin alle functies binnen en buiten de organisatie als sub-systeem een 
schakel vormen. De autonomiteit van het eigen sub-systeem, op organisatieniveau en 
individueel niveau, of identiteit, welke door Viehoff wordt gezien als een wezenlijk 
bestanddeel van een op gelijkwaardigheid gebaseerde interactie, wordt gerealiseerd 
door de meer intern gerichte besturingsprincipes ( 4 t/m 6). 

4. Mensgerichtheid 
Als vierde wordt de mensgerichtheid genoemd. Dit borgt de gelijkwaardigheid van 
de interactie tussen de subsystemen. Het gaat om het dynamische proces van het 
ontdekken van de eigen identiteit en het leggen van een verbinding naar interacties 
in het sociale systeem. 

5. Uitvoeringsgerichtheid 
De uitvoeringsgerichtheid draagt zorg voor het manifesteren van de mensgerichtheid 
in expliciet waarneembare zaken en in beleid. 

6. Wilsgerichtheid 
De wilsgerichtheid is het laatste besturingsprincipe. Het gaat om de bereidheid om, 
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vanuit de eigen identiteit, tot interactie te willen overgaan met andere autonome sub
systemen dan die welke volgen uit de functie of hierarchie of andere organisatie
structuren. Dit geeft zicht op de identiteit van een sub-systeem. Als deze bereidheid 
buiten de structuur wordt doorgetrokken naar de interactie met de klant komt men 
weer bij marktgerichtheid en is de cirkel rand. 

In principe kan op elk punt van de cirkel warden gestart, mits de cirkel rnaar 
helemaal doorlopen wordt. Gezien het feit dat een eerste voorwaarde voor continu
"iteit is, dat een exteme aanhechting wordt gerealiseerd, lijkt een start bij de markt
gerichtheid het meest voor de hand liggend. De cirkel rechtsom doorlopen, zoals 
boven omschreven kan worden toegepast als het probleem gelegen is in het feit dat 
de aansluiting op de markt een probleem is. Als er inteme problemen zijn in de 
organisatie, met betrekking op de marktafstemming, kan de cirkel linksorn worden 
doorlopen. 

De exteme gerichtheid en de aansluiting op de markt staan ook in dit onderzoek 
centraal. De klantgerichtheid, of marktgerichtheid, is hier een uitgangspunt en dus 
geaccepteerd. De nadruk moet liggen op het inzicht in het door de klant, de huurder, 
gewenste resultaat. De dienstverlening moet vanuit het standpunt van de huurder 
worden benaderd. 

4.3.4 SERVQUAL-model 

De manier waarop de klant de dienstverlening waardeert, geeft niet direct aan op 
welke wijze de dienstverlenende organisatie de output moet genereren. Het resultaat 
kan warden bezien vanuit de klant en vanuit de eigen organisatie. Er moet een 
vertaling plaatsvinden van de waarderingscriteria van de klant naar normen en 
procedures voor de leverende organisatie om aan de eisen van levering te voldoen. 
Het SERVQUAL-model van Zeithaml, Parasuraman en Berry (Zeithaml e.a., 1990; 
Bremer e.a., 1994; Heuvel, 1993; Lemmink, 1992; Sikkel, 1992) gaat uit van de 
verwachtingen van consumenten en de perceptie van de geleverde prestatie, om te 
komen tot de kwaliteitsbeleving van de afnemer. Kwaliteit wordt omscbreven als de 
mate waarin wordt voldaan aan de verwacbting die de klant heeft ten aanzien van de 
dienstverlening. 

Het model geeft vijf discrepanties (GAP's) die kunnen leiden tot, en een bijdrage 
leveren aan bet verschil tussen de verwachtingen en de perceptie van de klant. De 
verwacbtingen warden door een aantal factoren beinvloed. Mond-op-mond-reclame, 
de behoefte van de afnemer en ervaringen in het verleden bepalen, naast de commu
nicatie met de dienstverlener, de verwachtingen ten aanzien van de dienst. De 
kwaliteitsbeleving kan ook door bet verwachtingsniveau worden bei"nvloed. 

In figuur 4.3 zijn de verschillende discrepanties zichtbaar. De basisvraag is wat een 
organisatie zou moeten doen om een betere aansluiting te krijgen bij de wensen van 
de klant. Aan de hand van het SERVQUAL-model kan de kwaliteit van dienstverle
ning meetbaar worden gemaakt. De oorzaken van eventueel gebrekkige kwaliteit 
worden uitgedrukt in een viertal inteme organisatie-GAP's. De meest essentiele GAP 
is het verschil tussen consumentenverwachtingen en consumentenperceptie. De 
inteme GAP's leveren bier een bijdrage aan en komen voort uit het voortbrengings-
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proces binnen de eigen organisatie of uit de interactie met de afnemer. De volgende 
discrepanties kunnen worden onderscheiden: 
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Figuur 4.3: SERVQUAL-model (Bron: Zeithaml e.a. , 1990) 

GAP I 
De discrepantie tussen de ideeen van het management over de wensen van klanten 
en de werkelijke wensen, doordat het management zich bij het formuleren van het 
beleid ten aanzien van de dienstverlening niet baseert op de juiste vertaling van de 
gebruikersverwachtingen. 

GAP 2 
De discrepantie tussen de normen en richtlijnen binnen de organisatie en de ideeen 
van het management over de wensen van klanten. Het kan moeilijk zijn een 
algemeen gevoel over de te leveren kwaliteit om te zetten in concrete richtlijnen, 
hetgeen nodig is om op een effectieve manier kwaliteit te kunnen bewaken. 

GAP 3 
De discrepantie tussen de interne (kwaliteits)normen en de feitelijke dienstverlening, 
doordat niet de juiste vertaalslag wordt gemaakt van regels en richtlijnen naar uit
voerende werkzaamheden door werknemers. 
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GAP 4 
De discrepantie tussen de prestatie (feitelijke dienstverlening) en de externe commu
nicatie met de afnemers. Het gaat hier om het maken van verkeerde of te hoge 
beloften. 

GAP 5 
De discrepantie tussen de door de klant verwachte dienstverlening en de perceptie 
van de werkelijke kwaliteit door de klant. Zoals eerder gemeld is dit de centrale 
'GAP' . 

Het verkleinen van GAP l t/rn 4 kan de kwaliteitsbeleving verbeteren. 'De eerste 
inzichten in het relatieve belang van de interne GAP's (I t/m 4) voor de klantper
ceptie van kwaliteit is, dat met name GAP 3 en 4 van belang zijn. Ondememingen 
kunnen hun inspanningen dus het best richten op de factoren die deze GAP's 
bei"nvloedden: gekwalificeerd personeel, benodigde hulpmiddelen, het geven van 
vrijheid van handelen met de klant, het stimuleren van teamwork en het invoeren 
van procedures om de afstemming tussen het opereren en de communicatie en 
marketing te optimaliseren' (Lemmink, 1992). 

De klantrelatie is bij een marketingfilosofie, zoals hier gehanteerd de basis voor 
handelen en voor te nemen acties. Intern moet de rnarktgerichtheid centraal staan. 
Het inzichtelijk maken van de externe relaties (GAP I en 4) is daarbij essentieel. Op 
basis daarvan moet een vertaling plaatsvinden in een intern proces (van interacties 
en relaties). 

4.3.5 Meten kwaliteit: verwachting en prestatie 

K waliteit is een resultante van verwachting en prestatie. Het in kaart brengen en 
meten van de verwachtingen vereist onderzoek. Hierbij kan worden uitgegaan van de 
algemene dimensies, zoals die bij diensten kunnen worden onderscheiden: bijvoor
beeld tastbare zaken, betrouwbaarheid, competentie en communicatie. Voor elke 
specifieke situatie zullen deze algemene dimensies moeten worden vertaald in 
concrete aspecten en activiteiten. Het management moet deze verwachtingen vertalen 
in normen waaraan het proces moet kunnen voldoen. Waar het daarbij om gaat is de 
elementen die cruciaal zijn voor de wijze waarop afnemers uit de doelgroep(en) de 
kwaliteit beoordelen, te identificeren en hard te maken. 

Teneinde te kunnen bepalen in hoeverre de geleverde prestaties met de verwach
tingen overeenkomen zal een meetinstrument moeten worden gebruikt. Het meten 
van de kwaliteit is een middel om tot kwaliteitsverbetering te komen. Het ontwik
kelen van een bepaalde kwaliteit kan alleen als bekend is hoe a) de kwaliteit wordt 
beleefd en b) die kwaliteit is te betnvloeden (middelen en activiteiten). Daartoe 
worden resultaten van metingen van de kwaliteit, zoals die door afnemers wordt 
waargenomen, teruggekoppeld. Verschillende meetprocedures zijn ontwikkeld op 
basis van de gedachte dat als de dienstverlening tastbaarder wordt gemaakt ook de 
kwaliteit tastbaarder en dus meetbaar wordt. Door diensten te omschrijven als een 
opsomming van een aantal eigenschappen, welke de afnemer moet waarderen, wordt 
bij de verschillende methodes de kwaliteit van de dienst bepaald. De afnemer 
bepaalt dus aan de hand van een voor een specifieke dienst geselecteerde set 
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eigenschappen de kwaliteit van de dienst die door de dienstverlener wordt geleverd. 
Hierbij wordt een positieve kwaliteitswaardering gelijkgesteld aan klanttevredenheid. 
Zo'n meetinstrument moet een onderdeel gaan uitmaken van de managementtools en 
is dan een ( continu of periodiek) terugkomende activiteit. 
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5 Klantgericht vastgoedmanagement 

5.1 Inleiding 

In het voorgaande literatuuronderzoek zijn de kaders geschetst om te komen tot een 
klantgericht vastgoedbeheer. Nu wordt gekomen tot een toepassing vanuit een 
synthese van de besproken onderwerpen: vastgoedbeheer, vastgoedmanagement en 
marketing. Het onderzoek zal zich richten op het vergroten van het inzicht in de 
kwaliteitsbeleving van de kantoorgebruikende organisatie vanuit de invloed die een 
vastgoedmanagement-organisatie door interactie met de kantoorgebruiker kan uitoe
fenen. Het theoretisch kader wordt gevormd tot een praktisch bruikbaar model. 

5.2 Marketing van vastgoed 

Voor een belegger in vastgoed is de financiele prestatie het doe! van de belegging. 
Het gebouw is een middel om een beoogd rendement op de investering te krijgen. 
Beleggen in vastgoed wordt ook gezien als middel om het risico van het totaal 
belegd verrnogen te verkleinen (diversificatie). De doelstellingen die voortkomen uit 
het 'beleggen' gelden voor het gehele vastgoedbeheertraject. De financiele perfor
mance moet uit dat oogpunt ook bij het vastgoedmanagement centraal staan. 

Uitgangspunt is hier echter dat een strikt financieel-technische benadering van het 
(beleggen in) vastgoed, zoals bij de andere beleggingscategorieen, niet voldoet. Met 
deze eenzijdige benadering wordt nl. voorbijgegaan aan de specifieke kenmerken 
van het vastgoed als beleggings-categorie en aan de individuele kenmerken van 
objecten (Seme, 1993). Beleggen in een vastgoedobject is telkens een unieke 
aangelegenheid. De praktische bruikbaarheid van de moderne portefeuilletheorie is 
in deze zin beperkt. Uitgaan van de portefeuilletheorie leidt niet tot een optimaal 
rendement. 

Seme vraagt zich af of in plaats van vanuit deze portefeuilletheorie niet vanuit een 
marketingvisie moet warden gewerkt. In de portefeuilletheorie warden risico's 
gedefinieerd als de standaarddeviatie van de verwachte rendementen. Dit begrip is 
bruikbaar voor portefeuilles en voor individuele rendementen, maar zegt niets over 
de achterliggende factoren van die ene belegging, welke bij vastgoed essentieel zijn. 
Risico heeft bij vastgoed betrekking op de stabiliteit van het huurniveau, de huur
ders, de locatie en het object en drukt iets uit over de toekomstige cash-flow (directe 
en indirecte opbrengst en kosten). De positieve kasstroom (huurstroom) heeft direct 
een belangrijke invloed op de opbrengst. Daamaast heeft de huurstroom indirect 
invloed op de waarde van het object, alsmede op de invloed van de waarde op het 
totaal rendement (figuur 5.1 ). 

Een optimalisering van de performance (rendement-risico-verhouding) moet in het 
vastgoedbeheer warden vertaald in een maximalisatie van het rendement bij een 
geaccepteerd risico (leegstand). Dit kan warden bereikt door het maximaliseren van 
de opbrengsten uit de exploitatie en door waardestijging en/of door het minimalise-
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ren van de exploitatiekosten. Een minimalisatie van de kosten komt tot stand door 
een effectief en efficient vastgoedbeheer, maar is mijns inziens, en bezien vanuit een 
marketingbenadering, bij het zoeken naar een optimaal evenwicht afhankelijk van de 
invulling van een klantgericht en marktconfonn beheer van het object. De huurder 
zoekt in hoofdzaak een kantoorhuisvesting waarvoor hij duurzaam betaalt en dat zijn 
behoefte optimaal bevredigt. 
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Figuur 5. I: Perfonnance en vastgoedbeheer 

5.2.1 Interactie met de buurder 

Als het beleggen in vastgoed vanuit de marketingvisie wordt benaderd, concentreert 
<lit marketingproces zich op de fasen aankoop, exploitatie of beheer en verkoop. De 
grootste aandacht ten aanzien van <lit proces moet volgens Seme (1993) worden 
geschonken aan de exploitatiefase, ook reeds vroeg in de besluitvorming. 

In de exploitatiefase is de huurder, de kantoorgebruikende organisatie, de klant. De 
belangen en behoeften van deze klanten zijn echter moeilijk in beeld te brengen. 
Niet altijd is bekend wat de behoefte en hoe het afneemgedrag zullen zijn. De 
kennis en informatie daaromtrent is, zeker bij een klantgerichte benadering, belang
rijk. Het inzicht in de juiste invulling van die behoefte is de kem van de marketing. 
Het opvangen van signalen vanuit de markt en van klanten en het terugkoppelen van 
deze signalen moet een soort tweede natuur worden (Seme, 1993). 

Het stadium waar voor de belegger, of hier vastgoedbeheerder, communicatie het 
grootste rendement oplevert is het exploitatiestadium. ' Vanuit de duidelijke verhou
dingen tussen de verhurende partij en de huurder en vanuit de eerder genoemde 
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ontwikkelingen zijn duidelijke motieven aanwezig om op vrijblijvende basis van 
gedachten te wisselen met de huurder, bijvoorbeeld in de vorm van een periodiek 
overleg. Hierin kunnen zaken aan de orde komen zoals kwaliteit van de omgeving, 
het woongenot, verhuurplannen en de motieven die daaraan ten grondslag liggen. 
Deze informatie is, ondanks de tijd die het kost, zeer waardevol' (Seme, 1993). Het 
is belangrijk deze informatie gestructureerd te verzamelen, zodat de belegger en de 
vastgoedmanager de informatie tijdens de exploitatiefase kunnen gebruiken bij de 
afstemming van gebouw en dienstverlening. Daamaast kan de informatie warden 
gebruikt bij aan- en verkoopbeslissingen in het algemeen. Huurders- en marktinfor
matie speelt in alle fasen een belangrijke rol. De vastgoedmanager is in deze zin een 
belangrijke bron van informatie voor de belegger. 

5.2.2 Doelstelling vastgoedmanagement-organisatie 

De dienstenmarketingtheorie reikt verschillende mogelijkheden aan om invulling te 
geven aan de interactie met de klant. De verschillende toepassingen warden door 
Gronroos (1983) weergegeven in een aantal fasen, welke in de contacten met de (po
tentiele) klanten warden doorlopen (tabel 5.1). In de onderscheiden fasen wordt de 
nadruk gelegd op verscheidene toepassingen vanuit de theorie, voortkomend uit de 
doelstelling van de marketingfunctie, om te komen tot een klantgericht aanbod. 

Doel marketing Marketingfunctie 
; 

Behoefte-analyse/ in-
formatie 

[nitiatieffase Interesse creeren Traditionele marketing- 1 Traditionele 
! 

mix marktanalyse 

Aankoopfase Interesse in verkoop Traditionele en interac-
; 

Gedetailleerde analyse 
omzetten tieve marketing i behoefte specifieke 

I 
I afnemer(-sdoelgroep) 
' 

Gebruiksfase Behoud afnemer/ we- Interactieve marketing I. Analyse ontwik-
derverkoop kelingen/ dyna-

miek 
2. K waliteitscontrole 

Tabel 5.1: Dienstenmarketing in praktijk 

De relatie van de huurder, de kantoorgebruikende organisatie, met de verhurende 
partijen, waarvan de vastgoedmanagement-organisatie dee! uitmaakt, kan ook 
worden beschreven in de drie fasen (tabel 5.2). De aanbieder van kantoorhuisvesting, 
de verhuurder, maakt tijdens de verschillende fasen van <lit proces echter gebruik 
van verschillende functies die ook als zodanig in de markt zijn te onderscheiden. De 
initiatieffase, waarin de interesse van de huurder voor de kantoorhuisvesting moet 
worden gewekt, moet warden benoemd als een makelaarsfunctie. Hier staan de 
traditionele marketingactiviteiten, de marketing-mix, ter beschikking. De persoonlij
ke verkoop speelt daarbij tevens een belangrijke rol. Deze makelaarsfunctie kan ook 
warden uitgevoerd door de vastgoedmanagement-organisatie, maar valt buiten het 
bestek van het in dit onderzoek beschreven vastgoedmanagement. Vastgoedma
nagement-organisaties bieden deze activiteiten we! aan, maar buiten het beheer
contract en meestal op advies-basis, waarvoor ook een aparte verrekening plaats
vindt. Deze makelaarsactiviteiten zijn vaak de eerste interactie tussen huurder en 
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verhuurder en vandaar van groot belang voor de verwachtingen van de huurder t.a.v 
gebouw en dienstverlening. In deze fase worden verwachtingen gewekt die in de 
loop van het verhuurproces door de vastgoedmanager, als vertegenwoordiger van de 
eigenaar, moeten warden waargemaakt. In die zin is de betrokkenheid van de 
vastgoedmanager in deze fase van belang. Participatie in dit verhuurproces leidt tot 
een juiste verwachting bij de huurder en kan een positieve waardering van gebouw 
en dienstverlening bevorderen. 

Bij de afstemming van het aanbod op de behoefte van de huurder zijn de marke
tingactiviteiten van de vastgoedmanagement-organisatie te plaatsen in de gebruiksfa
se. Hierin staan de interactieve marketingfuncties centraal. Vanuit de plaats in dit 
proces kan de doelstelling van de vastgoedmanagement-organisatie bij het streven 
naar een klantgericht vastgoedbeheer warden geformuleerd. De doelstelling is in 
deze fase gericht op het behouden van de huurder voor de verhurende partij. De 
vastgoedmanager moet zich bezighouden met het afstemmen van het aanbod van 
gebouw en dienstverlening op de behoefte van de huurder tijdens de gebruiksfase. 
Nu wordt nag teveel uitgegaan van een produktbenadering. Er moet een evenwicht 
warden gevonden binnen de randvoorwaarden die door de relatie met de eigenaar, 
de relatie met de huurder en de kenmerken van het gebouw warden gegeven. 

Doel marketing Marketingfunctie Behoefte-analyse/ in-
formatie 

Initiatieffase/ ori- Interesse creeren Traditionele marketing- Marktinfonnatie en spe-
entatie activiteiten, vnl. per- cifieke objectinfonnatie 

soonlijke verkoop 

Verhuurfase Juiste verwachting wek- Voomarnelijk interac- Behoefte huurder 
ken tieve marketing 

Gebruiksfase Behoud huurder/ weder- Interactieve marketing I.Analyse dynamiek 
verhuur beheerproces 

2.K waliteitsbeleving 
meten en vertalen 

Tabel 5.2: Dienstenmarketing en verhuur van vastgoed 

De instrumenten die de vastgoedmanager ter beschikking staan hangen af van de 
invloed op het te leveren produkt en de mogelijkheid om de behoefte en de ver
wachting van de kantoorgebruiker in kaart te brengen en te vertalen in bruikbare 
informatie om die invloed te laten gelden. Infonnatie van de klant, de huurder, 
wordt in <lit opzicht door Gronroos als essentieel gezien. Zoals eerder Serne 
omschreef speelt de vastgoedmanager een belangrijke rol in het verzamelen van deze 
informatie. Ook de kwaliteitscontrole wordt door Gronroos gezien als activiteit om 
het gewenste doe) te bereiken. Kwaliteit moet daarbij warden gedefinieerd vanuit de 
waarneming van de huurder. De vastgoedmanagement-organisatie zal zich moeten 
richten op een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, om een bijdrage 
te leveren aan de afstemming op de behoefte van de kantoorgebruiker tijdens de 
gebruiksfase. 
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5.3 Het behouden van de huurder 

Binnen de doelstellingen van de belegger (rendement/risico) zijn de commerciele 
taken van de vastgoedmanager gericht op een constante huurstroom en de ' bewa
king' van de waarde van het gebouw. Het behouden van de huurder is belangrijk bij 
het nastreven van beide doelstellingen. 

