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Voorwoord 

Deze scriptie is bet resultaat van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van 
mijn opleiding tot Bouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd in bet kader van de differentiatie 
Vastgoedbeheer en betreft de ontwikkeling van een raamwerk voor marke
tingplannen voor de vastgoedsector. 

Een brede interesse voor bet vakgebied 'marketing' heeft tot <lit onderwerp 
geleid. Gesteld kan worden <lat 'vastgoedmarketing' nog in de kinderschoe
nen staat. Indien echter gestreefd wordt naar professionalisering van 
vastgoedbeheer, client de vastgoedsector zich meer te verdiepen in de marke
tingtheorie. Aan de hand van <lit onderzoek poog ik hieraan een steentje bij 
te dragen. 

Ofschoon mijn voorgenomen (te pretentieuze) doel - uitspraak doen over de 
praktische waarde van marketingplannen in de vastgoedsector - slechts voor 
een deel is bereikt, heeft bet onderzoek mij een goed beeld opgeleverd 
omtrent de ( on)mogelijkheden van vastgoedmarketing. 

Mijn speciale dank gaat uit naar de leden van mijn begeleidingscommissie 
Willem Keeris, Hans Hofman en Harmen Oppewal, voor bun kritieken en 
aanbevelingen. V oorts wil ik alle geinterviewden en respondenten van bet 
enquete-onderzoek bedanken voor bun medewerking. 

Tenslotte gaat mijn dankwoord uit naar mijn ouders, zussen, vriendin en 
vrienden voor hun steun tijdens mijn afstudeerperiode. 

Arthur Senff, maart 1996. 
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1 : Inleiding 

herziening van markt

benadering 

De kantoorgebouwenmarkt - als onderdeel van de vastgoedmarkt - staat on
der grote druk. Als gevolg van bet feit dat er een verscbuiving gaande is 
van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt, waar kopers en buurders 
bet in grote mate voor bet zeggen bebben, zijn aanbieders van kantoorge
bouwen tot de conclusie gekomen dat een berziening van marktbenadering 
noodzakelijk is. 

1.1 Probleemschets 

aanbiedersmarkt 

gebrek aan evenwicht 

verzwakte positie 

Een aanbiedersmarkt - de vorm waarin de markt tot 1990 was te typeren -
wordt gekenmerkt door een afwezigheid van inzicbt en kennis in de wensen 
en beboeften van de afnemer/vrager, een sterke orientatie op bet produkt en 
bouwproces en een afwezigbeid van afzetproblemen. Onder invloed van 
recente ontwikkelingen op maatscbappelijk, technologiscb en economiscb 
gebied is de situatie op de kantoorgebouwenmarkt drastiscb veranderd. Niet 
alleen beeft - reeds genoemde - verschuiving van een aanbieders- naar een 
vragersmarkt plaatsgevonden, tevens worden aanbieders geconfronteerd met 
een heterogene vraag naar kantoorhuisvesting en meer oog voor kwaliteit. 
Voorts wordt de markt gekenmerkt door bet ontbreken van evenwicht tussen 
vraag en aanbod en de daaruit optredende leegstand, die momenteel circa 
10% bedraagt van de totale kantoorgebouwenvoorraad. Naast een daling van 
vraag naar kantoorhuisvesting, een verandering in lokatiegedrag van kan
toorhoudende organisaties en economische veroudering van kantoorpanden, 
is overmatige produktie bier debet aan. 

Aanbieders van kantoorruimte worden zich ervan bewust dat bun 'onaantast
bare' positie op de markt wordt bedreigd. Het is niet langer de aanbieder 
maar de afnemer/vrager naar kantoorhuisvesting die de voorwaarden voor 
de transactie bepaalt. Vanuit dat perspectief zal de produktgerichte benade
ringswijze van denken en handelen plaats dienen te maken voor een markt
gerichte benadering. De essentie van deze benadering kan worden terugge
vonden in de 'marketingtheorie' als denk- en werkwijze, waarbij de (latente) 
behoeften van de (potentiele) afnemer/vrager centraal staan. 