De vraag of de huurder behouden blijft hangt, vanuit de huurder gezien, af van zijn 
tevredenheid in de huidige situatie, de alternatieven op de markt en de verplaatsings
kosten (figuur 5.2). Een ontevreden huurder zal alleen vertrekken (theoretisch) als de 
verwachtingen ten aanzien van de kwaliteiten van alternatieven hoger liggen en als 
de verplaatsingskosten opwegen tegen de materiele en immateriele opbrengsten van 
die verplaatsing. De vastgoedmanager heeft slechts een directe invloed op de tevre
denheid van de huurder via de interactie in het dienstverleningsproces tijdens de 
gebruiksfase. Ook bestaat er een geringe invloed op de gebouwprestaties. Belangrijk 
is tevens de adviserende rol naar de eigenaar van het vastgoed-object. 

Behouden huurder · · 1 

... ... . I 
· alternatieven ! · tevredenheid i kosten bij 

1 huurder ' verplaatsing : 
- - --~ ... 

Prijs 

i 

i waardering voor i 
! kantoorhuisvesting 1 
I 

~ 'geef'-component 

Figuur 5.2: Behouden huurder 

De tevredenheid van de huurder hangt af van de waardering voor de huisvesting. 
Deze waardering is een resultante van de verhouding tussen de kwaliteitsbeleving en 
de prijs. Uitgaande van bet feit dat op kwaliteit wordt geconcurreerd, moet het vast
goedbeheer zich richten op de kwaliteitsbeleving (de ' krijg'-component) van de 
kantoorgebruikende organisatie. Ook in hoof dstuk 4 is reeds getoond dat de kwaliteit 
een zeer belangrijke rol speelt in het dienstverleningsproces. Daar warden tevreden
heid en kwaliteit ook naast elkaar genoemd. Hier zal de directe invloed van de 
vastgoedmanagement-organisatie, de dienstverlening die zij levert, centraal staan. 

5.4 Vastgoedmanagement en kwaliteitsbeleving van de huurder 

Om de rol van de vastgoedmanagement-organisatie bij de kwaliteitsbeleving van de 
kantoorgebruikende organisatie te tonen, wordt gebruik gemaakt van een model -
waarin de invloeden van het vastgoedbeheer op de kwaliteitsbeleving worden aange
geven. 
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De kwaliteitsbeleving van de huurder is een resultante van de verwachting en de 
prestatie van de huisvesting. D.w.z. dat als de prestatie aan de verwachting voldoet 
(groter of gelijk is aan de verwachting) een positieve kwaliteitsbeleving het gevolg 
is. Afuankelijk van het kostenniveau ('geef-component) Ieidt deze positieve 
beleving tot een tevreden huurder. Het vastgoedbeheer (en dus vastgoedmanage
ment) heeft een invloed op zowel de verwachting als de prestatie van de huisvesting. 

Verwachting van 
gebouw en beheer , • • 

j Prestatie • 
: gebouw en beheer • 
' . . 

i 
)', 

Vraag/behoefte i ./ ' ,, i Aanbod ! 
gebouw en beheer ~ ' . mat~h, ~ gebouw en beheer , 

. / • j. 

'communicatie' 

\ . Vastg~na.gement i- Gebouw 

4 
i \ : " (o~j~eer) ; .. /.~-------<►• ken~erken 

Markt 
-------i--+-- -V: 

t 
I 

Externe factoren 
• Economie 

• Wet- en regelgeving 
• Maatschappij 
• Technologie 

't 
Aandelen 
Obligaties 
Leningen 

Figuur 5.3: Kwaliteitsbeleving 

In figuur 5.3 wordt de invloed op de kwaliteitsbeleving getoond. Het vastgoedbeheer 
is gegeven in de drie besproken niveaus. Het vastgoedvennogensbeheer bepaalt de 
financiele randvoorwaarden ten aanzien van objecten en portfolio's in samenhang 
met de overige beleggingscategorieen en onder invloed van de exteme factoren. Op 
portefeuille-niveau worden de kenrnerken van het object bepaald, waarbij de markt
verhoudingen en de vastgoedportefeui!le een ro! spelen. Ook warden hier de 
uitgangspunten voor het vastgoedmanagement-niveau bepaald. Op dit niveau worden 
objecten beheerd. Het aanbod, van waaruit de prestatie wordt geleverd, bestaat uit 
het gebouw en de dienstverlening. Met als uitgangspunt een positieve kwaliteitsbele
ving bij de huurder is het de bedoeling vanuit dit aanbod van gebouw en dienstverle-
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ning door ten eerste een goede communicatie een juiste verwachting te scheppen, en 
ten tweede een prestatie te leveren die voldoet aan die verwachting van de huurder. 
Dit moet leiden tot een positieve kwaliteitsbeleving. Binnen dat traject is de vast
goedmanagement-organisatie direct verantwoordelijk voor de kwaliteit dienstverle
ning die wordt geleverd, alsrnede voor de communicatie tijdens de gebruiksfase . 

Ook kunnen in deze figuur de verklarende factoren voor het vertrek van huurders 
worden gevonden. Deze factoren zijn: 

• frustratie met kenmerken van de huidige huisvesting (gebouw en/of dienstverle
ning); 
dynamiek van het bedrijfsproces; 
exteme factoren; 

of een combinatie. 

De genoemde frustratie komt voort uit een negatieve kwaliteitsbeleving en dus het 
onvoldoende presteren ten opzichte van de verwachting die de huurder heeft. De 
dynamiek van de vraag heeft via de afstemming met het aanbod (communicatie) een 
invloed op de verwachting. Als de prestatie gelijk is aan de communicatieve 'match' 
tussen vraag en aanbod ontstaat een positieve kwaliteitsbeleving. Als het aanbod in 
de ogen van de gebruiker een hogere waarde heeft dan de eigenlijke behoefte zal de 
verwachting hoger zijn. 

Klantgericht vastgoedbeheer heeft op vastgoedmanagement-niveau betrekking op de 
dienstverlening die aan de huurder wordt geleverd. De kwaliteitsbeleving van de 
huurder is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Aandacht voor deze kwaliteits
beleving moet leiden tot een bijdrage aan een klantgericht vastgoedbeheer. 
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6 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg 

6.1 Inleiding 

De kwaliteitsbeleving van de buurder is, bij bet streven naar klantgericbt vast
goedmanagement, bet uitgangspunt van bet dienstverleningsproces. De invloed van 
de vastgoedmanagement-organisatie op de kwaliteitsbeleving wordt ecbter bepaald 
door de rol in bet vastgoedbebeertraject. De relaties met eigenaar en huurder, 
vastgelegd in respectievelijk bebeer- en huurcontract, bepalen de rnogelijkheden en 
beperkingen. Klantgerichtheid kan alleen worden gerealiseerd als het klantbewustzijn 
in het complete vastgoedbeheertraject door alle partijen wordt gedragen. De vast
goedmanagement-organisatie is slechts een onderdeel van dat traject, rnaar kan wel 
een belangrijke rol spelen. Binnen haar rnogelijkheden kan de vastgoedrnanagement
organisatie een klantgerichte filosofie initieren. Dit komt tot uitdrukking in kwali
teitsbeleid en kwaliteitszorg. 

6.2 Kwaliteitsbeleid 

Eerder zijn mode lien van Heuvel (1993), Viehoff ( 1992) en Zeithaml e.a. (I 990) 
gegeven, die een theoretische beschouwing tonen van de manier waarop sturing kan 
worden gegeven aan een kwaliteitsverbeteringsproces. Bij deze modellen wordt logi
scherwijs gestart vanuit de acceptatie <lat klantgerichtheid een bijdrage levert. Dit 
klantbewustzijn, het centraal stellen van de huurder, is hier een uitgangspunt en 
randvoorwaarde. De fase daarna is essentieel: 'het omzetten van het klantbewustzijn 
in een afstemming van het dienstverleningsproces.' 

In een concrete situatie betekent dat voor de vastgoedmanagement-organisatie dat in 
beleid moet warden bepaald op welke manier de klantgerichtheid en het klantbe
wustzijn moeten warden vormgegeven. In het kwaliteitsbeleid zou ruimte moeten 
warden vrijgemaakt om het kader voor het klantgericht opereren in de relatie met 
zowel de huurder als de opdrachtgever aan te geven. Hier zal die invulling in de 
relatie met de buurder warden besproken als 'kwaliteitsmarketing'. De 'kwaliteits
marketing' is erop gericht een positief antwoord te geven op de vragen en behoeften 
die bij het afnemen van de huisvesting- en beheerdiensten van belang kunnen zijn. 

In de praktijk spelen de kosten bij kwaliteitsvraagstukken natuurlijk ook een rol. In 
concrete situaties is namelijk geen sprake van een puur kwaliteitsmarketing- of puur 
!age prijzenbeleid, maar is een scala van beleidsvormen tussen de twee uitersten 
waarneembaar. Het denken in de twee varianten is echter wel van groat belang. Het 
bepaalt in sterke mate het denken van mensen in de organisatie en geeft aan waar de 
nadruk in de marktbeweging en in het opereren van de organisatie moet liggen 
(Viehoff, 1992). Lemming (1992) geeft aan op welke factoren intern de nadruk zou 
moeten liggen, gezien ervaringen in de praktijk, bij het streven naar kwalitatief 
boogwaardige dienstverlening. Invulling van deze elementen draagt bij aan de 
kwaliteit van de interactie met de huurder. Het betreft: 
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• het aantrekken van gekwalificeerd personeel. 
De ontwikkeling en professionalisering van het vastgoedbeheer en vastgoedma
nagement vereist hoger gekwalificeerd personeel, specifiek gericht op de 
vastgoedproblematiek. De ontwikkeling van het vakgebied heeft al geleid tot 
doctorale en postdoctorale opleidingen, waar mensen specifiek worden opgeleid 
voor de vastgoedsector. Deze vemieuwing en verwetenschappelijking van het 
vakgebied moet met de ervaring van de professionals, leiden tot een verdere 
ontwikkeling van de dienstverlening; 

• het aanreiken van de (benodigde) hulpmiddelen. 
Een goed geoutilleerd infonnatie- en communicatiesysteem is voor een goede 
bedrijfsvoering onontbeerlijk. Informatie en communicatiestromen moeten 
tussen afdelingen en kantoren, naar eigenaren en ook naar huurders optimaal 
functioneren. Als veel aandacht wordt besteed aan de invulling van deze 
middelen zal het personeel en de organisatie efficienter en effectiever kunnen 
opereren, en tegelijkertijd bijdragen aan een grotere waardering bij huurders en 
opdrachtgevers; 

het geven van enige vrijheid van handelen met de huurder. 
Modem personeelsmanagement staat toe, eigenlijk vereist, <lat het personeel op 
verschillende niveaus meer verantwoordelijkheden en vrijheden krijgt bij het 
opereren. In het vastgoedmanagement komen veel unieke aspecten voor die de 
relatie met de klant bei"nvloeden en daarom een kader van richtlijnen vereisen 
waarbinnen het personeel de vrijheid heeft om invulling te geven aan specifieke 
situaties (maatwerk!). Deze vrijheid is vaak al aanwezig, juist vanwege de 
maatwerksituatie. Identificatie van de specifieke elementen is van belang; 

• het stimuleren van teamwork. 
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Teamwork motiveert mensen. Afhankelijk van de organisatie zal bij het vast
goedmanagement gekozen worden voor een taak- of klant(-eigenaar)gerichte 
structuur. Daarbij is het van belang <lat geen eigen 'winkels' ontstaan en <lat 
voor iedereen de structuur en de bijbehorende functies duidelijk zijn. Het is een 
taak van het management het personeel te motiveren om samen te werken aan 
een gemeenschappelijk resultaat; 

het invoeren van procedures om de afstemming tussen met name communicatie 
en prestatie te optimaliseren. 
Vanuit een heldere structuur van de organisatie moeten richtlijnen en nonnen 
de kaders vonnen voor het opereren van personen en van de organisatie. 
Actueel is in <lit opzicht het kwaliteits-certificaat, die een organisatie kan 
verdienen bij een heldere opzet van organisatie en dienstverlening en een 
kwalitatief hoogwaardig produkt. Klantgerichtheid is een onderdeel van het 
proces en moet door de top van de vastgoedmanagement-organisatie in proce
dures en richtlijnen tot uitdrukking worden gebracht. Hierrnee wordt de mate 
waarin het klantbewustzijn een rol speelt en worden de uitgangspunten van het 
klantgericht invullen van de dagelijkse interactie met de huurder gegeven. 
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6.2.1 KJaotfilosofie 

Twee aspecten spelen een belangrijke rol bij het introduceren van klantgerichtheid in 
de vastgoedmanagement-organisatie: de klantfilosofie en de relatie met de eigenaar. 
Eerder is al duidelijk gemaakt dat klantgerichtheid ( of de mate waarin klantge
richtheid een rol speelt) gestoeld moet zijn op een bedrijfsfilosofie die in de gehele 
organisatie wordt gedragen. Klantgerichtheid, of de marketinggedachte, heeft alleen 
een kans van slagen als iedereen binnen de organisatie bekend is met de rol die de 
klant speelt. Deze rol moet worden aangegeven in het beleid. Dit gebeurt door 
middel van het benoemen van de wijze waarop de vastgoedmanagement-organisatie 
zich in de directe interactie met de huurder en in de markt moet profileren. 

Deze klantfilosofie uit zich in 'actief' beheer, gericht op een vergroting van de 
aandacht voor de huurder. Dit actief beheer kan een onderdeel vormen van het aan 
de eigenaar van het vastgoed aan te bieden pakket beheerdiensten, maar moet nog 
waardering oogsten. De filosofie die de vastgoedmanagement-organisatie op dat 
gebied initieert, kan - indien succesvol - leiden tot de waardering van de opdrachtge
vers en de ruimte om een grotere bijdrage te leveren aan het succes van portefeuil
les. Hierbij is het noodzakelijk dat de eigenaren van het vastgoed zich ook bewust 
worden van het nut van een klantgerichte, actieve benadering van de huurders, 
alsmede van de inspanningen die met een dergelijke benadering samenhangen. 

6.2.2 Atbaokelijkheid van eigenaarrelatie 

De klantfilosofie is onafbankelijk van de relatie die een vastgoedmanagement
organisatie onderhoudt met de eigenaar. Oat betekent niet dat van deze primaire 
klantrelatie geen invloed uitgaat op de interactie van de vastgoedmanager met de 
huurder. De afbankelijkheid van datgene wat in de relatie met de eigenaar (beheer
contract) is bepaald, staat echter naast datgene wat de vastgoedmanagement-organi
satie zelf uit wil dragen. De eigenaar van het vastgoed maakt in feite een selectie uit 
het dienstenaanbod van de beheerder en bepaalt daarmee de inhoudelijke speelruimte 
in de relatie met de huurder. Dit kan de klantgerichte rol in de praktijk beperken, 
hetgeen bij de uitgangspositie van een klantgericht vastgoedbeheer niet is gewenst. 

In het beleid van de vastgoedmanagement-organisatie moet worden aangegeven 
welke rol de relatie met de eigenaar speelt naast de overige doelstellingen, waaron
der die ten aanzien van klantgerichtheid en huurderstevredenheid. De primaire relatie 
(met de eigenaar) bepaalt de inhoud van de beheerdiensten. De tevredenheid van de 
opdrachtgever als klant is dus van primair belang, maar binnen het pakket beheerta
ken moet het mogelijk zijn de dienstverlening en service ten aanzien van de huurder 
een eigen gezicht te geven. 

Met vastgoedmanagers is veel gesproken over de pos1t1e van de vastgoedmanage
ment-organisatie ten aanzien van de huurder en de mogelijkheden die de managers 
hebben om gebouw en dienstverlening te sturen in de richting van de wensen en 
verwachtingen van de huurders. De invloed van de vastgoedmanagement-organisatie 
is enigszins beperkt. Veelal wordt we! het nut van een klantgerichte benadering op 
deze wijze gezien, maar is er weinig ruimte om binnen het kader van financiele 
middelen en verantwoordelijkheden, die de eigenaar biedt, meer aandacht te 
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schenken aan de huurder. 

6.2.3 Interne marketing 

Een belangrijke taak van de top van de ondememing is het intern uitdragen van het 
beleid, zo ook van de kwaliteitsmarketing. De verantwoordelijkheid van het manage
ment moet zich uiten in een betrokkenheid met het beleid en in het zorg dragen voor 
het doeltreffend functioneren van het systeem. Eerder is al gesproken over het 
belang van een gemeenschappelijke denkwijze en klantgedachte binnen de ondeme
ming. Naast deze 'filosofische' doelstellingen moeten ook de algemene en specifieke 
verantwoordelijkheden worden vastgesteld en uitgedragen. 

De filosofie moet warden vertaald in concrete doelen en voorbeelden uit de dagelijk
se praktijk. Visualiseren en concretiseren van de abstracte uitgangspunten is een 
goed middel om intern de credit voor een dergelijke benadering op te bouwen. Het 
gaat erom de d.ienstverleners ervan te overtuigen <lat het vertrouwen van de huurder 
een basis is voor een duurzame relatie. Het vertrouwen moet echter warden opge
bouwd. 

De top van de ondememing is tevens verantwoordelijk voor het opzetten van een 
structuur voor het kwaliteitssysteem ten aanzien van het klantgericht opereren. Dit 
systeem is te vergelijken met de modellen uit hoofdstuk 4. Het betreft een doel
matige beheersing en verbetering van de kwaliteit tijdens alle fasen in het dienst
verleningsproces. Dit komt hier tot uitdrukking in een model op basis van de 
kwaliteitsbeleving van de huurder: kwaliteitszorg. Hierin warden de mogelijkheden 
gegeven om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, 
zoals het door de huurder wordt waargenomen. 

6.3 KwaJiteitszorg 

In de genoemde modellen is een duidelijke splitsing te maken in het proces. Er is 
sprake van een extern dee!, waar de (nog onbekende) basis ligt voor kwaliteitsverbe
tering, vooral bestaande uit informatie omtrent het belang van verschillende factoren 
bij de waardering voor de diensten. Deze fase is essentieel in verband met het 
omzetten van het bewustzijn in een verbeteringsproces. De klant moet zich uitspre
ken over het produkt zodat inzicht ontstaat in de wensen en behoeften en in de 
mogelijkheden om met de beschikbare middelen aan de behoefte te voldoen. Deze 
informatie moet worden gebruikt om een intern proces (zie kwaliteitszorg en 
besturingsmodel) te starten, gericht op een verbetering van de communicatie en van 
de prestatie ten behoeve van de afstemming op de klantbehoefte. 

In figuur 6.1 wordt getoond hoe het kwaliteitszorgmodel kan worden opgebouwd 
voor een vastgoedmanagement-organisatie. De externe en inteme componenten zijn 
zichtbaar. Het is essentieel om de elementen te bepalen op basis waarvan de huurder 
waardeert. Deze informatie is de basis voor kwaliteitsverbetering en wordt gevonden 
in de kwaliteitsbeleving en de verwachting van de huurder. Een interpretatie hiervan 
moet worden getoetst aan de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van 
de huurders. 
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Deze vergelijking met de beleidsuitgangspunten kan leiden tot een viertal op verbe
tering gerichte activiteiten: 

• wijziging van het resultaat van het dienstverleningsproces door middel van een 
directe actie in de interactie met de huurder binnen bestaande richtlijnen, 
procedures en afspraken. De beleving wordt direct bei'nvloed. (Voorbeeld: de 
huurder meldt dat een onderdeel van de afspraken, zoals in het contract ver
meld, niet is nagekomen door de verhurende partij. In een situatie waar geen 
andere conflicten een rol spelen, zal de betrokken manager direct tot actie 
kunnen overgaan); 

w1Jz1gmg van een richtlijn of procedure. Deze w1Jz1gmg leidt tot een andere 
structuur van het dienstverleningsproces en tot een ander resultaat. (Voorbeeld: 
de huurder laat weten frequenter persoonlijk met de vastgoedmanager te willen 
praten over het gebouw en de dienstverlening. In een dergelijke situatie kan 
worden afgeweken van een procedure of richtlijn door aan de wens te voldoen. 
Het proces krijgt een andere structuur); 

indirecte wijziging van het resultaat via een advies aan de eigenaar. De interac
tie met de huurder leidt tot een informatiestroom naar de eigenaar van het 
object. Deze informatiestroom en/of een bijgaand advies kunnen leiden tot een 
andere invulling van het dienstverleningsproces en/of een aanpassing van het 
gebouw en kunnen Ieiden tot een positieve impuls op de kwaliteitsbeleving. 
(Voorbeeld: de huurder laat weten het service-pakket te willen uitbreiden en/of 
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de huurder meldt graag een wijziging te willen aanbrengen aan het gebouw. Als 
een dergelijke ingreep in de dienstverlening of het gebouw geen gevolgen heeft 
voor het rendement, kan aan een dergelijk verzoek warden voldaan. De 
tevredenheid van de huurder neemt toe, waardoor de zekerheid ten aanzien van 
het behouden van de huurder groeit en zorgdraagt voor een positieve wijziging 
van de performance). 

bijstelling van de verwachting en de perceptie van de prestatie. Naast bet feit 
dat cornmunicatie in de 'dagelijkse ' interactie met de huurder een voorname rol 
speelt, is communicatie ook belangrijk als blijkt dat de huurder een verkeerde 
verwachting heeft over of perceptie heeft van de diensten die de vastgoedmana
ger levert. Een verwachting moet dan warden gecorrigeerd. Daarbij rnoet 
uiteraard wel rekening worden gehouden met de positie die de vastgoedmanager 
ten opzichte van de huurder inneemt, als vertegenwoordiger van de eigenaar. 
(Voorbeeld: de huurder wordt geconfronteerd met een makelaar, waarvan hij 
verwacht dat deze namens de vastgoedmanager werkt terwijl de makelaar, 
naast(l) de vastgoedmanager, voor de eigenaar opereert). 

Bij deze acties moet rekening warden gehouden met het specifieke karakter van de 
dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie. Er zijn een aantal belem
meringen en/of beperkingen ten aanzien van de rol van de vastgoedmanagement
organisatie te noemen. De beperkingen zijn: 

• de diversiteit aan opdrachtgevers en huurders maakt beheer tot maatwerk. Ten 
aanzien van de kwaliteit geldt dan dat de uitgangssituatie voor de waardering 
van de huisvesting voor elke huurder en in elke relatie anders is; 

• de strijdige belangen van huurder en eigenaar en de positie van de vastgoedma
nagement-organisatie als intermediair. De vastgoedmanager bevindt zich aan de 
aanbodzijde van de verhuurmarkt. Vanuit deze positie is de vastgoedmanager 
geen intermediair, maar vertegenwoordiger van de eigenaar, in welke positie 
invulling moet warden gegeven aan een actief, klantgericht vastgoedmanage
ment; 

• de kosten van de extra dienstverlening ten opzichte van de beheervergoeding. 
Een verruirning van vergoeding en verantwoordelijkheden moet leiden tot een 
optimalisatie van de interactie en informatiestroom naar de eigenaar en uitein
delijk tot een verbetering van de performance. 

De eerder genoemde acties moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteitsbele
ving van de huurder, maar kunnen alleen plaatsvinden als de elementen op basis 
waarvan de huurder waardeert, bekend zijn. Het bepalen van de kwaliteitscomponen
ten is de grondslag voor het kwaliteitszorgmodel. 

6.3.1 Bepalen elementen huurderswaardering 

Een dienst voldoet pas aan alle verwachtingen, indien alle elementen van dat proces, 
inclusief de door de vastgoedrnanager niet direct beheersbare delen, op het gewenste 
kwaliteitsniveau worden ingevuld. Omgaan met kwaliteitsmarketing en het beheersen 
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van de kwaliteit van de dienst vereist een specificatie van de kwaliteitscomponenten 
binnen het dienstverleningsproces. 

Noodzakelijke voorwaarde om die elementen te bepalen is een juiste uitwerking van 
de bestanddelen die de beoordeling van de dienst bei"nvloeden. Dit is de basis voor 
de inhoudelijke vulling van de dienst, zoals het bij de afnemer komt en is het 
uitgangspunt voor de inteme procesgang om te komen tot het dienstenaanbod, 
bestaande uit mensen, middelen, organisatie, procedures en de beheersing daarvan 
(Viehoff, 1992). 

Voorbeelden van een dergelijke uitwerking zijn klanten-evaluatieschema's die in 
veel andere dienstverlenende organisaties worden gebruikt (Tettero & Viehoff, 
1994). Hiennee wordt de klant de mogelijkheid geboden de tevredenheid over de 
dienst en de dienstverlening uit te spreken. 

6.3.2 Bepalen bijdrage onderdelen dienstverleningsproces 

Op basis van de kwaliteitscomponenten moet de interne procesgang, als onderdeel 
van het dienstverleningsproces, worden vormgegeven. Het proces moet eerst globaal 
worden gesplitst in front- en back-office. Het front-office bevat die onderdelen 
welke direct in de interactie met de huurder een bijdrage leveren aan de beleving 
van de huurder. Hiertoe kan alle persoonlijke, telefonische en schriftelijke communi
catie worden gerekend en dus alle personen die op een dergelijke wijze met de 
huurder in contact komen. Het proces moet hiertoe worden gesplitst in delen die ook 
als zodanig door de huurder zijn te onderscheiden. Globaal kunnen worden ge
noemd: 

onderhoud, service en reparaties; 
huur en huurbetalingen; 

• (commercieel) klantcontact en infonnatie. 

Uitgaande van een pure klantgerichte benadering zijn de externe kwaliteitscompo
nenten uitgangspunt van handelen voor het front-office. Het back-office, en alle 
systeemonderdelen die ten behoeve van het front-office opereren, moeten een resul
taat leveren zoals het door het front-office wordt gewenst. Intern geldt dus ook de 
'klantgedachte' ! Om de externe klant goed te kunnen bedienen is deze interne 
klantgerichtheid essentieel. In een organisatie waar duidelijkheid is omtrent de 
doelstellingen ten aanzien van externe en interne klantgerichtheid (neuzen dezelfde 
richting op) zal het proces optimaal functioneren. Daarbij moeten ook de procedures 
en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en door iedereen worden aanvaard. Een 
kwaliteitsmarketing-benadering loopt echter vaak stuk op gebreken die te maken 
hebben met het functioneren van de organisatie zelf (Viehoff, 1992), bijvoorbeeld: 

te weinig interacties tussen klanten en management; 
• te weinig communicatie van mensen uit het veld met het management; 
• te veel hierarchische niveaus; 
• te weinig worden de mensen op een gemeenschappelijk doel gezet; 
• onvoldoende communicatie tussen horizontale afdelingen. 
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Duidelijkheid omtrent procedures en verantwoordelijkheden is essentieel. Deze 
inteme onduidelijkheden mogen nooit een argument zijn waarmee een negatieve 
kwaliteitsbeleving van de klant kan worden verdedigd. Deze kunnen echter we! 
bepalend zijn voor de beleving. Een beschrijving van (inteme) resultaten en procedu
res moet overigens niet leiden tot een te nauwkeurige omschrijving van het interne 
proces, zodat een keurslijf ontstaat dat ten eerste niet flexibel is en ten tweede een 
hoop weerstanden in de organisatie kan oproepen. 

Gezien de maatwerksituatie bij het beheer moet een globaal, maar helder kader in 
beleid warden uitgedragen, waama een specifieke invulling kan plaatsvinden in de 
directe interactie met de huurder (en eigenaar). Dit kader omschrijft zowel dienstver
lening als cornmunicatie, gericht op prestatie en verwachting. 

6.3.3 Normstelling 

Aan de basis van een kwaliteitszorgmodel staat enerzijds de kennis over de kwali
teitsbeleving van de huurder en anderzijds de uitgangspunten van het beleid, tot uit
drukking komend in normen. De uitspraken van de huurders moeten aan een norm 
kunnen warden getoetst om effectief en efficient de prioriteiten ten aanzien van 
kwaliteitsverbetering te kunnen bepalen. Algemene normen of uitgangspunten 
moeten centraal warden gedefinieerd. Specifieke normen moeten door de verant
woordelijke manager (zelf) warden benoemd en getoetst op basis van de waardering 
door de huurder. Richtlijnen zijn nodig om richting te geven aan de invulling van 
deze specifieke normen. Het is nuttig een eventuele kwaliteitstoets bij de huurders te 
spiegelen aan een meting bij de verantwoordelijke managers. De discrepanties in de 
interpretatie en in het hanteren van de norm kunnen zo warden getraceerd. 

6.4 Toepassing model: meten kwaliteit 

Een volledige empirische uitwerking van het kwaliteitszorgmodel is in dit onderzoek 
niet haalbaar. Ik zal mij in de toepassing richten op het gebrek aan inzicht in de 
kwaliteitsbeleving van de huurder. Dit inzicht is noodzakelijk om vanuit het 
vastgoedmanagement te komen tot een betere afstemming van de dienstverlening op 
de verwachting van de huurder. Het gilat om het ondervangen van de exteme 
discrepanties van dienstverlening en communicatie. 

Het eigen dienstverleningsproces moet daartoe warden bezien door de ogen van de 
huurder. Wat is in zo'n geval mak.kelijker dan de klant zelf uitspraak te laten doen 
over het belang dat hij toekent aan en de waardering die hij heeft voor het produkt 
(Viehoff, 1992). Een dergelijke meting wordt door Lemmink ( 1992) als essentieel 
gezien bij het handhaven en verbeteren van de kwaliteit. De resultaten van het 
vastgoedbeheertraject moeten worden gedefinieerd door de klant. 

Het SERVQUAL-model geeft een vragenlijst waarmee de kwaliteit van de dienstver
lening, zoals het door de klant wordt ervaren, kan worden gemeten. Ook geven de 
uitkomsten van de vragenlijst inzicht in het belang dat de klanten aan de verschillen
de componenten van de dienstverlening toekennen. Deze methode zal in dit empi
risch onderzoek worden gebruikt. 
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Doe! van dit dee! van het onderzoek is het genereren van een vragenlijst, op basis 
van SER VQUAL, waarmee kwaliteit van de dienstverlening van de vastgoedma
nagement-organisatie, vanuit de beleving van de huurder, kan worden gemeten. 

De vragenlijst zal worden getoetst door deze te laten invullen door en te evalueren 
met huurders van kantoorgebouwen. De volgende vragen geven richting aan de 
toe passing: 

• Hoe kan de dienstverlening vanuit de beleving van de huurder meetbaar worden 
gemaakt? 
Is de gegenereerde vragenlijst bruikbaar bij het meten van de kwaliteit van de 
dienstverlening? 

• Vergroten de uitkornsten het inzicht in de k\valiteitsbeleving van de huurder? 

De beschrijving en resultaten van de toepassing vindt u in hoofdstuk 7. 
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7.1 lnleiding 

In <lit hoofdstuk vindt u een beschrijving alsmede de resultaten van het empirisch 
gedeelte van het onderzoek. Op basis van de vragenlijst, die bij de SERVQUAL
methode wordt gebruikt om de kwaliteitsbeleving van klanten te meten, wordt een 
voor de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie specifieke vragen
lijst gegenereerd. Deze vragenlijst wordt getoetst door deze voor te leggen aan 13 
huurders van kantoorgebouwen. Deze toets leidt tot uitspraken over de bruikbaarheid 
van de vragenlijst bij het geven van inzicht in de kwaliteitsbeleving van de huurder 
en bij het meten van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Achtereenvolgens vindt u een korte beschrijving van de SERVQUAL-methode en 
vragenlijst, een beschrijving van de twee versies van de vragenlijst die zijn gebruikt 
bij de interviews, een beschrijving van de wijze waarop de interviews zijn uitge
voerd en de resultaten van de interviews. Tenslotte wordt uiteengezet hoe de 
vragenlijst kan worden verbeterd bij een toepassing in de praktijk. 

7.2 Korte beschrijving SERVQUAL-meetmetbode 

Bij het meten van de kwaliteitsbeleving wordt gebruik gemaakt van de meet
methode die ook wordt gebruikt bij het SERVQUAL-model (Bremer e.a., 1994; 
Smidts, 1993; Lemmink, 1992; Parasuraman e.a., 1990; Zeithaml e.a., 1990). In het 
model is de kwaliteit gedefinieerd als het verschil tussen de verwachting die de klant 
heeft en de perceptie van de dienst door de klant. 

De kwaliteit wordt gemeten met een standaard vragenlijst, bestaande uit 22 aspecten 
(bijlage B). Deze aspecten maken de kwaliteit van de dienst meetbaar. De klant 
beantwoordt twee vragen (perceptie en verwachting) per aspect op een schaal die 
aangeeft in hoeverre de klant het eens kan zijn met een op dat aspect betrekking 
hebbende uitspraak. Met deze lijsten wordt de discrepantie gemeten tussen de 
klantverwachtingen en de perceptie van de diensten, die de dienstverlenende 
organisatie levert. 

De 22 aspecten worden in het model ondergebracht in 5 dimensies. De kwaliteit van 
de totale dienstverlening wordt uiteindelijk bepaald met deze 5 kwaliteitsdimensies 
op basis van de kwaliteitsscore (prestatie-verwachting) en bet belang dat de klant 
toekent aan de dimensies. De kwaliteit wordt dus op dimensieniveau gemeten. Het 
aspectniveau levert daamaast veel nuttige detailinformatie op ten behoeve van de 
sturing van het kwaliteitsbeleid. De 5 dimensies waarin de aspecten worden gegroe
peerd, zijn: 

• tangibles, de tastbare aspecten van de dienst en de dienstveriener; 
• reliability, in staat zijn een beloofde dienst betrouwbaar en accuraat uit te 

voeren; 
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• responsiveness, de bereidheid de klant te helpen en de klant snel van dienst te 
zijn; 
assurance, kennis en vriendelijkheid van het personeel en de mate waarin het 
vertrouwen wordt overgebracht; 

• empathy, begrip en individuele aandacht voor de klant. 

Het SERVQUAL-model is nag in ontwikkeling. Resultaten van toepassingen van het 
meetinstrument laten zien dat nag steeds verbeteringen mogelijk zijn en dat bij 
iedere toepassing een kritische beschouwing van de structuur en output noodzakelijk 
is. Uitgaande van de basis van het meetinstrument zullen de verschillende con
clusies, aanbevelingen en kritieken die op het model zijn gegeven, warden mee
genomen bij de vorming van de hier toe te passen vragenlijst. Zeithaml, Berry en 
Parasuraman (1990) geven aan dat verfijningen en aanpassingen nodig zijn. Ook 
Nederlandse auteurs (Smidts, 1993; Bremer e.a., 1994; Lemmink, 1992) geven 
waardevolle kritieken en aanbevelingen. 

7.3 Constructie van de vragenJijst 

De SERVQUAL-vragenlijst kan niet zonder meer warden toegepast. Bij een toepas
sing lijkt het raadzaam dat de organisatie nagaat of de originele aspecten geldig zijn 
voor de dienstverlening die zij levert en of extra aspecten nodig zijn om de dienst
verlening te beschrijven. Gewezen wordt zelfs op de noodzaak om bij iedere 
toepassing de lijst aspecten die de dienstverlening beschrijven, aan te passen 
(Lemmink, 1992; Smidts, 1993). In dit onderzoek warden de aspecten geformuleerd 
op basis van de specifieke situatie van het huren van een kantoorgebouw in de 
gebruiksfase. Bij de inventarisatie van de aspecten is gebruik gemaakt van een 
evaluatie van de dienstverlening van woningcorporaties in Rotterdam (Van den 
Broeke, 1992) en evaluaties van andere dienstverlenende organisaties (Tettero & 
Viehoff, 1994). Na de inventarisatie op basis van beheerdiensten, en na een evaluatie 
van de aspecten in gesprekken met vastgoedmanagers, zijn de aspecten onderge
bracht in de originele SERVQUAL-dimensies. 

7.3.1 Inventarisatie meet-aspecten 

Bij de inventarisatie is het dienstverleningsproces gesplitst in de drie functionele 
beheertakengroepen: commercieel, technisch en administratief. Naast deze drie 
functionele groepen is gebruik gemaakt van een groep, waarin de aspecten ken
merken van de vastgoedmanagement-organisatie beschrijven en waarvan de aspecten 
niet in de andere groepen zijn onder te brengen. Dit betreft aspecten als het vertrou
wen in en het imago van de vastgoedmanagement-organisatie. Uiteindelijk kunnen 
de volgende groepen bij de inventarisatie warden onderscheiden: 
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instandhouding gebouwprestaties: reparaties, service en onderhoud (technisch 
beheer); 
huur en servicekosten: inning, incasso, aanpassing en facturering (administratief 
beheer); 
klantcontact, comrnerciele interactie (commercieel beheer); 
vastgoedmanagement-organisatie algemeen. 
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Het resultaat van de inventarisatie is de structuur van dimensies en aspecten in tabel 
7 .1 , op basis van de SERVQUAL-dimensies. 

/Dimensies /Aspecten 

I Instandbouding 1 De lcwaliteit van de reparaties 
gebouwprestaties: 2 De snelbeid waarrnee reparaties worden uitgevoerd 
reparaties, service en 3 De zorgvuldigheid en netheid van bet uitvoerend personeel 
onderboud 

4 Het onderboud van tuin en terrein 

5 Het scboonrnaakonderboud van de algemene ruimten en voorzienin-
,gen 

6 i De vuilafvoer 
,7 !De beveiliging en bewaking 

II Betrouwbaarheid 8 De mate waarin de diensten door de bebeerorganisatie in een keer 
dienstverlening be- goed worden geleverd 
beerorganisatie 9 !De mate waarin de diensten op bet afgesproken tijdstip worden 

I . d 1mtgevoer 

10 De correctheid van de financiele afhandeling (huur, indexering, 
incasso) 

11 De mate waarin de beheerorganisatie baar beloften en verplicbtin-
gen nakomt 

12 De mate waarin de buurder wordt gei'nfonneerd over bet bebeer en 
de diensten 

III Bereikbaarbeid en 13 De bekendbeid van de buurder met de contactpersonen 
actie-bereidbeid 14 De bereikbaarbeid van de contactpersonen tijdens kantooruren 

15 De mogelijkheid om problemen buiten kantooruren te rnelden 

16 De snelheid waarmee de beheerorganisatie op een melding van de 
huurder reageert 

17 De snelbeid waarmee huurdersvragen en -klacbten worden afgeban-
deld 

IV Belcwaambeden perso- 18 Het vertrouwen dat bet optreden van bet personeel van de bebeeror-
neel ganisatie wekt bij de klant 

19 De vriendelijkheid van bet personeel 

20 De deskundigheid van bet personeel (bet vermogen problemen op te 
lossen) 

21 De correctheid van bet telefoniscb contact 

22 De correctheid van bet scbriftelijk contact 

V Aandacbt voor de 23 De mate waarin het personeel meedenkt met de huurder 
klant 24 Kennis van bet contactpersoneel over de specifieke beboefte van de 

huurder 

25 De mate waarin de bebeerorganisatie initiatief toont in de relatie 
met de buurder 

26 Overzicbtelijkheid en duidelijkheid van de facturen 

Tabel 7. I: Dimensies en aspecten dienstverlening vastgoedmanagement-organisatie 

Opvallend daarbij is dat de aspecten uit de groep 'instandhouding gebouwprestaties' , 
uit de inventarisatie, volledig kunnen worden overgezet naar de dimensie die in het 
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originele model als 'tangibles' is benoemd (dimensie I). Deze 'tangibles' bepalen het 
specifieke karakter van de dienstverlening ten opzichte van andere dienstverlenende 
organisaties. De overige aspecten in de groepen kunnen worden gesplitst en onderge
bracht in de SERVQUAL-dimensies II, III, IV en V op basis van overeenkomsten 
met de aspecten in de originele lijst. In vergelijking met de originele SERVQUAL
aspecten is op een aantal plaatsen een aanvulling of wijziging nodig, afgestemd op 
de specifieke situatie in de relatie van de huurder met de vastgoedmanager. 

De vragenlijst is, op basis van de hier geformuleerde dimensies en aspecten, 
opgebouwd naar analogie van de SERVQUAL-vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 
drie delen: A, B en C. Tijdens de interviews zijn twee versies van de vragenlijst 
getoetst. De versies verschillen in de wijze waarop invulling is gegeven aan dee! A 
van de vragenlijst. De delen B en C zijn voor beide vragenlijsten methodologisch 
identiek. In de tweede versie van de vragenlijst zijn we! wijzigingen aangebracht in 
de toelichtingen en in de lay-out van zowel A, B als C. De ervaringen met de eerste 
versie hebben tot deze aanpassingen geleid. 

In de eerste 6 van de 13 interviews met de huurders is gebruik gemaakt van versie 
I. In de overige 7 interviews is gebruik gemaakt van versie 2. De verschillende 
delen van de vragenlijst en de kenmerkende verschillen tussen de twee versies zullen 
hierna worden besproken. Versie 2 vindt u in de bijlage C. 

7.3.2 Deel A van de vragenlijst: prestatie, verwachting en kwaliteit per 
aspect 

In dee! A van de vragenlijst wordt per aspect de kwaliteitsscore aan de hand van de 
antwoorden van de huurder bepaald. De huurders geven een oordeel over uitspraken, 
die betrekking hebben op de aspecten die de dienstverlening van de vastgoedmana
gement-organisatie beschrijven. In het oordeel wordt weergegeven in welke mate het 
waargenomen prestatieniveau van bet aspect voldoet aan het verwachte prestatieni
veau. In de originele SERVQUAL-vragenlijst wordt per aspect het kwaliteitsoordeel 
gemeten aan de hand van twee vragen betreffende de verwachting over en de per
ceptie van het prestatieniveau. Hier is afgezien van een dubbele vraagstelling. 

In de literatuur wordt namelijk veel kritiek geleverd op de wijze waarop de verwach
ting wordt gemeten en op de geringe inforrnatie die het oplevert volgens de in de 
SERVQUAL-methode gehanteerde werkwijze. Onderzoek laat zien dat de toege
voegde waarde van de meting van de verwachting van k.lanten gering is. De redenen 
waarom een directe meting van de verwachting niet het gewenste resultaat oplevert, 
zijn: 
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de referentie die de respondent bij het geven van de verwachting hanteert. 
Bij de SERVQUAL-methode wordt een excellente ondememing als referentie 
gehanteerd. Dan is het logisch dat de respondent voor alle aspecten zal ver
wachten dat een dergelijke ondememing hoog (6 en 7 op een schaal van 7) 
presteert! Een excellente ondememing levert immers excellente diensten. 
Lemmink geeft voorbeelden van een verwachting die ook kunnen worden 
gehanteerd: 
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de redelijkerwijs te verwachten prestaties; 
de prestaties die gezien de eigen ervaring zijn te verwachten; 
de· prestaties van het beste altematief; 
de 'typische' prestatie van de dienst. 