1.2 Probleem- en doelstelling van bet onderzoek 

concurrentie-strijd De situatie op de kantoorgebouwenmarkt noopt aanbieders ertoe een meer 
'concurrerende' houding aan te nemen met bet oog op de felle (concurren
tie-)strijd om de schaarse huurders. Een terughoudende en afwachtende 
houding kan voor hen op den duur fataal worden. 

- 7 - Vastgoedmarketing 



positionering 

objectieve en subjectieve 
factoren 

Middels positionering - de activiteit waarbij een produkt/object in de ogen 
van de afnemer wordt onderscheiden van concurrerende produkten/objecten 
op grond van objectieve of subjectieve factoren - dient een aanbieder zich te 
onderscheiden van zijn concurrenten. De wijze waarop invulling wordt ge
geven aan het positioneringsproces, zijnde het geheel van activiteiten dat 
wordt verricht om een aanbod 'concurrerend' op de markt te brengen, speelt 
daarbij een 'doorslaggevende' rol. 

positioneringsproces 

management-tool 

Centraal in dit onderzoek staat het ontwikkelen van een raamwerk aan de 
hand waarvan aanbieders van kantoorgebouwen marketingplannen kunnen 
opstellen met het oog op het positioneren van een aanbod. Een marketing
plan - dat kan worden gezien als een ' tool of management' - is een 
document waarin uitvoerig wordt aangegeven en omschreven op welke sys
tematische wijze de ter beschikking staande marketinginstrumenten ingezet 
kunnen worden om bepaalde vooraf gestelde (marketing)doelen te bereiken. 
In dit onderzoek wordt onderzocht welke mogelijkheden marketingplannen 
bieden voor de vastgoedsector. 

Uit voorgaande situatieschets is de volgende probleemstelling voor dit 
onderzoek geformuleerd: 

.. ···.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-;-·.·.·.·.··· ···················································· ······· ········· ·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•·,·· · .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

lllli•li•~-· 

vastgoedmarketing 

marketingplannings

proces 

De probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen, die rich
ting geven aan het onderzoek: 

• Welke marketingaspecten - met betrekking tot het pos1ttoneren van een 
aanbod - zijn relevant voor de vastgoedsector en op welke wijze komt dit 
tot uitdrukking? 

Om een beeld te schetsen van de mogelijkheden van vastgoedmarketing is 
het noodzakelijk lijnen aan te geven als theoretisch kader in de relatie tussen 
marketing en vastgoed. Door het verkennen van de marketingtheorie, gefo
cust op de voor de vastgoedsector relevante aspecten - op het gebied van 
positioneren - kan hieraan invulling worden gegeven. In hoofdstuk 2 en 3 
vindt daarom een beschrijving plaats van de onderzoeksonderwerpen: de 
kantoorgebouwenmarkt en de marketingfilosofie. 

• Op welke wijze kan invulling worden gegeven aan het raamwerk voor het 
opstellen van marketingplannen? 

Om invulling te geven aan het raamwerk wordt in hoofdstuk 4 een beschrij
ving gegeven van het strategisch marketingplanningsproces. Inzicht in dit 
proces is noodzakelijk om marketingplannen in de juiste context te zien. 
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interviews 

enquete-ondenoek 

Het planningsproces kan worden gedefinieerd als een besluitvormingspro
ces, gericht op een bewuste vormgeving en ingrijpen ten behoove van een 
gewenste toekomst en vormt de basis voor de ontwikkeling van bet 
raamwerk. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens een beschrijving gegeven van 
de opzet van industriele marketingplannen, opdat de structuur en inhoud van 
deze plannen bekend is. Middels een vertaling van deze bevindingen naar 
vastgoedtermen wordt invulling gegeven aan bet raamwerk (hst.6) . 

• Hoeveel aandacht wordt in de praktijk aan bet positioneringsproces 
geschonken en welke activiteiten kunnen in dat kader worden onderschei
den? 