In dit onderzoek is het uitgangspunt de verwachting die een huurder heeft van 
de dienstverlening mag verwachten in de huidige situatie met inachtneming van 
de randvoorwaarden in de relatie en de reeds opgedane ervaringen. Dit komt in 
de toelichting van dee! A tot uitdrukking; 

• de benadering van aspecten als onajhankelijke items. 
Het is voor de respondent niet mogelijk om bij het bepalen van de verwachting 
die hij heeft van het prestatieniveau van alle aspecten, een afweging te maken 
over alle aspecten waar ook het belang dat hij toekent, tot uitdrukking komt. Bij 
de vraagstelling naar de verwachting is deze afweging gewenst. Daartoe zou 
inzicht moeten bestaan in de gevolgen van een hoger prestatieniveau van een 
aspect voor enerzijds de extra kosten en anderzijds voor het prestatieniveau van 
andere aspecten. Deze afweging kan voor een dergelijk aantal aspecten niet 
worden gemaakt. 

Verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk (Smidts, 1993). Smidts beveelt 
aan om voorlopig in toepassingen in ieder geval de perceptie te meten en daarnaast, 
voor ieder van de aspecten, de kwaliteit. Oat laatste kan gebeuren door de klant per 
aspect te laten aangeven of het prestatieniveau van het aspect boven of onder de 
verwachting is, die de klant heeft. 

:uer zeer beneden boven 
slecht goed venvachting verw .. 

I. De kwaliteit van de. reparaties 1 2 3 4 5 6 7 ? □ D 

2. De sne)heid waarmee repa- 1 2 3 4 5 6 7 ? □ D 
raties. worden uitgevoerd 

3. De zorgvuldigheid en netheid J 2 3 4 5 6 7 ? □ D 
van bet uitvoerend personeel 

4. Het onderhood. van tuin en l 2 3 4 5 6 7 ? □ □ 
terrein 

5. Het ·scboonmaakonderboud J 2 3 4 5 6 7 ? D D 
van de algemeite ruimten en 
voorzieningen 

6 .. De vuilafvoer 1 2 3 4 5 6 7 ? D D 

7. De beveiliging en bewaking 1 2 3 4 S 6 7 ? □ D 

Figuur 7.1: Voorbeeld vraagstelling deel A, versie I 
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In versie 1 van de hier toegepaste vragenlijst is gebruik gemaakt van de aanbeveling 
van Smidts (figuur 7.1). 

Met de vraagstelling in versie 1 kan geen kwaliteitsscore (prestatie - verwachting) 
per aspect worden bepaald. Ook kan dan geen algemeen kwaliteitsoordeel worden 
berekend en zal moeten worden volstaan met een berekening op basis van de door 
de huurder gegeven waarde van het prestatieniveau. De methode geeft we! direct 
inzicht in de aspecten die beneden het verwachtingsniveau van de respondent 
presteren. 

In de tweede versie van de vragenlijst is bij dee! A gebruik gemaakt van de 
aanbeveling van Lemmink ( 1992), mede op basis van de ervaringen met de eerste 
versie van de vragenlijst (de resultaten worden besproken in paragraaf 7.5). Lem
mink stelt voor om niet afzonderlijk naar verwachtingen en prestaties te vragen, 
maar op een directe wijze bet kwaliteitsoordeel per aspect te bepalen (figuur 7.2). 

GROEP I: . ONDERHOUD, REPARA TIES EN SERVICE 

· 1. De kwaliteit van ile reparaties 

2. De snelbeid waannee reparaties worden uitgevoerd 

3. De zorgvuldighcid en netbeid van bet uih'oerend personeel 

4. Het onderhoud van tuin en terrein 

5. Het scboonmaakonderboud van de algemene ruimten en 
voorzieningen 

6. De vuilafvoer 

7. De beveiliging en bewaking 

Totaalwaardering groep I 

Figuur 7.2: Voorbeeld vraagstelling dee! A, versie 2 
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Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat het ten opzichte van de originele, bij 
SERVQUAL gehanteerde vraagstelling minder tijdrovend is. De respondent hoeft 
niet twee keer min of meer dezelfde vraag te beantwoorden. Nadeel is dat de 
verwachting niet expliciet tot uitdrukking komt. 

In versie 2 is de vraagstelling in dee! A tevens aangevuld met een kwaliteitsoordeel 
van de respondent over de aspecten die gezamenlijk tot een dimensie behoren. 
Daarbij is aan de respondent gevraagd om het relatieve belang van de aspecten mee 
te laten wegen in de beoordeling. Met deze vraagstelling moet tot uitdrukking 
komen welk belang de huurder hecht aan de verhoging van het prestatieniveau van 
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de aspecten die door de respondent lager zijn gewaardeerd. Verondersteld wordt dat 
indien een aspect negatief beoordeeld is, en ook belangrijk is bij de beleving van de 
aspecten die behoren tot een dimensie, de kwaliteitsbeleving van de totale dimensie 
ook laag zal zijn. 

7.3.3 Deel B: relatieve belang dimensies 

In dee! B wordt de respondent gevraagd naar het relatieve belang van de dimensies 
bij het beoordelen van de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie. 
Hierbij is grotendeels dezelfde vraagstelling gehanteerd als in het originele SERV
QUAL-model. De respondent wordt eerst gevraagd een hierarchie aan te brengen in 
de dimensies door het benoemen van de meest en minst belangrijke dimensie. Het 
relatieve belang van de dimensies komt daarna tot uitdrukking door middel van bet 
verdelen van l 00 punten over de dimensies. 

Op basis van de antwoorden van de respondenten bij de aspecten in dee! A en bij de 
dimensies in deel B kan de kwaliteit van de dienstverlening worden berekend. Per 
dimensie leidt bet gemiddelde niveau van de aspecten tot een kwaliteitswaardering 
voor die dimensie. Een gemiddelde over alle aspectscores geeft een gemiddeld 
(ongewogen) waarde-oordeel over de totale dienstverlening. Een gewogen totaaloor
deel komt tot stand door bet belang van de afzonderlijke dimensies te vermenigvul
digen met de gemiddelde dimensie-scores en deze door 100 te delen. Vergelijking 
van bet ongewogen en gewogen gemiddelde geeft inzicbt in de mate waarin de 
belangrijke en minder belangrijke dimensies en aspecten de totale kwaliteitsbeleving 
beinvloeden. 

7.3.4 Aanvullende vragen 

Aanvullende vragen bij de kwaliteitsmeting zijn enerzijds noodzakelijk om de data 
te kunnen verklaren, en anderzijds een manier om extra inzicbt te verkrijgen in de 
kwaliteitsbeleving van de huurder en het huurdersgedrag ten aanzien van gebouw en 
dienstverlening. 

Het eerst genoemde heeft betrekking op gegevens over het pand, de huurder en de 
respondent. Deze gegevens kunnen verklarende factoren zijn bij de kwaliteitsbele
ving. Deze aspecten zijn niet als onderdeel in de vragenlijst in de bijlage opgeno
men, maar zijn bij een toepassing wet essentieel. Hier zijn deze gegevens verkregen 
bij de kennismaking met de huurders tijdens de interviews, waar ook de vragenlijs
ten zijn ingevuld. De vragen die bij de interviews zijn gebruikt staan in bijlage D 
onder 'gegevens pand en huurder'. 

Smidts (1993) beveelt aan om vragen aan de lijst toe te voegen, naast de bestaande 
vragen, met betrekking tot het klantgedrag. Deze kunnen de waarde van de kwali
teitsmeting verhogen of een groter inzicbt verschaffen in de kwaliteitsbeleving van 
de klant. 

In deel C is deze aanbeveling toegepast met een vraag over het belang van gebouw
en lokatiekenmerken bij de beoordeling van huidige of nieuwe huisvesting. Bij de 
vraag zijn tien kenmerken gegeven: 
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a. Kenmerken en voorzieningen omgeving 
(Bedrijvigheid, wink.els, sociale veiligheid, geluidsoverlast) 

b. Auto- en 0. V-bereikbaarheid 
c. Parkeren 

(Auto's en rijwielen) 
d. Toegankelijkheid gebouw en intern transport 

(Vindbaarheid entree, toegankelijkheid personen en goederen, liftvoorziening, 
orientatie) 

e. Flexibiliteit en veranderbaarheid gebouw en ruimten 
(Verplaatsen wanden, uitbreiding, functiewijziging ruimten) 

f Representativiteit gebouw 
(Uitstraling, herkenbaarheid, representativiteit in- en extern) 

g. Beveiliging 
(Brand en inbraak) 

h. Behaaglijkheid en comfort 
(Binnenklimaat, licht, regeling installaties) 

i. Facilitaire voorzieningen 
(Sanitair, restauratieve voorzieningen, voorzieningen data- en telecommu
nicatie) 

j. Huisvestingslasten 
(Huur, servicekosten en heffingen) 

De respondent moet van deze tien kenmerken drie kenmerken kiezen die het meest 
belangrijk zijn bij de beoordeling van het kantoorgebouw en dus de keuze voor de 
huisvesting bepalen. 

Tevens is in dee! C gevraagd of de kenmerken van lokatie en gebouw, bij de kwali
teitsbeleving tijdens de gebruiksfase, belangrijker even belangrijk of minder 
belangrijk zijn dan de dienstverlening. 

7.4 Opzet en uitvoering interviews 

De vragenlijsten zijn tijdens interviews met 13 huurders voorgelegd aan de ge
sprekspartners. Er zijn 19 huurders van kantoorgebouwen benaderd, maar 6 huurders 
hebben geen medewerking verleend aan dit onderzoek. Na een korte introductie en 
kennismaking met de 13 respondenten hebben de geinterviewde personen de 
vragenlijst ingevuld. Tijdens en na het invullen van de vragenlijst zijn de onderdelen 
van de vragenlijst geevalueerd met de respondent. Deze evaluaties hebben betrek
king op de toelichting bij de vragenlijst, de bedoeling van de delen (A, B en C) en 
de mate waarin de aspecten een juiste weerspiegeling zijn van de dienstverlening 
van de vastgoedmanagement-organisatie, vanuit de optiek van de huurder. 

Tevens zijn open vragen gesteld aan de huurder over het nut van een dergelijke 
klantevaluatie en over het dienstverlenend karakter van het beheer. De bij het 
interview gehanteerde structuur en vragen ten aanzien van de vragenlijst, zijn in de 
bijlage D gegeven. 

De interviews kunnen warden gesplitst in twee fasen op basis van de gebruikte 
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versies van de vragenlijst. In de eerste fase ( vragenlijst versie I) zijn 6 van de 13 
huurders ge"interviewd, in de tweede fase (vragenlijst versie 2) 7 huurders. De namen 
en bedrijven van de ge"interviewde personen vindt u in bijlage E. Kenmerken van de 
grootte van de hurende organisaties en de functies van de respondenten zijn in tabel 
7 .2 gegeven. 

De tabel toont dat de kleinste organisaties geen functie kennen die een specifieke 
huisvestingsverantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wat verder uit de gesprekken 
blijkt is dat de grotere organisaties de huisvestingsproblematiek en de contacten met 
de beheerder gesplitst hebben over meerdere functies of afdelingen. 

1-25 26-100 ! 101-250 >250 Totaal 

Specifieke verantwoordelijkheid huisvesting (hoofd al- 0 5 I 3 I 9 i 
gemene zaken, facility manager etc.) I 

; 

Directeuren 2 I I 0 0 3 

Overige I 0 I 0 0 I 

Totaal 3 I 6 i 3 1 13 

Tabet 7.2 : Aantal interviews naar functie respondenten en grootte organisaties (aantaJ werkplekken) 

Bij beide versies van de vragenlijst zijn, ondanks het kleine aantal interviews, de 
aantallen respondenten goed verspreid over bovengenoemde kenrnerken. 

7.5 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews uitgewerkt. De resultaten 
hebben betrekking op de vraag of de aspecten en de dimensiestructuur de dienstver
lening van de vastgoedmanagement-organisatie beschrijven en op de bruikbaarheid 
van de in de verschillende delen - A (versie 1 en 2), B en C - gehanteerde rnethode. 
Ook wordt een uitspraak gedaan over het feit of met deze vragenlijst de kwaliteit 
van de dienstverlening kan worden gerneten en of de elementen kunnen worden 
bepaald op basis waarvan de huurder waardeert. 

7.5.1 Mate waarin aspecten dienstverlening weerspiegelen 

Niet alle aspecten blijken voor alle huurders van belang te zijn. Met name de 
aspecten 4 t/m 7 ( onderhoud tuin/terrein, algerneen schoonrnaakonderhoud, vuilaf
voer, beveiliging) betreffen diensten die ook door de huurders zelf worden uitge
voerd. Van de 13 huurders geven 9 huurders aan (een dee] van) deze diensten in 
eigen beheer uit te voeren. Deze aspecten hebben in die gevallen geen betrekking op 
de vastgoedmanagement-organisatie en zijn niet van toepassing bij een meting van 
de kwaliteitsbeleving. De kwaliteitsscore moet over de overige elementen worden 
bepaald. 

Bij een aantal aspecten van de dienstverlening is geen directe beoordeling door de 
respondent mogelijk, omdat het afnemen van de diensten op verschillende plaatsen 
in de organisatie van de huurder plaatsvindt. Als sprake is van een scheiding van de 
contacten in de interactie, vindt dit plaats op basis van functionele sectoren (com
mercieel, technisch, administratief). 4 van de 13 huurders kunnen om deze redenen 
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geen uitspraak doen over de prestatie van een klein aantal aspecten. Het betreft in 
deze gevallen voomamelijk aspecten die betrekking hebben op administratief beheer. 
Bij 5 huurders vindt wel centrale rapportage plaats van de contacten met en de 
activiteiten van de vastgoedmanagement-organisatie, zodat de respondent een 
oordeel kan geven op basis van deze rapportage. Dit betreft met name de grotere 
organisaties met een afdeling die specifiek verantwoordelijk is voor de huisvesting. 
Slechts bij 4 huurders (waarvan de drie kleinste organisaties) gaan alle contacten via 
de respondent. 

Bijna alle respondenten geven aan dat de lijst met aspecten een volledige evaluatie 
van de dienstverlening mogelijk maakt. Slechts een huurder wijst op het feit dat in 
de vragenlijst geen differentiatie plaatsvindt naar de soort diensten (bijvoorbeeld 
diverse reparaties) die worden geleverd. Dit wordt met deze aspecten ook niet 
beoogd. Het instrument meet het algemene kwaliteitsoordeel van de huurder. 
Aanvullende informatie is daarbij wel belangrijk. Om de differentiatie aan te 
brengen zou men kunnen overwegen een korte schriftelijke of mondelinge evaluatie 
te houden, direct nadat een dienst is geleverd. Een dergelijke evaluatie geeft direct 
inzicht in de verschillende elementen die met de dienst samenhangen en vindt plaats 
naast een algemene kwaliteitsevaluatie. Een voorbeeld van een dergelijke evaluatie 
wordt gegeven door Van der Jagt-Buitink (1993) (bijlage F). 

7.5.2 Samenhang dimensiestructuur 

De huurders herkennen een duidelijk onderscheid tussen de eerste dimensie 'instand
houding gebouwprestaties' en de overige dimensies. Bijna alle huurders geven echter 
aan dat de samenhang tussen de dimensies II, III, IV, en V te groot is, waardoor de 
afzonderlijke beoordeling niet goed mogelijk is. Ook nadat in de tweede versie van 
de vragenlijst een wijziging is aangebracht in de lay-out van dee! A (waarmee de 
benaming van de dimensies al in dee! A in plaats van in dee! 8 worden gei"ntrodu
ceerd) komt hierin geen verandering. De invulling van de afzonderlijke dimensies -
met de aspecten - is volgens de huurders wel helder. Op basis daarvan is de 
aanbeveling om bij dee! 8 de dimensies tevens te beschrijven aan de hand van de 
aspecten. Tijdens de interviews is gebleken dat een mondelinge toelichting van het 
onderscheid tussen de dimensies, aan de hand van de aspecten uit dee! A, snel het 
gewenste inzicht verschaft. In beide gehanteerde versies van de vragenlijst is in dee! 
8 slechts een algemene omschrijving gebruikt. 

7.5.3 Aspectscores dee) A, versie 1: prestatie en verwachting 

In de eerste versie is gebruik gemaakt van de aanbeveling van Smidts om naast de 
perceptie de kwaliteit te meten. De vraag of de prestatie van de beheerorganisatie 
ligt boven of onder het verwachtingsniveau, levert echter geen nieuwe informatie op. 
Bij de 6 interviews in deze eerste fase is gebleken dat de respondenten bij deze 
vraagstelling een waarde op de schaal als referentie kiezen, en op basis daarvan 
aangeven of een aspect boven of onder verwachting presteert. De aspecten waaraan 
ten opzichte van de referentie een lager prestatieniveau is toegekend, presteren 
beneden verwachting. Dit zijn derhalve de aspecten met de laagste prestatiescores. 
Eenvoudiger is in dit geval om de respondent te vragen naar bet niveau dat het 
acceptabele prestatieniveau weergeeft. 
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Hieruit kan warden afgeleid dat de respondenten niet het prestatieniveau weergeven, 
maar direct op de schaal een kwaliteitsoordeel geven over het betreffende aspect. 
Aspecten waarbij een laag prestatieniveau voor de huurder acceptabel is, warden 
hoog op de schaal gewaardeerd. Met andere woorden: de dienstverlening voldoet 
voor dat aspect aan bet (lage) verwachtingsniveau. Bewust of onbewust wordt door 
de respondent al een afweging gemaakt tussen prestatie en verwachting. Op de 
schaal wordt aangegeven in hoeverre aan de verwachting is voldaan. Op deze wijze 
is ook in de tweede fase van het empirisch onderzoek de kwaliteit gemeten. De 
ervaringen uit de eerste fase waren mede een aanleiding om dee) A te wijzigen en 
de kwaliteit direct te meten, zoals Lemmink heeft aanbevolen. 

7.5.4 Aspectscores deel A, versie 2: kwaliteit 

In de tweede versie van de vragenlijst is in deel A de kwaliteit van de aspecten dus 
direct gemeten. De schaal geeft aan in welke mate de prestatie van de dienstverle
ning voor <lat aspect voldoet aan het verwachtingspatroon van de huurder. Aile 
huurders in de tweede fase gebruiken de schaal ook op die wijze. Tijdens het 
invullen van de vragenlijsten bleek dat de grootste ontevredenheid bestaat over de 
aspecten waar de huurders de laagste score aan toekennen. De respondenten geven 
een spontane toelichting over de factoren die de negatieve beleving veroorzaken. 

Bij het meten van de kwaliteit is hier de 7-puntsschaal gehanteerd. Op deze schaal 
komt de kwaliteit niet als verschil-score tot uitdrukking. Dit leidt bij de responden
ten tot een verschillende interpretatie van de scores, mede veroorzaakt door het feit 
<lat slechts de uitersten ( I en 7) zijn benoemd. Van de 7 respondenten hanteren 3 
respondenten niveau 4 als acceptabel, terwijl de overige 4 huurders niveau 5 als 
acceptabel benoemen. 

De vraag naar het totaaloordeel over de dimensie, waarbij ook het belang van de 
aspecten moet warden meegenomen, levert niet het gewenste resultaat op. Van de 7 
respondenten laat slechts een respondent dit belang meewegen. De overige geven op 
basis van de aspectscores een gemiddelde score. Het doe) van dit onderdeel was om 
uit te vinden hoe belangrijk de huurder het vindt, dat een negatief beoordeeld aspect 
wordt verbeterd. Het is veel makkelijker om direct te vragen naar de aspecten die 
volgens de huurder het eerst (per dimensie of over de totale dienstverlening) zouden 
moeten worden verbeterd. Toepassing van deze laatste optie in de laatste 4 inter
views geeft bij alle 4 de respondenten inzicht in de meest gewenste verbeteringen. 

7.5.5 Deel B: bepalen belang elementen dienstverlening 

De antwoorden van de respondenten in deel B van de vragenlijst leiden tot een 
duidelijke uitspraak van de huurders over de mate waarin de dimensies en aspecten 
van belang zijn bij de beoordeling van de dienstverlening. Hieruit kan warden afge
leid op welke wijze de dienstverlening in de relatie met de individuele huurder moet 
warden ingevuld. De antwoorden die de respondenten bij dit onderdeel van de 
vragenlijst hebben gegeven, zijn in tabel 7.2 getoond. Hoe hoger het aantal punten 
<lat de respondent heeft toegekend, hoe belangrijker de dimensie in verhouding tot 
de andere dimensies is. 
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Deze uitkomsten leiden tot een indicatie over het verwachtingspatroon van de 
huurder met betrekking tot de dienstverlening van de vastgoedmanagement-or
ganisatie. ' Instandhouding gebouwprestaties' (dimensie I) en 'bereikbaarheid en 
actie-bereidheid' (dimensie III) zijn volgens de respondenten gemiddeld het meest 
belangrijke onderdeel van de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisa
tie. Ook als de antwoorden van de huurders afzonderlijk worden beschouwd blijkt 
deze nadruk bij 7 huurders duidelijk en bij 3 andere huurders in mindere mate 
aanwezig te zijn (A t/m J). 

Dimensie I Dimensie II Dimensie III i Dimensie IV Dimensie V 

Huurders Onderhoud, Betrouwbaar- Bereikbaarheid l Bekwaamheden Aandacht voor 
reparaties en heid . b 'd I personeel huurder en actie- ere1 - I 

service heid I 
A 70 5 15 ! 5 5 

B 60 10 10 I 10 IO 

C 50 IO 25 I IO 5 

D 50 I 15 10 I 20 5 

E 30 10 50 I IO 0 

F 40 20 20 i 20 0 

G 15 20 45 ! 10 10 
,H 10 15 40 i 30 5 

I 15 30 30 i 15 IO 

J 25 15 18 ! 22 20 

K 20 20 15 I 15 30 

L 15 30 20 ; 20 15 

M 10 20 10 : 40 20 

Gemiddelde 31,5 16,9 23,7 i 17,5 10,4 

Standaard devia- 19,6 7,3 13,1 I 9.1 I 8,4 
tie I 
1-25 (3) 31,7 18,3 15,0 I 21,7 13,3 

26-100 (6) 28,3 17,5 23,0 I 18,7 12,5 

101 en meer (4) 36,3 15,0 31,3 i 12,5 5,0 I 

Specifiek ver- 32,2 16,7 27,2 

I 
15,6 8,3 

antw. (9) 

Directeuren en 30,0 17,5 15,8 I 21,8 15,0 
overige (4) 

Tabet 7.3 : belang dimensies naar respondent (A - M), gemiddeld totaal en standaard deviatie, gemiddeld 
naar grootte hurende organisatie en gemiddeld naar functie respondent (tussen haakjes het 
aantal respondenten in het betreffende segment). 

Twee huurders hebben O punten toegekend aan dimensie V (aandacht voor de 
huurder). Deze keuze is volgens de huurders gemaakt met de verwachting dat als de 
andere dimensies op de juiste wijze worden ingevuld, ook wordt voldaan aan deze 
dimensie. 

Opvallend is verder dat respondenten die directeur zijn van de organisatie, en dus 
niet vanuit hun functie specifiek verantwoordelijk zijn voor de huisvesting, de 
punten meer spreiden of kiezen voor dienstverlenend optreden. Dit blijkt niet uit de 
gemiddelden in de tabel. Dit wordt veroorzaakt doordat een huurder in die groep 
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kiest voor een groot belang van dimensie I. Zonder deze respondent zou de gemid
delde score van de dimensies meer in evenwicht zijn. Hetzelfde geldt voor de 
kleinste organisaties. Het persoonlijk contact is bij deze huurders zeer belangrijk. 

De respondenten die deze specifieke verantwoordelijkheid wel dragen, kiezen vaker 
voor dimensie I en III. Een respondent verwoordde dat treffend: ' ik heh inteme 
klanten en die oordelen op basis van wat zij zien'. De gebruikers van het pand 
geven de doorslag en deze gebruikers zijn geen onderdeel van bet interactieproces 
tussen vastgoedmanager en 'huurder'. Ook de grotere organisaties kiezen voor de 
nadruk op dimensie I en III. Het geringe belang dat door de grootste organisaties 
aan dimensie V wordt toegekend ontstaat doordat de twee huurders die O punten aan 
dimensie V hebben toegekend, tot deze groep behoren. 

In de tabel is bij de afzonderlijke buurders een ordening aangebracht op basis van de 
antwoorden van de respondenten. Geval A beschrijft een buurder die de vastgoed
manager als 'gebouwbeheerder' ziet en geval M bescbrijft een buurder die van de 
vastgoedmanager een dienstverlenend optreden verwacbt, waarbij niet bet gebouw, 
maar de kwaliteitsbeleving van de buurder als uitgangspunt van handelen moet 
worden genomen. 

Het onderscbeid tussen de twee vormen kan worden toegelicbt met de begrippen 
kem- en bijdiensten. Als een buurder meer de nadruk legt op bet gebouw (A), en de 
vastgoedmanager dus als 'gebouwbebeerder' wordt benoemd, zijn dimensie I 
(onderboud, reparaties en service) en dimensie III (bereikbaarbeid en actie-bereid
beid) belangrijk. Dit zijn dan de kemdiensten. In deze situatie is meer sprake van 
een produkt- dan van een klantbenadering, en speelt bet dienstverlenend optreden 
een kleine rol. Dimensie II, IV en V zijn bijdiensten. 

Geval M beschrijft de situatie waarbij zowel bet gebouw als de dienstverlening als 
kemdienst kunnen worden bescbouwd. Het gebouw blijft een belangrijke rol spelen, 
maar nu naast bet dienstverlenend optreden vanuit de buurdersverwachting. Deze 
buurders zullen bij het toekennen van een belang de punten meer spreiden over de 
dimensies of kiezen voor een nadruk in de richting van dimensie II, IV of V. 

In de tussenliggende vormen kunnen onderdelen van de dienstverlening worden 
benoemd als bijdiensten of kemdiensten, afhankelijk van de plaats van de buurder in 
het tussenliggende traject. 

7.5.6 Kwaliteit dienstverlening 

Per respondent kan de gemiddelde kwaliteit per dimensie en/of een gerniddelde 
totale kwaliteit en/of een gewogen kwaliteitsoordeel worden berekend. 

Per aspect, per dimensie of voor de totale dienstverlening kunnen tevens de uitkom
sten over alle huurders of over een bepaald segment (bijvoorbeeld voor organisaties 
met rneer dan I 00 werkplekken) worden gerniddeld. 

Deze berekeningen leveren duidelijke resultaten over de kwaliteit van ( onderdelen 
van) de dienstverlening. De antwoorden van de huurders over de prestatie van de 
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vastgoedmanagement-organisatie zullen, vanwege het vertrouwelijke karakter, niet 
worden besproken. Gemeld kan worden dat de uitkomsten duidelijk aangeven waar 
de prioriteiten liggen bij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, 
zowel globaal als in de specifieke relatie, vanuit de kwaliteitsbeleving van de 
huurder. 

Vooral de aspectscores geven signalen over de positieve en negatieve beleving van 
huurders. De aspectscores kunnen ook worden gebruikt bij de verklaring van het 
verschil tussen het gewogen en ongewogen totaaloordeel. Het verschil toont aan 
wanneer op de voor de huurder belangrijke aspecten goed of slecht wordt gepres
teerd. 

7.5.7 Deel C: belang gebouw- en lokatiekeomerken 

De uitkomsten van de aanvullende vragen in dee! C zijn bruikbaar in de interactie 
met de huurder, maar leveren geen onverwachte resultaten op. De resultaten staan in 
tabel 7.4. 

Van de 13 huurders geven slechts 2 huurders a.an dat auto- en O.V.-bereikbaarheid 
niet tot de 3 meest belangrijke kenmerken behoort. Deze 2 huurders kiezen overi
gens voor dezelfde drie kenmerken. Ook kiezen deze huurders als enige voor de 
facilitaire voorzieningen. Bij beide huurders komt dat voort uit het feit dat data- en 
telecommunicatie een belangrijke rol spelen in het primaire proces. 

Kenrnerken en voorzieningen omgeving 

Auto- en O.V.-bereikbaarheid 

Parkeren 

Toegankelijkheid gebouw en intern transport 

Flexibiliteit gebouw en ruimten 

Representativiteit gebouw 

Beveiliging 

Behaaglijkheid en comfort 

Facilitaire voorzieningen 

Huisvestingslasten 

Tabel 7.4: Belang lokatie- en gebouwkenmerken huurders 

Verder kiezen 7 huurders voor representativiteit. Wat opvalt is dat geen van deze 
huurders kiest voor flexibiliteit en slechts een voor huisvestingslasten als belangrijk 
kenmerk. 

Naast deze vraag was een vraag opgenomen over het belang van de dienstverlening, 
naast deze gebouwkenmerken, tijdens de gebruiksfase. Alie respondenten zeggen dat 
de dienstverlening bij de keuze voor het gebouw nauwelijks een rol speelt. Bij 9 van 
de 13 huurders zijn de gebouw- en lokatiekenmerken ook tijdens de gebruiksfase 
belangrijker. 4 huurders geven aan de dienstverlening tijdens de gebruiksfase even 
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belangrijk te vinden. Geen van de huurders vindt de dienstverlening belangrijker. 

Met de aanvullende vragen in dee! C is aangetoond dat een eenvoudige vraag het 
inzicht in het huurgedrag kan vergroten, zonder de respondent te zwaar te belasten. 

7.6 Conclusie: bruikbaarheid vragenlijst 

Doe! van dit empirisch onderzoek is het genereren en toetsen van een vragenlijst 
waannee de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gemeten en waarmee 
inzicht wordt verkregen in de kwaliteitsbeleving van huurders. Twee versies van de 
vragenlijst zijn getoetst. In de bijlage vindt u de tweede versie, welke op basis van 
ervaringen met de eerste versie is verbeterd. 

Zoals is aanbevolen, zijn de aspecten die de dienstverlening meetbaar moeten maken 
niet zonder meer overgenomen uit het originele SERVQUAL-model, maar opnieuw 
gei"nventariseerd (zie tabel 7.1 voor een overzicht van dimensies en aspecten). Vee! 
van de aspecten komen overeen met deze originele aspecten. Een aantal aanvullin
gen en wijzigingen blijken noodzakelijk. Met name de aspecten in de dimensie 
' instandhouding gebouwprestaties' bepalen het specifieke karakter van de dienstver
lening van de vastgoedmanagement-organisatie. De inhoud van deze dimensie wijkt 
af van het originele model. De huurders hebben aangegeven met de aspecten een 
volledig oordeel te kunnen geven over de dienstverlening van de vastgoedmanage
ment-organisatie. 

De vragenlijst die hier is getoetst vergroot het inzicbt in de elementen op basis waar
van de huurders waarderen. Het belang dat aan de dimensies wordt toegekend, toont 
de diversiteit aan opvattingen bij de huurders. De vastgoedmanager als 'dienst
verlener' en als 'gebouwbeheerder' zijn onderscheiden als uiterste opvattingen van 
de huurders. Alie huurders vinden de instandhouding van de gebouwprestaties 
belangrijk. Het onderscheid in de opvatting van de huurders komt voort uit de mate 
waarin het dienstverlenend optreden van de vastgoedmanager voor de huurder van 
belang is. Is het dienstverlenend optreden belangrijk, naast de instandhouding van de 
gebouwprestaties, dan spreidt de huurder het belang over de dimensies of kiest voor 
een groter belang van dimensie II (betrouwbaarheid), dimensie IV (personeel) en\of 
dimensie V (aandacbt voor de huurder) . De huurders die bet dienstverlenend 
optreden minder of niet belangrijk vinden kiezen voor dimensie I (instandhouding 
gebouwprestaties) en/of dimensie III (bereikbaarbeid en actie-bereidbeid). Wellicht 
kunnen segmenten buurders worden onderscheiden, maar daarover kan met dit 
kleine aantal respondenten geen uitspraak worden gedaan. 

Met de vragenlijst is bet mogelijk de kwaliteit te meten. Voor de totale dienstverle
ning, voor segmenten huurders en vooral op het niveau van de individuele buurder 
geeft de vragenlijst inzicbt in de kwaliteit van de dienstverlening, zoals het door de 
buurders wordt beleefd. De gegenereerde vragenlijst werkt echter nog niet optimaal. 
Bij het bespreken van de resultaten van de interviews zijn al verschillende opmer
kingen gemaakt en aanbevelingen gegeven om de vragenlijst te verbeteren. De 
aanpassingen hebben betrekking op bet benoemen van de prioriteiten voor verbete
ring, de meet-scbaal en bet onderscheid tussen de dimensies. Deze aanpassingen 
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kunnen de bruikbaarheid van de vragenlijst als meet-instrument vergroten. 

• de prioriteiten voor kwaliteitsverbetering. 
Een eenvoudige wijziging in de vragenlijst kan leiden tot een vergroting van 
het inzicht in de prioriteiten. De in versie 2 gehanteerde vraag naar het alge
meen oordeel over de dimensie levert niet het gewenste resultaat. De huurder 
kan beter warden gevraagd welke aspecten bij een verbetering van de prestatie 
zullen leiden tot de grootste bijdrage aan de tevredenheid over de dimensie of 
over de totale dienstverlening. In dee! A van de vragenlijst kan na iedere 
dimensie, alsmede aan het eind, een dergelijke vraag warden opgenomen. 

interpretatie van de schaal. 
De vragenlijst kan op dit punt worden verbeterd door in plaats van een 7-
puntsschaal een schaal te hanteren waar direct de mate van tevredenheid is af te 
lezen (tevredenheidsmeting). Er kan een schaal worden gebruikt, waarop het 
acceptatieniveau en de tevredenheid tot uitdrukking komen en waarbij de 
niveaus warden benoemd (figuur 7.3). Deze schaal is duidelijker voor de 
respondent. 

GROEP I: ONDERHOUD, REPAR.\TIES EN SERVICE 

1. De kwaliteit van de reparaties 0 + ++ +++ ? 

2. De snelheid waannee reparaties worden uitgevoerd 0 + ++ +++ ? 

3. De zorgyuldigheid en netheid van het uitvoerend 0 + .++ +++ ? 
personeel 

4. Het onderhoud van tuin en terrein - - 0 +. ++ +++ ? 

5. Het schoonmaakonderboud van de algemene ruimteo 0 + ++ +++ ? 
en voorzieningen 

6. De vuilafvoer 0 + ++ +++ ? 

7. De beveiliging en bewaking 0 + ++ +++ '! 

--- = zeer ontevreden, -- = ontevteden, - : matig tevreden, 0 = neutraal, + = voldoende tevreden 
++ = tevreden, +++ = zeet tevreden 

Figuur 7.3: Voorbeeld aanpassing schaal deel A 

uitleg dimensiestructuur. 
Het onderscheid tussen de dimensies moet in deel B van de vragenlijst, waar 
het belang wordt toegekend, worden verduidelijkt door het noemen van de 
aspecten. De aspecten geven een beter inzicht in de inhoudelijke kenmerken 
van de dimensies dan de in de hier gebruikte globale omschrijvingen. 

Daamaast kunnen aanvullende vragen warden gehanteerd, die het inzicht in het 
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huurdersgedrag vergroten, maar niet noodzakelijk zijn om de kwaliteit te meten, 
zoals in deel C toegepast. Het inzicht in bijvoorbeeld de verhuisgeneigdheid of in de 
kwaliteitsbeleving van de Iokatie- en gebouwkenrnerken kan op deze wijze worden 
vergroot. 

Als de vragenlijst wordt toegepast zal een aantal vragen moeten warden toegevoegd 
over de kenmerken van de hurende organisatie en van de respondent. Deze kenmer
ken kunnen verklarende factoren zijn bij de interpretatie van de gegevens. Deze 
vragen zijn bier mondeling, tijdens de interviews gesteld (zie bijlage D), maar 
moeten bij een toepassing van de vragenlijst in de vragenlijst worden opgenornen. 
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8 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

8.1 Inleiding 

De leegstand van kantoren vereist een andere aanpak van de aanbieders van 
kantoorgebouwen. In de literatuur wordt veel gewezen op een benadering waarin de 
klant, de huurder, centraal staat. Het aanbod van gebouw en dienstverlening zou 
moeten worden afgestemd op de behoefte van de huurders van kantoorgebouwen. 
Kennis over deze behoefte is daarbij essentieel. 

De vastgoedmanagement-organisaties kunnen een bijdrage leveren aan deze afstem
ming tijdens de gebruiksfase van het gebouw. De dienstverlening die de vastgoed
management-organisatie aan de huurder levert, kan op de behoefte van de huurder 
worden afgestemd. Het is de vraag hoe deze afstemming kan worden gerealiseerd. 
Deze vraag is de probleemstelling van dit onderzoek. In dit onderzoek is gekozen 
voor een toepassing van de service-marketing of marketing van diensten. In deze 
benadering is de kwaliteitsbeleving van de klant, de huurder, het uitgangspunt van 
handelen in bet dienstverleningsproces. 

Na een verkenning van bet vastgoedmanagement en de marketing-theorie is een 
model opgezet waarmee sturing zou kunnen worden gegeven aan het verbeteren van 
de kwaliteit van de dienstverlening. Kwaliteit is daarbij gedefinieerd als bet voldoen 
aan de verwachtingen van de klant. Een onderdeel van dat model is geoperationali
seerd in een vragenlijst. Met deze vragenlijst wordt beoogd meer inzicht te verkrij
gen in de kwaliteitsbeleving van de huurder en in de kwaliteit van de dienstverle
ning. 

In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van bet onderzoek, de conclusies en de 
aanbevelingen. Het hoofdstuk wordt beeindigd met een slotbeschouwing. 

8.2 Samenvatting 

8.2.1 De vastgoedmarkt 

Vastgoedmanagement is een vakgebied in ontwikkeling. Het groeit uit tot een 
volwaardig onderdeel van de vastgoedwerkzaamheden van beleggers en krijgt een 
eigen plaats in de vastgoedmarkt. De commerciele vastgoedmarkt is pas in de jaren 
zestig ontstaan. Institutionele beleggers speelden in op de vraag naar bedrijfsruimten. 
Tot de jaren tachtig was de markt een aanbiedersmarkt. De aanbieders van kantoren 
bepaalden de voorwaarden voor de transactie. Door de ruime vraag werd veel voor 
de vrije markt gebouwd. In het begin van de jaren tachtig en in de jaren negentig is 
sprake van een overaanbod aan kantoorruimte. In deze situatie is sprake van een 
vragersmarkt, waarbij de huurders hogere eisen kunnen gaan stellen. De aanbieders 
van vastgoed moeten gaan inspelen op de vraag om de kantoorruimte te kunnen 
afzetten. 
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De aanbodzijde van de vastgoedmarkt bestaat voomamelijk uit institutionele 
beleggers (levensverzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, vastgoedfondsen). 
Zij zien in het vastgoed een middel om het risico van de portefeuille te spreiden. 
Andere mogelijke beleggingscategorie en 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. 

8.2.2 Vastgoedbeheer en vastgoedmanagement 

De aanbodzijde is beschreven als het vastgoedbeheertraject en valt uiteen in drie 
niveaus. Het vastgoedvermogensbeheer is het strategisch niveau en betreft het 
ontwikkelen en uitwerken van een strategie inzake het aandeel van het vastgoedver
mogen binnen de totale vermogensmix, in samenhang met de andere categorieen 
(aandelen, obligaties). Op vastgoedportefeuilleniveau, het tactische niveau, gaat de 
aandacht uit naar een optimalisering van het rendement van de vastgoedportefeuille 
door middel van de meest gunstige samenstelling en toevoeging van waarde aan een 
portefeuille vastgoed. Deze portefeuilles kunnen naar type of regio worden gesplitst. 
Het laagste niveau in het traject is bet operationele niveau en kan worden benoemd 
als vastgoedmanagement. Hier vindt het dagelijks management plaats en worden 
vastgoedobjecten bebeerd. 

Vastgoedmanagement beeft zicb ontwikkeld tot een belangrijk en zelfstandig 
onderdeel van dat traject. Vastgoedmanagement-organisaties nemen op operationeel 
niveau de taken over, die de belegger wil uitbesteden. De dienstverlening en taken 
van vastgoedmanagement-organisaties kunnen in een drietal functionele groepen 
worden gesplitst. 

Technisch beheer 
Aile werkzaamheden die te maken hebben met het schoonhouden, onderhouden en 
aanpassen van bet 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. 

Een aantal ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de markt heeft gevolgen voor de 
invulling van <lit takenpakket. Aan de ene kant gaan beleggers door een herorientatie 
op de kem-activiteiten meer vastgoedtaken uitbesteden. Aan de andere zijde worden 
huurders kritischer, waardoor meer aandacht moet worden besteed aan bet huurders
bestand. Het is mijns inziens goed mogelijk dat vastgoedmanagement-organisaties 
grotere verantwoordelijkheden in bet traject krijgen. Klantgericht beheer en huur-
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dersmanagement, met een grotere aandacht voor de behoefte van de huurder, kunnen 
daarbij een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het takenpakket. Het belang van 
het commercieel beheer van kantoorhuisvesting neemt toe. Kennis over de huurder is 
daarbij essentieel. Marketingtechnieken kunnen daarbij uitkomst bieden. 

8.2.3 Vastgoedmanagement en marketing 

De essentie van marketing wordt weergegeven door Kuhlmeijer (1990): 

'Ondernemingen dienen bekwaam te zijn en datgene te doen wat de 
belangen van de afnemers dient, in plaats van afnemers te laten doen wat 
in het belang van de onderneming is' (Kuhlmeijer, 1990). 

De behoefte van de klant staat centraal bij de ondernemingsactiviteiten. Op onderne
rningsniveau kan deze gedachte op verschillende manieren worden toegepast, 
namelijk als filosofie, als functie en als serie van technieken. Deze toepassingen zijn 
voor elke onderneming relevant. Het aanbieden van kantoorhuisvesting kan worden 
beschouwd als een industrieel marketingproces. Vee! kenmerken van deze benade
ring zijn van toepassing op het vastgoedbeheertraject. Binnen dat traject Ieveren 
vastgoedmanagement-organisaties de dienstverlening aan de huurder tijdens het 
gebruiksproces. Op de relatie tussen huurder en vastgoedmanager is de service
marketing-theorie van toepassing. 

8.2.4 Service-marketing 

Het marketen van diensten is wezenlijk anders dan het marketen van consumenten
produkten, omdat de mens in het produktieproces een centrale rol speelt. Eigenlijk is 
het beter te spreken van een dienstverleningsproces. Het dienstverleningsproces kan 
worden gesplitst in een front- en een back-office. Het front-office bestaat uit de voor 
de klant waameembare elementen, waaronder de klant zelf. In het front-office 
moeten de diensten worden waargemaakt. Vanuit de back-office vindt de ondersteu
ning plaats. 

In het dienstverleningsproces speelt de kwaliteitsbeleving van de klant een voorname 
rol. De kwaliteit kan worden gedefinieerd als de mate waarin de dienstverlening aan 
de eisen van de klant voldoet. In dat kader zijn drie modellen besproken, die gericht 
zijn op een verbetering van de door de klant ervaren kwaliteit van de dienstverle
ning. NEN-ISO 9004-2 (1992) en Heuvel (1993) beschrijven modellen waarin de 
verwachtingen van de klanten aan de basis staan. Vanuit de kennis hierover moeten 
onderdelen van de dienst worden verbeterd. Het is een cyclisch proces, waarbij de 
klant de uitgangspunten bepaalt en het resultaat van het proces waardeert. Viehoff 
( 1992) gaat uit van een verbetering van de relatie tussen klant en dienstverlener. Hij 
noernt het intern en extern klantbewustzijn van een organisatie als belangrijke 
uitgangspunten. Viehoff beschrijft een kwaliteitsverbeteringsproces in 6 stappen, 
gericht op de omgeving - de exteme partijen - en op de eigen organisatie. De nadruk 
moet liggen op het door de klant gewenste resultaat. Het SERVQUAL-model (Zeit
haml e.a., 1990) wordt ook besproken. Dit model geeft een viertal discrepanties 
(GAP's) binnen de dienstverlenende organisatie die een bijdrage Ieveren aan de 
discrepantie tussen de klantverwachtingen en de ervaringen van klanten met de 
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prestatie van de dienstverlener. Dit laatste verschil is een maat voor de kwali
teitsbeleving. 

8.2.5 Klantgericht vastgoedmanagement 

Als vastgoed vanuit een marketingvisie wordt benaderd is de exploitatiefase of 
gebruiksfase belangrijk. Tijdens deze fase moeten de huurders worden behouden. 
Het behouden van de huurders leidt tot een constante huurstroom en een directe 
opbrengst. Daarnaast kan het de waarde van het object vergroten. Of de huurder 
behouden blijft hangt af van de tevredenheid met gebouw en dienstverlening, de 
alternatieven op de markt en de verplaatsingskosten. De vastgoedmanager heeft 
slechts invloed op de tevredenheid van de huurder. Deze tevredenheid bestaat uit een 
prijs- en een kwaliteitscomponent. De kwaliteit staat hier centraal. De kwaliteitsbele
ving van de huurder betreft gebouw en dienstverlening. Door een juiste verwachting 
te scheppen bij de huurder en een prestatie te leveren die aan de verwachting 
voldoet kan een positieve kwaliteitsbeleving worden gerealiseerd. De vastgoedmana
gernent-organisatie is direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverle
ning die tijdens de gebruiksfase wordt geleverd. Daarnaast levert de interactie met 
de huurder belangrijke informatie over de beleving van het gebouw. De gebouwken
merken zijn echter in geringe mate direct bei'nvloedbaar door de vastgoedmanager. 
De bijdrage van de vastgoedmanagement-organisatie aan de afstemming op de 
klantbehoefte kan tot uitdrukking komen in de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening. 

8.2.6 Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg 

De klantgerichte dienstverlening moet worden vertaald in kwaliteitsbeleid en 
kwaliteitszorg. In het beleid worden de uitgangspunten ten aanzien van de interactie 
met de huurder bepaald. Er moet ruimte worden vrijgemaakt in het beleid en in het 
opereren van de organisatie om de klantgerichtheid te realiseren. Het is daarbij 
belangrijk dat een klantgerichte filosofie in de gehele organisatie wordt gedragen. 
Klantgerichtheid begint bij de klantfilosofie. De klantfilosofie geeft aan hoe de 
organisatie en hoe personen zich moeten profileren in de relatie met de huurder. Het 
is belangrijk deze filosofie en het kwaliteitsbeleid intern uit te dragen met behulp 
van concrete situaties en voorbeelden. Daarnaast staan een aantal instrumenten ter 
beschikking om de klantgerichtheid te realiseren. De nadruk moet naast de klantge
dachte liggen op; 

• het aantrekken van gekwalificeerd personeel; 
• het aanreiken van de benodigde hulpmiddelen; 

vrijheid van handelen met de huurder; 
• stimuleren van teamwork; 
• en het invoeren van procedures om de afstemming tussen communicatie en 

prestatie te optimaliseren. 

Ook belangrijk is de ruimte die door de eigenaar van het vastgoed wordt gegeven 
om klantgericht te beheren. De eigenaar bepaalt de inhoud van het beheerpakket, 
hetgeen de klantgerichte rol kan vergroten of beperken. 
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Een doelmatige beheersing en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 
kan worden bereikt met het kwaliteitszorgmodel. Dit model is opgezet aan de hand 
van de modellen van Heuvel (1993), Viehoff ( 1992) en Zeithaml e.a. (I 990). In 
figuur 8.1 is het model getoond. 

~-----►-: Kwaliteitsbeleving ... ◄-------~ 
huurder 

::::====::< 
Directe 
actie 

Perceptie 
huurder 

t 
Resultaat 

dienstverlenings 
proces 

/ Wijziging ) Dienstverlenings 
procedure 11-, ----t►.,I proces 

::::,======:::_/ 
Advies/ 

rapportage 

r--E-ige- n-aa_r_J 

Figuur 8, I: Kwaliteitszorg vastgoedrnanagernent 

Kennis over de kwaliteitsbeleving en verwachting van de huurder is essentieel om te 
komen tot kwaliteitsverbetering. Het vormt de basis voor verbetering van de 
kwaliteit en van het model. Deze informatie moet worden getoetst aan de uitgangs
punten die ten aanzien van de klantgerichte benadering zijn bepaald. Deze toets kan 
leiden tot op verbetering gerichte acties. Hier zijn vier op verbetering gerichte acties 
onderscheiden: 

directe wijziging van het resultaat binnen bestaande richtlijnen en procedures; 
• wijziging van richtlijnen en procedures. Deze wijziging draagt zorg voor een 

verandering van het dienstverleningsproces en van het resultaat; 
advies aan de eigenaar van het object. Dit advies kan leiden tot een wijziging 
van de invulling van het dienstverleningsproces; 

• communicatie. Een verkeerde verwachting en/of beleving van de prestatie kan 
worden bijgesteld, zodat de kwaliteitsbeleving positief wordt bei"nvloed. 

Deze acties zouden moeten leiden tot een wijziging van de verwachting van de 
huurder en/of de prestatie die wordt geleverd. Uiteindelijk is het doe! de kwaliteits
beleving positief te bei"nvloeden. 
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8.2. 7 Meten kwaliteitsbeleving: vragenlijst 

Een onderdeel van het kwaliteitszorgmodel is empirisch uitgewerkt middels de 
constructie en toetsing van een vragenlijst. Deze vragenlijst zou het inzicht in de 
kwaliteitsbeleving van de huurder moeten vergroten. Het inzicht in de kwaliteits
beleving is essentieel om de kwaliteit te kunnen verbeteren. De dienstverlening moet 
worden afgestemd op de verwachting en beleving van de huurder. Daarover is te 
weinig informatie bekend. Op basis van een in de SER VQUAL-methode gehanteer
de vragenlijst, is een voor de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisa
tie toepasbare vragenlijst geconstrueerd. Hiermee zou de huurder een kwaliteitsoor
deel over de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie moeten kunnen 
geven. De vragenlijst is opgebouwd uit 26 aspecten, ondergebracht in 5 dimensies, 
die de dienstverlening kwantificeren (een inventarisatie van de aspecten en dimen
sies vindt u in tabel 7.1). Twee versies van de vragenlijst zijn getoetst door de 
vragenlijsten voor te leggen aan huurders van kantoorgebouwen. Versie I is 
toegepast bij 6 huurders, versie 2 is toegepast bij 7 huurders. Versie 2 vindt u in 
bijlage C. Deze vragenlijst is op basis van ervaringen met de eerste versie verbeterd. 
De vragenlijst bestaat uit drie delen. Deel A en deel B hebben betrekking op de 
kwaliteitsmeting. Deel C betreft aanvullende vragen. De respondenten moeten in 
dee! A uitspraken over de aspecten beoordelen. Daarmee komt het kwaliteitsoordeel 
van het aspect tot uitdrukking. In dee! B wordt het relatieve belang van de 5 
dimensies bepaald. Met het invullen van de vragenlijsten en bij de interviews zijn 
het functioneren van de vragenlijst en de bruikbaarheid getoetst. 

8.3 Conclusies 

Het literatuuronderzoek en de toepassing zijn in de samenvatting uiteengezet. Hier 
volgen conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van een kritischer huurder, het 
dienstverleningsproces, de afuankelijkheid van de eigenaar van het vastgoed bij het 
klantgericht beheer en het gebruik van het kwaliteitszorgmodel en vragenlijst. 

8.3.1 Kritischer huurder 

In de literatuur wordt veel geschreven dat de kritischer wordende huurder vereist, 
dat de aanbieder van kantoorhuisvesting zijn aanbod beter op de wensen en behoef
ten van de huurder gaat afstemmen. Ook ten aanzien van de dienstverlening van de 
vastgoedmanagement-organisatie worden huurders kritischer. Het grootste dee! van 
de geinterviewde huurders geeft aan waarde te hechten aan een kwalitatieve en 
kwantitatieve intensivering van de contacten. Met name de huurders die de vastgoed
manager zien als dienstverlener, verwachten een actief beheer, waarin een sarnen
werking tussen huurder en verhuurder moet leiden tot een voor beiden positief resul
taat. De ontwikkeling van een kritiscber wordende huurder is bier voor een dee! mee 
bevestigd. 

8.3.2 Dienstverleningsproces vastgoedmanagement 

De kwaliteitsbeleving van de buurder is een combinatie van enerzijds de verwach
ting van de buurder en anderzijds de ervaring van bet resultaat van het dienstverle-
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ningsproces. Beide komen voort uit de interactie tussen huurder en vastgoedmana
ger. Bij de dienstverlening van de vastgoedmanager aan de huurder heeft dit proces 
bij elke relatie een vrij uniek karakter in vergelijking met de meeste andere dienst
verlenende organisaties. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke kenmerken van 
het gebouw, de verhuurder, de hurende organisatie, prijsafspraken en de inhoud van 
het dienstenpakket. Daar waar bij andere dienstverlenende organisaties (bijvoorbeeld 
bij banken en reisorganisaties, maar ook bij woningbeheerders) de randvoorwaarden 
en het dienstverleningsproces voor een groot dee! identiek zijn voor elke klant, moet 
de dienstverlening aan de kantoorhuurder voor een groot dee! specifiek op de 
situatie worden afgestemd. 

De interviews en het oordeel van de huurders over het relatieve belang van de 
componenten van de dienstverlening, leiden tot een bevestiging van het specifieke 
karakter van de relatie tussen huurder en vastgoedmanager. De antwoorden zijn bij 
deze 13 huurders zo divers, dat voorzichtig geconcludeerd kan worden dat een dee! 
van de dienstverlening specifiek op de hurende kantoororganisatie moet worden 
afgestemd om invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteitsbeleving. Op basis van 
dit kleine aantal interviews kunnen daarover echter geen betrouwbare uitspraken 
worden gedaan. Het is best mogelijk dat segmenten huurders kunnen worden 
onderscheiden, of dat onderdelen van de dienstverlening voor elke huurder identiek 
zijn. Hiervoor is echter meer onderzoek nodig. 

Naar aanleiding van het belang dat de huurders hebben toegekend zijn twee uiterste 
opvattingen van de huurders over de vastgoedmanager beschreven. Dit komt ook in 
de aanvullende interviews tot uitdrukking. Huurders die een groot belang hechten 
aan de instandhouding van de gebouwprestaties en dienstverlenend optreden niet 
belangrijk vinden, zien de vastgoedmanager als 'gebouwbeheerder'. In de ogen van 
deze huurders !eve rt de vastgoedmanager het 'service' -onderhoud bij het gebouw. 
De vastgoedmanager wordt bovendien meer gezien als tegenpartij. Als de huurders 
de dienstverleningscomponenten belangrijker vinden, zien ze de vastgoedmanager als 
'dienstverlener'. Deze huurders geven aan een actief beheer te verwachten, waarin 
een samenwerking tussen huurder en verhuurder moet leiden tot een voor beiden 
positief resultaat. Basis voor deze samenwerking is het vertrouwen van de huurder in 
de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie. De vertrouwensbasis 
leidt tot een duurzame relatie, hetgeen bij het behouden van de huurder essentieel is. 

8.3.3 Afbankelijkheid van de eigenaar van bet vastgoed 

In hoofdstuk 3 en 6 is de afbankelijkheid van de eigenaar van het vastgoed beschre
ven. De ruimte om klantgericht te beheren wordt, door de invulling van het taken
pakket door de eigenaar, vergroot of beperkt. De vastgoedmanagement-organisatie 
kan een bijdrage Ieveren aan de afstemming op de behoefte van de huurder en aan 
het rendement van de belegging, als de ruimte aanwezig is om de huurder beter te 
bedienen. De aandacht voor de huurder op operationeel niveau kan een positieve 
invloed hebben op de kwaliteitsbeleving. Een aantal huurders zou wellicht kunnen 
worden behouden als in de interactie rekening wordt gehouden met de specifieke 
behoeften. 

Als voorbeeld voor de beperkte ruimte van de vastgoedmanager bij het anticiperen 
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op een behoefte van de huurder, kan een door de huurders zelf aangedragen 
probleem warden genoemd. De ondervraagde huurders geven aan dat ze ontevreden 
zijn over het feit dat de vastgoedmanager, als contactpersoon bij huurdersvragen en -
problemen, niet voldoende bevoegdheden heeft om direct te handelen. Daar waar de 
huurder in een eigendomssituatie snel een beslissing omtrent de oplossing van een 
probleem kan nemen, is nu totaal geen mogelijkheid aanwezig om direct, in de inter
actie met de vastgoedmanager, invloed uit te oefenen op het resultaat. De indruk 
bestaat dat de afuankelijkheid van de eigenaar een snelle en efficiente besluitvor
ming en dienstverlening belemmert. 

8.3.4 Kwaliteitszorgmodel en vragenlijst 

Het kwaliteitszorgmodel is besproken als instrument om de prestatie van de dienst
verlening en de verwachting van de huurder te bei"nvloeden. De bruikbaarheid van 
het model als geheel is niet getoetst. Hier kunnen dus geen uitspraken over warden 
gedaan. Wei is een onderdeel van het model uitgewerkt door middel van de 
constructie en toetsing de vragenlijst. De vragenlijst geeft inzicht in de kwali
teitsbeleving van de huurder, maar leidt niet direct en zonder meer tot kwaliteitsver
betering. De vragenlijst structureert slechts een klein, maar belangrijk dee! van de 
communicatie tussen vastgoedmanager en huurder. 

De huurders hebben aangegeven met de aspecten in de vragenlijst een volledig 
oordeel te kunnen geven over de dienstverlening van de vastgoedmanagement
organisatie. De vragenlijst die hier is getoetst, vergroot het inzicht in de elementen 
op basis waarvan de huurders de dienstverlening waarderen. Het belang dat aan de 
dimensies wordt toegekend, toont de diversiteit aan opvattingen bij de huurders. 
Deze uitkomsten maken het mogelijk de belangrijke en kritische factoren in de 
relatie met de huurder(s) aan te geven. Met de vragenlijst is het tevens mogelijk de 
kwaliteit te meten, maar de vragenlijst is op dit punt nog niet optimaal. Voor de 
totale dienstverlening, voor segmenten huurders en vooral op het niveau van de 
individuele huurder geeft de vragenlijst inzicht in de kwaliteit van de dienstverle
ning, zoals het door de huurders wordt beleefd. Een aantal aanpassingen aan de in 
de bijlage getoonde vragenlijst kunnen de bruikbaarheid vergroten, maar daar is 
verder onderzoek voor nodig. De aanpassingen hebben betrekking op het benoemen 
van de prioriteiten voor verbetering door de huurder, de meet-schaal en het onder
scheid tussen de dimensies in het dee! waar het belang moet warden toegekend. Een 
uitgebreide beschrijving van deze aanpassingen vindt u in de conclusie ten aanzien 
van de vragenlijst in paragraaf 7.6. 

8.3.5 Bijdrage aan de afstemming op de behoefte van de huurder 

De vraag of de vastgoedmanagement-organisatie een bijdrage kan leveren aan de 
afstemming op de behoefte van de huurder is hier maar voor een klein deel beant
woord. In dit onderzoek is een model gegenereerd, dat sturing zou moeten geven aan 
een kwaliteit-verbeteringsproces. Slechts een onderdeel van het model is geoperatio
naliseerd middels de vragenlijst. Op basis van de 13 interviews kunnen geen 
duidelijke uitspraken worden gedaan over de geschiktheid van het instrument. Op 
basis van het belang dat de huurders toekennen aan de dimensies en op basis van de 
interviews is een aanzet gegeven voor de wijze waarop de relatie met de huurder 
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kan warden ingevuld. De eigenlijke afstemming, of de mogelijkheden daartoe, zijn 
niet uitgewerkt. 

Wei kan op basis van de ervaringen en interviews warden gemeld dat de inforrnatie, 
die met een dergelijk instrument kan warden verkregen zeer waardevol kan zijn bij 
de sturing van het dienstverleningsproces. Oak oogst een dergelijk instrument 
waardering bij de huurders, omdat getoond wordt dat rekening gehouden wordt met 
de behoefte van de huurder. De ondervraagde huurders geven bijna allemaal aan een 
dergelijke klant-evaluatie te waarderen. Twee huurders benadrukken zelfs de 
noodzaak om de klant te raadplegen. Het argument tegen een klant-evaluatie, 
namelijk het 'wakker schudden' van de huurder, wat door vastgoedbeheerders kan 
warden gebruikt, past hier niet. Deze opvatting getuigt niet van een klantgerichte 
gedachte. Voorwaarde voor een toepassing is echter we! dat de eigenaar van het 
vastgoed de ruimte creeert om een gevolg te geven aan een dergelijke kwaliteitsme
ting. 

Dit is echter niet de enige voorwaarde. Men moet niet de verwachting hebben dat de 
ruimte die de eigenaar geeft zonder meer zorgdraagt voor het behouden van de 
huurder. Daarvoor spelen teveel andere factoren een rol. Wei kan een bijdrage 
warden geleverd. De rol van die bijdrage verschilt per huurder, afuankelijk van het 
belang dat door de huurder aan de dienstverlening wordt toegekend. Deze bijdrage is 
door een van de ondervraagde huurders benadrukt door te vermelden graag met de 
huidige beheerder verder te gaan bij een eventuele verhuizing naar een antler pand, 
als de wijziging in de behoefte dat vereist. Dit benadrukt enerzijds de geringe rol 
van de vastgoedmanagement-organisatie, als de huurder zou vertrekken om redenen 
die niet door de vastgoedmanager of verhuurder beinvloedbaar zijn. Het laat aan de 
andere kant zien dat de tevredenheid van de huurder met de dienstverlening van de 
vastgoedmanager een reden is om opnieuw met de vastgoedmanager en verhuurder 
in zee te gaan. 

8.4 Aanbevelingen 

8.4.1 Onderzoek naar algemene en specifieke elementen dienstverlening 

Bij de conclusies is gewezen op het specifieke karakter van de relatie tussen 
vastgoedmanager en huurder. Verder onderzoek kan zich richten op het onder
scheiden van algemeen geldende en specifieke elementen van de dienstverlening. 
Voorbeelden van algemene elementen zijn het telefonisch contact en de duidelijk
heid van de facturen. Specifieke elementen zijn bijvoorbeeld het schoonmaakonder
houd en de beveiliging, maar ook de bereikbaarheid van de contactpersonen. 
Daamaast kan onderzoek zich richten op het onderscheiden van segmenten huurders, 
bijvoorbeeld op basis van het belang dat huurders aan de dimensies toekennen. 

8.4.2 Gebruik van de vragenlijst: hulpmiddel bij bet structureren van de 
communicatie 

De vragenlijst structureert slechts een klein, maar belangrijk dee! van de commu
nicatie. Voor niet-routinematige dienstverleningssituaties, zoals bier, levert bet 
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persoonlijk contact een noodzakelijke bijdrage aan het meet-instrument. De vragen
lijst kan worden toegepast als check-list tijdens een persoonlijke ontmoeting met de 
huurder, of het kan voorafgaan aan zo'n persoonlijk gesprek. Tijdens een dergelijke 
ontmoeting worden de aspecten, die zorg dragen voor een positieve of negatieve 
beleving, geevalueerd en kunnen de belangrijke dimensies met de huurder worden 
doorgesproken. Het is belangrijk te weten welke factoren de negatieve kwaliteits
beleving veroorzaken en welke factoren Ieiden tot een positieve kwaliteitsbeleving. 

8.4.3 Andere toepassingen om de klantgerichtheid op korte termijn te 
operationaliseren 

Er zijn meer instrumenten en toepassingen om de klantgerichtheid te realiseren. Op 
basis van in de literatuur gegeven voorbeelden en gesprekken met vastgoedmanagers 
kunnen aanbevelingen worden gedaan om op de huurder gerichte diensten op korte 
termijn te operationaliseren. Ook is met de huurders in de interviews gesproken over 
de wijze waarop de dienstverlening van de vastgoedmanagement-organisatie, vanuit 
het verwachtingspatroon van de huurders, in de praktijk vorm moet krijgen. De 
vragenlijst is een manier om een belangrijk dee] van de klantgerichtheid te operatio
naliseren. Maar er is meer nodig. Een actievere opstelling van de vastgoedmanager 
kan leiden tot een verbetering van de k:waliteitsbeleving. Deze positieve invloed kan 
in het dagelijks beheer worden gerealiseerd door: 

gerichte evaluaties van onderdelen van de dienstverlening (bijlage F); 
• het confirmeren van een geleverde dienst en/of van een voor de huurder positief 

resultaat. Beoordeling van de dienst vindt nu nog te vaak plaats aan de hand 
van de aspecten die negatief worden beleefd. Dit kan warden gerealiseerd door 
de huurder te laten merken dat een dienst is of wordt geleverd of de huurder te 
betrekken bij de dienst; 
de huurder op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond het gebouw en de 
dienstverlening, ook als de huurder daar indirect bij betrokken is. Operationali
satie is mogelijk middels het opzetten van een info-bulletin; 
frequent contact met de huurder. Een dergelijk contact moet niet alleen ontstaan 
op basis van een initiatief van de huurder (reactief), maar ook vanuit de 
interesse in gebouw en huurder (actief). 
het bijhouden van informatie met betrekking tot de huurder en het huurgedrag. 
Registratie en structurering van de informatie maakt het mogelijk dat taken in 
de interactie ook door andere dan de contactpersonen kunnen worden waarge
nomen. Een dergelijke 'klantenkaart' wordt ook door Van der Jagt-Buitink 
(1993) genoemd (bijlage G). Deze klantenkaart betreft alleen gegevens over het 
gebouw en summiere gegevens over de organisatie van de huurder. De gege
vens over de huurder kunnen bijvoorbeeld worden uitgebreid met grootte, 
branche-afuankelijkheid en specifieke behoeften ten aanzien van het gebouw. 

8.5 Slotbeschouwing: klantgerichtheid als strategiscb instrument 

Klantgericht, actief beheer wordt nog weinig door vastgoedmanagement-organisaties 
toegepast. Het afstemmen van ( de kwaliteit) van de dienstverlening op de behoefte 
van de huurder kan warden gebruikt als strategisch instrument in de concurrentie 
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met andere vastgoedmanagers. Moeilijk te bepalen is echter in welke mate de 
benadering een bijdrage levert aan het rendement van het object of de portefeuille. 
Weegt de extra investering in actief beheer op tegen de opbrengsten die door het 
behouden en binnenhalen van huurders worden verkregen? Daar is (nog) geen 
uitspraak over te doen. Wat we! kan worden vastgesteld is dat een huurder minder 
snel zal vertrekken als gebouw en dienstverlening aan de behoefte voldoen. Bij een 
toepassing moeten de organisaties rekening houden met het feit dat de kans van 
slagen van een klantgerichte benadering ook afuangt van niet beinvloedbare 
factoren . De vastgoedmanager heeft geen of weinig invloed op de gebouwken
merken. Ook de contracten met huurders zijn meestal ingevuld voordat de vastgoed
manager een rol gaat spelen in het proces. Daarnaast is natuurlijk de medewerking 
van de huurder belangrijk. 

Het gebrek aan speelruimte door de invloed van de eigenaar kan de ontwikkeling 
beperken. Het feit dat deze ruimte in de praktijk vaak niet aanwezig is, vrijwaart de 
vastgoedmanagement-organisaties mijns inziens echter niet om toch niet klantgericht 
te gaan opereren. Zoals ik reeds eerder heb vermeld kan een grotere rol in bet traject 
worden verdiend door je als organisatie op deze wijze kwalitatief te onderscheiden. 
De uitgangspunten voor klantgerichtheid kunnen warden ge"introduceerd, bijvoor
beeld bij profilering van de organisatie, bij de invulling van het klantcontact of in de 
eisen die door de vastgoedmanagement-organisatie aan de exteme uitvoerders 
worden gesteld. Onderdelen van de dienstverlening kunnen nu al warden afgestemd 
op de behoefte van de huurder. 
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Bijlage A: Functionele beschrijving 
goedmanagement 

taken vast-

De beheertaken worden omschreven in de dienstengroepen administratief beheer, 
technisch beheer en commercieel beheer. Omdat elke beheerorganisatie zijn eigen 
invulling geeft aan de beschreven taakgroepen, tot uitdrukking komend in de 
specifieke beheer- en huur-overeenkomsten, wordt hier een min of meer algemene 
beschrijving van voorkomende taken gegeven. Deze beschrijving komt voort uit een 
samenvatting en samenvoeging van verschillende bronnen, waaronder de model
beheerovereenkomst van de NVM, Meeuwis (1 993) en gesprekken bij Zadelvast 
Beheer 8 .V. 

A.l Administratief beheer 

Het administratief beheer is alsvolgt omschreven: 'Aile 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 huurdersinforrnatie 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 
Incasso 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 vorrn van respectievelijk een 
rentenota of een aanmaning. Het aanmanen bestaat uit een procedure waarbij 
afhankelijk van situatie en huurder een meer formele of inforrnele afhandeling 
plaatsvindt. 

Rapporteren achterstanden 
Achterstanden worden periodiek gerapporteerd aan de eigenaar. De rapportage gaat 
vergezeld van een advies over te nemen stappen. Incidenteel voorkomende substan
tiele problemen met huurders worden in overleg met de eigenaar door de beheerder 
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of een exteme partij behandeld. Deze laatste zijn commerciele beheertaken. 

Jncasso en beheer bankgaranties en waarborgsommen 
De bankgaranties van huurders worden beheerd en zonodig gei"nd door de vastgoed
management-organisatie. Deze zaken zijn vastgelegd in het huurcontract. 

Doorvoeren mutaties, indexering huur 
Ook hier vindt een integratie van commerciele en administratieve taken plaats. Va
nuit exteme (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 en de ingangsdatum 
van de verhoging. 

Periodieke rapportage huurverantwoording 
huurinkomsten 
eigenaarskosten 
servicekosten 
debiteuren 
leegstand 

Hier vindt een interactie plaats met de eigenaar. De cashflow van objecten en 
portefeuilles moet worden 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 sprake is van een enkele huurder, die een geheel object huurt, is in beginsel 
geen sprake van servicekosten. Het dagelijks-, schoonmaak- en tuinonderhoud ten 
behoeve van het gebruik moeten dan volledig door de huurder worden geregeld, 
zoals bepaald in het huurcontract. Als in deze situatie bepaalde diensten door de 
vastgoedmanagement-organisatie worden waargenomen, worden deze direct doorbe
rekend aan de huurder. In deze situatie bestaat duidelijkheid over te verrekenen 
kosten. 

Als sprake is van een situatie waar meerdere huurders in een kantoorgebouw huizen, 
treden er ten opzichte van eerder vermelde situatie een aantal complicaties op. Ten 
eerste moet het onderhoud van de algemene ruimten en voorzieningen worden 
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 vastgoed
management-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 vastgoedmanagement-organisatie 
een aparte vergoeding. 
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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 beheerop
drachten 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 worden gestuurd in een richting die voor de vastgoedmanagement-organi
satie meer efficient is. 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 worden 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 registratie
activiteiten uitmonden in rapportages en overzichten (managementinfo) kan we! 
worden gesproken van een interactie. Deze middelen zijn een onderdeel van het 
front-office. 

Huurderscontacten 
Bij de contacten met de huurder met betrekking tot de huur en servicekosten vindt 
vooral schriftelijk contact plaats. Het contact heeft 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 standaardaf
spraken en procedures, omdat die zaken voor de huurder juist van belang zijn. Bij 
het factureren moet rekening worden 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. 

A.2 Technisch beheer 

Het technisch beheer is omschreven als 'alle werkzaamheden die te maken hebben 
met het schoonhouden, onderhouden en aanpassen van vastgoed. Beheertaken die 
vastgoedmanagement-organisaties hierbij uitvoeren zijn: het formuleren van een 
schoonmaak- en onderhoudsbeleid, het inventariseren van de technische staat van het 
vastgoed, het plannen en begroten van werkzaamheden, het contracteren van 
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aannemers en het controleren van de uitvoering.' 

De taken zijn gericht op het functioneren van het kantoorgebouw 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 worden gemaakt. De uitvoering van het beleid, planning en 
begeleiding, vindt daama door de beheerder plaats. De eigenaren van onroerend 
goed voeren ten aanzien van het technisch beheer vrijwel allemaal een antler beleid. 
Veelal worden beleidkeuzes pas gemaakt op basis van een advies door de vastgoed
management-organisatie. 

De technisch-beheertaken: 

Dagelijks-, schoonmaak- en tuinonderhoud, en algemene voorzieningen 
formuleren uitgangspunten beleid 
opstellen plannen 
afsluiten contracten onderhoudsbedrijven 
begeleiden van uitvoering en controleren nota's 

Het onderhouden van terrein, algemene ruimten en kantoorruimten kan warden 
gesplitst in een dee! dat verzorgd wordt door de eigenaar en een huurdersdeel. Het 
terrein en de algemene ruimten warden, mits sprake is van een gebouw met 
meerdere huurders, verzorgd door de beheerder. Het beleid ten aanzien van deze 
activiteiten komt tot stand door interactie tussen beheerder en eigenaar, na advies 
van de beheerder. De kosten worden doorberekend naar de huurders van het object. 
De verhuurde kantoorruimten zijn voor rekening van de huurder, mits andere 
afspraken zijn gemaakt, wat niet vaak voorkomt. 
Bij de contractbesprekingen moet <lit onderhoud al aandacht krijgen. Een juiste 
opstelling van de beheerder en duidelijkheid naar de huurder ten aanzien van de 
verantwoordelijkheden is belangrijk. Reik de huurder een aantal opties aan en geef 
de consequenties, zodat de verwachting die de huurder heeft overeenkomt met de 
uiteindelijk geleverde prestatie. 
Bij het begeleiden van de uitvoering en controle van de nota's moet de vastgoedma
nager rekening houden met deze verwachtingen. Als een afspraak is gemaakt dat een 
periodieke controle plaatsvindt bijv., laat dan ook zien dat je geweest bent of ga met 
de huurder door de verhuurde unit, om samen te inspecteren. De huurder is dagelijks 
aanwezig in het gebouw en kent het beter dan een antler. 

Gepland (preventief en correctiej) onderhoud 
onderhoudsbe leid 
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 
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functie. Op basis hiervan worden contracten afgesloten met aannemers en vindt 
controle van uitvoering en nota's plaats. Bij de selectie van aannemers moeten eisen 
worden gesteld ten aanzien van het omgaan met de huurder en het verhuurde. 
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 inforrneren en rekening te houden met huurderswensen. Zo gebeurt 
het ook 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 tevredenheid ten aanzien 
van het kantoorgebouw en het beeld van de verhurende partij aanzienlijk verbeteren. 

Niet gepland (preventief en correctiej) onderhoud 
Dit bestaat uit mutatieonderhoud (preventief) en storings- en klachtenonderhoud 
( correctief). Inspecties bij een vertrekkende huurder en bij op levering worden 
vastgelegd in een proces-verbaal. De basiscondities zijn dan vastgelegd en/of 
benodigd onderhoud kan worden geregistreerd. Hierbij vindt een directe (incidentele) 
interactie plaats met de huurder. De procedures zijn vastgelegd in contracten. Op 
basis van de inspecties worden onderhoudswerkzaamheden geinitieerd en indien 
mogelijk verhaald op de ex-huurder. Ondanks het feit dat dit exit-contacten zijn 
staan nog 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 met het onderhoud rekening gehouden warden met <liens wensen. 

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 afuandeling 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 
vastgoedmanagementorganisatie 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 vastgoedma
nager 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 beschrijft. Deze grote 
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technische ingrepen vallen meestal buiten het beheercontract. Het gaat hier om 
aanvullende diensten met een aparte vergoeding. In feite is hier geen sprake van 
'beheer' maar gaat het om investeringsvraagstukken. 

Rapport ages 
De technische rapportages maken dee! uit van een periodieke rapportage per object. 
Op basis van inspecties warden de staat van het gebouw en te verwachten onder
houdswerkzaamheden beschreven. Een rapportage gaat meestal vergezeld van een 
begroting en planning van de onderhoudswerkzaamheden. Deze advies-taak van de 
beheerder vindt plaats in samenhang met de andere functionele bebeertakengroepen. 
Op basis van een integratie van commercieel en technisch advies kunnen beslissin
gen omtrent objecten warden genomen. 

Huurderscontacten 
Vanuit het technisch bebeer zijn er vrij veel contacten, vooral ad hoc, met de 
buurders (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 vememen of een buurder verhuisplannen heeft. Van 
deze bran van informatie wordt over bet algemeen te weinig gebruik gemaakt. 

A.3 Commercieel beheer 

De ontwikkeling van het beheer heeft vooral plaatsgevonden in deze dienstengroep. 
De ontwikkelingen in de markt maken bet noodzakelijk dat bij de verschillende 
typen commercieel vastgoed meer aandacht moet warden besteedt aan bet commer
cieel bebeer. Bij winkels heeft deze ontwikkeling al geleid tot een specialistisch 
beheer. De ontwikkeling van het management van kantoren beweegt zich oak in 
deze richting. 

In boofdstuk 2 is commercieel bebeer omscbreven als alle werkzaamheden die 
gericht zijn op het verhuren van het te beberen vastgoed en een optimalisatie van de 
rendement/risico-verhouding, oftewel de performance. Beheertaken voor vastgoed
managers zijn: het bepalen van bet huurbeleid, het communiceren met (potentiele) 
huurders, het opstellen van buurovereenkomsten, het opstellen van verhuuroverzich
ten, het adviseren over te nemen (des)investeringsbeslissingen, bet ontwikkelen van 
promotionele activiteiten voor vastgoedeigenaren of buurders, het behandelen van 
overlastzaken, beroepsprocedures en bezwaarschriften. 

Commercieel bebeer beeft als doe! het optimaliseren van het exploitatieresultaat door 
op de boogte te blijven van datgene dat voor de exploitatie van het object van 
belang is. Het commercieel beheer is een grijs gebied tussen eigenaar en beheerder. 
Het gaat om de contacten met de huurders, het opstellen van een commercieel- en 
marketingbeleid, het inschatten van marktmogelijkheden en een verhuurbeleid. 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 vastgoedmanagement
niveau dan uit advies- en marketingtaken, en uit taken gericht op de interactie tussen 
huurder en verhuurder. Concreet kunnen de volgende taken warden genoemd: 
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bevorderen van de verhuurbaarheid 
afsluiten en verlengen van huurovereenkomsten en advisering bij aankopen en 
verkopen 
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 worden geformuleerd voor een groot dee! bestaan uit het inwinnen van 
informatie over huurder, object en markt om die te vormen tot managementin
formatie voor de eigen inteme 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 huurders
wensen, en wordt de verhuurder niet plotseling geconfronteerd met een huuropzeg
ging. 

Als de huurder centraal staat, is deze informatie onontbeerlijk. Gestructureerde 
gegevensverzameling en een verwerking tot managementinforrnatie zijn van belang 
om klantgericht te kunnen beheren. Enerzijds om het operationeel beheerproces aan 
te kunnen sturen en anderzijds om tezamen met technische en marktinfonnatie een 
commercieel advies te kunnen geven aan de eigenaar van het vastgoed, waarin 
rekening is gehouden met de wensen en de beleving van de huurder. Gezien de 
doelstellingen en randvoorwaarden die voortkomen uit het beheercontract, gericht op 
de performance, moet een uitspraak kunnen warden gedaan omtrent de tevredenheid 
van de kantoorgebruikende organisatie in het kantoorobject. Deze mate van tevre
denheid is namelijk het enige criterium, op basis waarvan een huurder zou vertrek
ken, waar het vastgoedbeheer direct invloed op kan uitoefenen. 'Commercieel' is in 
mijn ogen niet het 'verkopen', maar de klant tevreden maken met jouw produkt. 
Verkoop, of hier verhuur, is daar een gevolg van. Om de huurder tevreden te stellen 
is het nodig te weten wat de huurder wil en hoe hij het wil. Dit is de basis van een 
commercieel beleid en een kwaliteitsbeleid dat uitgaat van de huurder. In de zin van 
de hierboven omschreven definitie van commercieel beheer kunnen alle contacten 
met de huurder onder het commercieel beheer warden verstaan. Deze contacten 
leveren allen een bijdrage aan de mate van tevredenheid van de huurder. 

A.4 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 ook advise
rende taken aan derden aanbieden. Men kan hier denken aan makelaarsactiviteiten 
als verhuur en taxaties, maar ook marktonderzoeken of technisch advies. 
Ook extra beheerdiensten, zoals extra gedetailleerde rapportages en begeleiding van 
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grote en complexe projecten behoren hiertoe. Yaak zijn de voorwaarden voor 
verrekening in deze gevallen al in het beheercontract vastgelegd. 



Bijlage B: SERVQUAL-vragenlijst 
(Bron: Zeithaml e.a., 1990) 
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SERVQUAL questionnaire of qucstillns pertaining to the rde,·ant seg
mentation variables. 

Asst:ss1NG Qu,,un· Pu1cr-.1•T10Ns of' I rs n-. 11 :-- " · C1.s1 o\1 1-:11s 

SERVQUAL, with appropriate adapcarion, can lie used by depart
ments and divisions within ,, rnmpan_v 111 as.:crtain the q11ali1y llf sen·ice 
they provide to employees in other departments and divisions . For in
stance, suppose the daca processing department in XYZ Company wishes 
to use SERVQUAL to determine how its internal customers rate its 
quality of service. To do so, it can modify SER VQUAL by incorporat
ing "excellent data processing departments" as the frame of refen:ncc 
throughout the expectations section and replacing "XYZ Cll." with 
"XYZ's data processing department" in the perceptions section. The 
modified instrument can be administered to a sample of internal custom
ers, or to all such customers if the data processing department's internal 
customer base is fairly small (e .g., 200 or less) . 

Exhibit A-I SERVQUAL Qucs1ion11airc 

Directions: Based on your experiences as a consumer of ___ services, please 
think about the kind of ___ company that would deliver e.~cellen1 quality 
of service. Think about the kind oi ___ company wi1h which you woulJ 
be pleased to do business . Please show the exlent to which you think sm:h a 
___ company would possess the feature described hy each statement. If you 
feel a feature is not al all mentiul for excellent ___ companies such as the one 
you have in mind, circle the number I. If you feel a feature is absolutely men1ial 
for excellent ____ companies, circle 7. If your feelings are less strong, circle 
one of the numbers in the middle . There are no right or wrong answers-all we 
arc interested in is a number that truly retleccs your feelings regarding compa
nies that would deliver excellent 11uality of service . 

Sl•:11\'C.}L \l. .\!'sll ITS .ll'i'I.IC.ITHli'.S 

Strong!_,· 
Disagree 

I. hccllcm ___ 

cumpanks will have 
modcrn-1.M,king 
c,111ip111cn1 . I 

l . The physical facilities 
at excellent 
___ companies 

will be 1·isually 
appealing. I 

l. Employees 31 excellent 
___ companies 

will be neat-appearing. I 
-I . . \laterials associated 

\l'ilh the sen·ice (such 
as pamphlets or 
statements) will be 
,·isually appealing in 
an excellent 
___ company. I 

5. \\'hen excellent 
___ companies 

promise to do 
something by a certain 
time, they will do so. I 

6. When a customer has a 
problem, excellent 
___ companies 

will show a sincere 
interest in solving it. I 

7, Excellent 
___ companies 

will perform the 
sen·ice right the first 
time. I 

8. Excel lent 
___ companies 

will provide their 
services at the time 
they promise to do so .• I 

l !:!I 

Srrungh-
.\grce 

l l 4 j (, 

2 .l -I 5 6 

2 J 4 j 6 

2 .l -I 5 r, 

2 J -I 5 6 

2 J -I ; 6 7 

2 J " 5 6 

2 J -I ; 6 7 

(co111inimf) 
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Strongly Strnngh· 
Disagree ,\grcc 

9. Excellent 
___ comp;1nics 

will insist on error-free 
records. I l J 4 5 6 

IO. Emplo)·ees in e.~cellcnt 
___ companies 
will tell cusmmers 
exact I y when services 
will be performed. I 2 J 4 5 6 

11. Employees in excellent 
___ companies 

will give prompt 
service to customers. I 2 3 .. 5 6 

12. Employees in excellent 
___ companies 

will always be willing 
to help cusrnmers. I 2 J -I 5 6 

13. Employees in excellent 
___ companies 

will never be too busy 
to respond to 
customers' requests. I 2 J .. 5 6 7 

14. The behavior of 
employees in excellent 
___ companies 

will instill confidence 
in customers. I 2 J 4 5 6 

15. Customers of excellent 
___ companies 

will feel safe in their 
transactions. I 2 J " ; 6 7 

16. Employees in excellent 
___ companies 

will be consistent I y 
courteous with 
customers. I 2 J .. 5 6 7 
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Strongly Strongly 
Disagree :\gree 

---
17. F.m1Jloyccs in excellent 

___ c:1,mpanics 
will have the 
knowledge to answer 
customers' questions. I 2 3 .. ; (, 

18. Excellent 
___ companies 

will give customers 
individual attention. I 2 J 4 5 Ii 

19. Excellent 
___ companies 

will have operating 
hours convenient to all 
their customers. I 2 J .. 5 6 

20. Excellent 
___ companies 

will have employees 
who give customers 
personal attention. I 2 3 .. ; 6 

2 I. Excellent 
___ companies 

will have the 
customer's best 
imerests at heart. I 2 J .. 5 6 7 

22. The employees of 
excellent 
___ companies 

will understand the 
specific needs of their 
customers. I 2 J .. 5 6 

Directions: Listed below are five- features pertaining to ___ companies and 
the services they offer. We would like to know how important each of these 
features is to you when you evaluate a ___ company's qualit}' of scr\'ice. 
Please allocate a total of 100 'p,:,ints among the ti,·e features acwrJi11g Ju bow 
impor1an1 each fea/Urt is to you-the more important a feature is to }'OU, the more 
poi111s you should allocate to it. Please ensure that the points you allocate to the 
h\'e features add up to 100. 
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I. The appearance of the Stroni,:ly Smmgly 
___ rnmpany's ph~·.,ictl faciliries, l>isa!!r<·e .-\~rec 
e1111ipmc11t, personnel, :ind I. .\ \'Z Co. has 
t.:lu11munil·:ui,u, m;1tcri:1ls. p11i111~ 1111 ,dcrn-l•• 1k in~ z. The ___ cump:111y's al>ilil) 111 equipment. I ! .l ➔ ; (, 

perform th<· promised scn·in· 
! . \ YZ Co.'s physical 

Jcpcmlably anJ accuratcly. poinis fadli1ies arc \'isuall~· 
3. The ___ company's willingness 111 

appealing .. I l J ➔ ; 6 7 
help customers am.I prol'iJe pmmp1 

.l. \ YZ Co. 's employees service. point, 
arc neat-appearing. I z J ➔ j 6 7 4. The knnwlcdge and courtesy of the 

___ company's employees and their ➔• .\latcrials associated 

ability IO convey trust and contidencc. point, with the service {sud1 

5. The caring, individuali,.cd .mention the as pamphlets or 

___ company provides its staremcncs) arc 1·isuallv 
appealing ar XYZ Co.· I ! J ➔ ; 6 cusmmcrs. poi11i-

5. \\'hen XYZ C:n. 

TOTAL points allocated 100 points promises to do 
something hv a certain 

Which 011t feature among the ahon: ti.-c time, i1 does so. I ! J ➔ j 6 
is morr impor1u111 to you: (please enter (1. \\'hen ~·ou have a 
the fea1ure's number) prohlc~1, X \'Z Co. 
Which feature is uco11,I most important shows a sincere 
In vou? inccres1 in snll'ing it. I 2 3 ➔ ; 6 
Which fr.1ture is frust i111p11r111111 to n,ui 7. \ YZ Co. performs thc 

scrvicc right the lirsr 
time. I ~ ) ~ .i 6 

K. X \'Z Co. provides its 
Dircctions,Thc following set of s!;llcmcnts relate to your feelings almut :\ \ 'Z scr\'iecs a1 the rime ir 
Company. For each statement, please sholl' the ex1c111 ro whid1 you hcli<-vc XYZ promises to do so. I 2 J ➔ 5 6 
Company has the feature desnihed h~· the srntcmcnt. Once again, circling a I 

'). XYZ Co. insists on 
means that you strongly disagree 1h.1t \ YZ C11mp;1ny has char fc:1ture, and error-free records. l 2 l ➔ ; 6 
circling a 7 means 1ha1 you srrongly agree. You may circle any of the numb<·rs in 

IO. 1-'.mplo~·ecs in XYZ the middle 1hat show how strong your feelings arc. There arc no right or wrong 
Co. cell you exactly answers-all we arc interested in is ;t number that hcst sho\\'S \·our pcrccptions 
\\'hen services will he 

aoout X YZ Company. 
performed. l z 3 i 5 6 

11. Emplnyces in XYZ 
Co. give you prompt 
service. I 2 3 ➔ 5 6 7 

12. rmployees in X YZ 

Co. arc always willjni; 

m help you. l 2 J ➔ 5 6 7 

(Continued ) 
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Strongly Strongly 
Disagree ,\grcc 

I J. Employees in X YZ 
Co. are never too busy 
to respond to your 
requests. I 2 3 -I 5 6 

14. The behavior of 
employees in XYZ Co. 
instills confidence in 
you. I 2 3 -I 5 6 7 

15. You feel safe in your 
transactions with XYZ 
Co. I 2 J -1 5 6 

16. Employees in X YZ 
Co. are consistently 
courteous with you. I 2 3 -I 5 6 

17. Employees in XYZ 
Co. have the 
knowledge to answer 
your questions. I 2 J -I 5 6 

18. XYZ Co. gives you 
individual attention. I 2 J -I 5 6 

19. XYZ Co. has 
operating hours 
convenient to all its 
customers. I 2 J -I 5 (, 

20. XYZ Co. has 
employees who give 
you personal anemion. I 2 J -1 5 6 

21. XYZ Co. has your 
best interests at heart. I 2 J 4 5 6 7 

22. Employees of XYZ 
Co. un<lcrstan<l your 
specific needs. I 2 J -I 5 6 7 



Bijlage C: Vragenlijst versie 2 



Klantevaluatie dienstverlening beheerorganisatie 
kantoorhuisvesting ( conceptversie 2) 

Voor u Iigt een vragenlijst betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de 
beheerorganisatie van het pand, waarvan u huurder bent. De dienstverlening van de 
beheerorganisatie komt voort uit het feit dat beheertaken van de eigenaar van het 
pand zijn uitbesteed aan de beheerorganisatie. Zij wil graag weten hoe tevreden u 
bent met de dienstverlening die zij levert. De beheerorganisatie streeft naar tevreden 
klanten en zal de informatie gebruiken om de kwaliteit van de dienstverlening, waar 
mogelijk, te verbeteren. 

De vragenlijst bestaat uit drie delen: A, B en C. Bij de verschillende onderdelen 
vindt u indien nodig een toelichting. Het invullen van de gehele vragenlijst neemt 
ongeveer 20 minuten in beslag. 
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Deel A: Beoorde]ing prestatieniveau dieostverlening beheerorganisatie 

Hieronder zijn 26 aspecten genoemd die de dienstverlening van de beheerorganisatie 
beschrijven. Deze aspecten zijn ondergebracht in vijf groepen: I reparaties, onder
houd en service; II Betrouwbaarheid beheerorganisatie; III Bereikbaarheid en 
bereidheid; IV Bekwaamheden personeel; V Aandacht voor de klant. Gelieve vanuit 
uw ervaring met de dienstverlening, de prestatie van deze organisatie aan de hand 
van deze aspecten te beoordelen, door: 

a. per aspect aan te geven welk prestatieniveau de beheerorganisatie levert in uw 
situatie. 

b. per groep aspecten (I t/m V) een algemeen oordeel te geven over de aspecten in 
die groep, waarrnee u rekening houdt met het belang van de verschillende 
aspecten in die groep voor uw organisatie ( een !age waardering voor een 
belangrijk aspect kan bijvoorbeeld leiden tot een !age waardering van de hele 
groep en andersom!). 

Als u vindt dat de prestatie van de beheerorganisatie buitengewoon goed is, omcir
kelt u een 7 (zeer goed); als u de prestatie van onacceptabel laag niveau vindt, 
orncirkelt u een 1 (zeer slecht). Heeft u een andere mening dan kiest u een waarde 
daar tussenin. Als u helemaal geen oordeel kan geven over het aspect (u heeft 
bijvoorbeeld geen mening over, of geen ervaring met het betreffende onderdeel), 
gelieve dan het vraagteken (?) te omcirkelen. 

zeer zeer 
slecht goed 

Groep I: Onderhoud, reparaties en service 

1. De kwaliteit van de reparaties 2 3 4 5 6 7 ? 

2. De snelheid waannee reparaties worden uitge- 2 3 4 5 6 7 ? 
voerd 

3. De zorgvuldigheid en netheid van het uitvoerend 1 2 3 4 5 6 7 ? 
personeel 

4. Het onderhoud van tuin en terrein 1 2 3 4 5 6 7 ? 

5. Het schoonmaakonderhoud van de algemene 2 3 4 5 6 7 ? 
ruimten en voorzieningen 

6. De vuilafvoer 2 3 4 5 6 7 ? 

7. De beveiliging en bewaking 2 3 4 5 6 7 ? 

Totaalwaardering groep I I 2 3 4 5 6 7 ? 

J.. Deel A gaat verder op de volgende pagina J.. 
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Groep II Betrouwbaarheid beheerorganisatie 

8. De mate waarin de diensten door de beheerorga-
nisatie in een keer goed worden geleverd 

9. De mate waarin diensten op het afgesproken 
tijdstip worden uitgevoerd 

10. De correctheid van de financiele afhandeling 
(huur, indexering, incasso) 

11. De mate waarin de beheerorganisatie haar belof-
ten en verplichtingen nakomt 

12. De mate waarin de huurder wordt gei'nformeerd 
over het beheer en de diensten 

Totaalwaardering groep II 

Groep III Bereikbaarheid en bereidheid 

13. De bekendheid van de huurder met de contact
personen 

14. De bereikbaarheid van de contactpersonen van de 
beheerorganisatie tijdens kantooruren 

15. De mogelijkheid om problemen buiten kantoor
uren te melden 

16. De snelheid waarmee de beheerorganisatie op een 
melding van de huurder reageert 

17. De snelheid waarmee huurdersvragen en -klach
ten warden afgehandeld 

Totaalwaardering groep III 

zeer 
slecht 

I 2 

1 2 

1 2 

I 2 

l 2 

1 2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

6 

6 

zeer 
goed 

7 

7 

6 7 

6 7 

6 7 

4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

..i Deel A gaat verder op de volgende pagina ..i 
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Groep IV Bekwaambeden personeel 

I 8. Het vertrouwen dat het optreden van het perso-
nee! van de beheerorganisatie wekt bij de klant 

19. De vriendelijkheid van het personeel 

20. De deskundigheid van het personeel (het vermo-
gen problemen op te lossen) 

21. De correctheid van het telefonisch contact 

22. De correctheid van het schriftelijk contact 

Totaalwaardering groep IV 

Groep V Aandacbt voor de klant 

23. De mate waarin het personeel meedenkt met de 
huurder 

24. Kennis van het contactpersoneel over de specifie
ke behoefte van de huurder 

25. De mate waarin de beheerorganisatie initiatief 
toont in de relatie met de huurder 

26. Overzichtelijkheid en duidelijkheid van de factu
ren 

Totaalwaardering groep V 

• Wat is uw algemene oordeel over de dienstver
lening van de beheerorganisatie, alles over
ziende? 
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zeer zeer 
slecht goed 

l 2 3 4 5 6 7 ? 

2 3 4 5 6 7 ? 

1 2 3 4 5 6 7 ? 

1 2 3 4 5 6 7 ? 

2 3 4 5 6 7 ? 

1 2 3 4 5 6 7 ? 

I 2 3 4 5 6 7 ? 

I 2 3 4 5 6 7 ? 

I 2 3 4 5 6 7 ? 

1 2 3 4 5 6 7 ? 

1 2 3 4 5 6 7 ? 

1 2 3 4 5 6 7 



Deel B: Delang onderdelen dienstverlening 

Nu wordt u gevraagd hoe belangrijk de eerder genoemde vijf groepen zijn bij uw 
beoordeling van de prestatie van de beheerorganisatie. Gelieve de vragen 1., 2. en 3. 
te beantwoorden. De groepen (I, II, III, IV en V) zijn onderaan het blad nag een 
keer toegelicht. 

I. Welke van de genoemde groepen (I,II,III,[V of V) is het meest 
belangrijk bij uw beoordeling van de dienstverlening van de beheer
organisatie? (Nummer groep hiernaast weergeven). 

2. Welke van de genoemde groepen (l,II,m,IV of V) is het minst 
belangrijk bij uw beoordeling van de dienstverlening van de beheer
organisatie? (Nummer groep hiernaast weergeven). 

3. Gelieve een totaal van 100 punten te verdelen over onderstaande totaal = 
groepen aspecten (l,II,III,IV en V). Hoe belangrijker een groep is, 100 
hoe meer punten het toegedeeld krijgt. Let op dat u een totaal van 
100 punten verdeelt. Het aantal toegekende punten weergeven in de 
kaders achter de genoemde groepen. 

Toelichting groepen: 

Groep I Onderhoud, reparaties en sen·ice □ 
De dienstverlening van de beheerorganisatie ten behoeve 
van het instandhouden van de gebouwprestaties (aspec-
ten 1 - 7). 

Groep II Betrouwbaarheid beheerorganisatie □ 
Het verrnogen van de beheerorganisatie om de beloften 
ten aanzien van de dienstverlening waar te maken en 
accuraat te presteren (aspecten 8 - 12). 

Groep III Bereikbaarheid en bereidbeid 
De bereikbaarheid van de organisatie en de contactper
sonen en de bereidheid om de dienst (snel) te verlenen 
(aspecten 13 - 17). 

Groep IV Bekwaamheden personeel 
De bekwaamheden van het personeel van de beheerorga
nisatie ten aanzien van het leveren van de dienst en het 
dienstverlenend optreden (aspecten 18 - 22). 

Groep V Aandacht voor de klant 
De mate waarin de beheerorganisatie rekening houdt met 
de specifieke behoeften en belangen van de huurder (as
pecten 23 - 26). 
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Deel C: Gebouw- en lokatiebeoordeling 

Hieronder zijn tien kenmerken genoemd die belangrijk kunnen zijn bij uw beoorde
ling van een gebouw en lokatie. Deze kenmerken kunnen een rol spelen bij de keuze 
voor nieuwe huisvesting of een evaluatie van bestaande huisvesting. 

1. Welke drie van de onderstaande gebouw- en lokatiekenmerken (a. t/m j.), zijn 
het meest belangrijk bij uw beoordeling en bepalen uw keuze voor een lokatie 
en gebouw? (aangeven door middel van het aankruisen van de hokjes): 

□ a. Kenmerken en voorzieningen omgeving 
(Bedrijvigheid, winkels, sociale veiligheid, geluidsoverlast) 

□ b. Auto- en O.V.-bereikbaarheid 

□ c. Parkeren 
(Auto's en rijwielen) 

□ d. Toegankelijkheid gebouw en intern transport 
(Vindbaarheid entree, toegankelijkheid personen en goederen, 
liftvoorziening, orientatie) 

□ e. Flexibiliteit en veranderbaarheid gebouw en ruimten 
(Verplaatsen wanden, uitbreiding, functiewijziging ruimten) 

□ f. Representativiteit gebouw 
(Uitstraling, herkenbaarheid, representativiteit in- en extern) 

□ g. Beveiliging 
(Brand en inbraak) 

□ h. Behaaglijkheid en comfort 
(Binnenklimaat, licht, regeling installaties) 

□ i. Facilitaire voorzieningen 
(Sanitair, restauratieve voorzieningen, voorzieningen data- en 
telecommunicatie) 

□ j. Huisvestiogslasteo 
(Huur, servicekosten en heffingen) 

3. Zijn deze gebouwkenmerken en de mate waarin zij aan uw behoefte voldoen 
belangrijker, even belangrijk of minder belangrijk dan de dienstverlening van de 
beheerorganisatie? 

□ Gebouw- en lokatiekenmerken belangrijker dan dienstverlening beheerorgani
satie 

D Gebouw- en lokatiekenmerken even belangrijk als dienstverlening beheerorga
nisatie 

□ Gebouw- en lokatiekenmerken minder belangrijk dan dienstverlening beheer
organisatie 
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Tenslotte zijn enige gegevens van u nodig, om de infonnatie te kunnen gebruiken. 
Gelieve de onder a. gegeven vragen te beantwoorden. Als u anoniem wilt blijven 
gelieve we! de vragen betreffende de regio en eigenaar van het pand in te vullen 
(b.). U blijft dan anoniem en de informatie is toch bruikbaar om te komen tot 
kwaliteitsverbetering. U levert op deze wijze een bijdrage aan het inzicht in de 
kwaliteit, waar u zelf voordeel bij kunt hebben. 

a. Hurende organisatie: . . ....... . 

Adres pand: .. __ . 

Naam respondent: .. .. ........... .... ........ .... .... .. ... ......... ... .. ........ .. ..... .. ... ...... .. ........ ..... ........... .... .. .. ....... .. ..... ..... . 

OF 

b. In welke regio bevindt het gehuurde pand zich? 

D Noord-Holland, Flevoland 
□ Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht 
D Zuid-Holland 
D Zeeland, Noord-Brabant, Limburg 

Kunt u aangeven welke organisatie, instelling of persoon eigenaresse is van 
het pand waarvan u huurder bent? 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! ! 
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Bijlage D: Structuur interviews 

Kennismaking: gegevens pand en huurder 

Eigenaresse: 
Gehuurde adres: 
Naam organisatie: 
Branche organisatie: 
Grootte organisatie op bovenstaande adres: 
Activiteiten op bovenstaande adres: 
Naam geinterviewde: 
Functie geinterviewde: 
Hoe tang huurt u dit bovengenoemde adres: 
Met wie heeft u contact bij de beheerorganisatie: 

Wanneer (in welke situaties) heeft u contact met de beheerorganisatie: 

Hoe vaak heeft u contact met de beheerorganisatie: 

Invullen vragenlijst 

Zijn de toelichtingen bij de verschillende delen (A,8,C) duidelijk? 

Is de bedoeling van de verschillende delen (A,B,C) duidelijk? 

Is de lijst met aspecten (A) volledig? 

Zijn de aspecten onder A duidelijk? Welke zijn onduidelijk? 

Wat vindt u van de schaal bij A? Hoe interpreteert u de schaal? 

ls de inhoud van de groepen I t/m V duidelijk? 

Kunnen alle vragen door een persoon worden beantwoord? 

Gesprek meetinstrument en kwaliteitszorg in praktijk 

Vindt u een dergelijke klantevaluatie nuttig? 

Zou u ook uw medewerking verlenen als de beheerorganisatie u deze lijst zou 
voorleggen? Wanneer wel, wanneer niet? 

Als u de lijst in zo'n situatie zou invullen zou u dan anoniem willen blijven? 

Open aanvullend gesprek over verwachting dienstverlening 



Bijlage E: Lijst geinterviewde personen 

de beer Agema International Distribution Systems bv 
Woerden 

de beer Bargeman Misset uitgeverij bv 
Arnhem 

de beer De Brouwer PTT Telecom 
Leidschendam 

de beer Dop 

de beer Van Geenen 

de beer Gregorowitsch -

mevrouw Hesselman 

de beer De Klerk 

de heer Koomen 

de beer Offereins 

de heer Naar 

de heer Schulpen 

de heer Struyk 

Ingenieursbureau Mabeg bv 
Utrecht 

Reg. Bestuur Arbeidsvoorziening N.O. Brabant 
Den Bosch 

Kamer van Koophandel 
Deventer 

Unisource nv 
Hoofddorp 

De Klerk adviesbureau v.o.f. 
Middelburg 

Praxis bv 
Diemen 

BVG 
Zeist 

Griffith Micro Science bv 
Zoetermeer 

Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Maastricht 

Matrix 
Nijmegen 



Bijlage F: Voorbeeld korte evaluatie dienstver
lening 
(Bron: Van der Jagt-Buitink, 1993) 

Your Satisfaction Is Our Priority 
So please give me your feedback on me 

::i Heatim}'Cooflng :::J Plumbing :::J 8ectnc 
J Other. ___________ 100 wh1cn was :omoieted :oaav. 

It will heip us to serve you better. 

-:~ No Yes No 
Was I prompt? :::J ::i Did I resolve me problem? :i .J 

Was I courteous? :::J ::J Did I leave the office in order' ::J :::J 

Was I neat in appearance? :J :i Did I clean up after the job? J' :::J 

Otner comments or suggested improvemerns7 

We appreciate yourtime and feedback. lfwe can be of further assistance. please call 21l2-m-a200. 
Thank you. 

Engineer 



Bijlage G: Voorbeeld klantenkaart 
(Bron: Van der Jagt-Buitink, 1993) 

Kerngegevens huurder 

Naam 

Handelsregisternaam 

Locatie / unitnummer 

Groep 

Aantal vestigingen in Nederland 

Branche 

Aantal m2 

Huur perm~ 

Jaarhuur 

Omzet per jaar (indicatief) 

Gevestigd in ... projekt ... vanaf 

Voorbeeld aandachtspunten: 

1) Gesprekspartner namens huurder 

Stand: .. maand/jaar .. 

2) Resultaten van huurder (incl. groepsgegevens} 
3/ Plaats in centrum + kantoor 
4/ Veranderde huisvestingswensen als gevolg van bedrijfsactiviteiten 
5/ Oordeel + advies management-organisatie over functioneren van 

huurder 

Betalingsmoraal 

Shopping center minded/Passend in kantoor 

Passend in ... projekt ... 

Toekomstperspectief 

Herinvulling 

Toetsingsdatum 

lndicatieve vraagprijs per 
toetsingsdatum 