Hoofdstuk 7 heeft betrekking op bet empirisch gedeelte van bet onderzoek 
Aan de hand van - uit interviews met verscheidene institutionele beleggers -
vergaarde informatie wordt beschreven op welke wijze in de praktijk invul
ling wordt gegeven aan bet positioneringsproces. Volgend op dit vooronder
zoek is onder enkele tientallen institutionele beleggers - als voomaamste 
aanbieders/verhuurders van kantoorobjecten op de huur- en verhuurmarkt 
van kantoorruimte - een enquete-onderzoek verricht met als doel bet beeld 
van dit proces verder te vormen en de mogelijkheden voor marketingplan
nen inzichtelijk te maken. Uiteindelijk kan op basis van informatie uit 
literatuuronderzoek, de interviews en de enquetes gekomen worden tot 
uitspraken, betreffende de mogelijkheden van bet raamwerk (hst.8). 

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

1 .. 1.1.:_·,·_.,i•_•,· .• , •• ,~,·,·,·,•_ •. ·_·.uu,· .•. ·,~,· .•. ·,·,·.·.·,·,·,·,.~,·,•,···,;,,., .• ,.,,-,,-•,·,·,·,•_ ..• _.,··,.,·_.,·.··,Yo_•,•_.,·_·,·,;,;,•,;,·,r·.·,-.,~,·,.,:.·,·.·u·,·,•,·.·,·,-,ee,•,•,•,•,·,•,·,•,•,~,.,·,·,·,·,"°,·,·,.,·,·,:,.,·,.,'",•,1.,,·.·.·,·.:.1_*1··_ ..•.. ,··,·.,~,·,·,·.·,·,-,·.·,·. ·,·.·,·.·, ·.·,·.·:,,·.,.·,·. ·, ·. ·.,.·,·.·,· •. ,·.·,·.·,·.·,·.•,-·.·,•_·,·.·,•.·•,••.,•.-,·.·,•.•1 .. c,._-_·. ·_!_•. ,_·,·.·,~.·~,•.·.-,! .. ·. :. -,:.·,· .. • .. l.,,·, ·. ·,·.er·.···,~, •. , .•.• ,-.·,._.,._., •. •.,,,-·_·,·_·,·_·,·_·,.,i,,_i.il,,•.·,·.!,! .• ,·.!,

1

.·,
1.•, .• ~.•,;.•ti.,·. ·, ·.·,·.·,•o•,B!_•.;.·,• .. •.-.·,•.•,00.•,•.•,•.•,•.•.,.·,·.,,•_•,·.•,~-·,··!,•_._•-.~·.· .. ,_._!.·, ... ! .. !.!J,,·,··,:,,·,··,·,,·,'····,~,·.·,•_•,•_•_•; __ _ 

.,.. U .-...-~'t .,.,._ t.uU~~-m .. ..- u; ·~~ u .. ::o : : :· .:. 
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theoretische inslag 

in kinderschoenen 

verkennend 

Ofschoon bet raamwerk wordt gekarakteriseerd door zijn theoretische opzet/ 
inslag, geeft bet op gestructureerde wijze weer welke stappen/acties/beslis
singen genomen dienen te worden binnen bet proces van positioneren. Aan
gezien de vastgoedsector (tot nog toe) amper aandacht besteedt aan mar
keting c.q. nauwelijks bekend is met de marketingtheorie, kan worden ge
steld dat vastgoedmarketing nog in de kinderschoenen staat. De onbekend
heid van de vastgoedsector met dit fenomeen leidt ertoe dat dit onderzoek 
gekenmerkt wordt door zijn 'verkennend' karakter. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek kan in grote lijnen worden opgedeeld in een drietal fasen: 
Een literatuur-studie/verkenning betreffende de kantorenmarkt en de mar
ketingtheorie, de ontwikkeling van bet raamwerk voor marketingplannen 
voor de vastgoedsector en een empirisch gedeelte in de vorm van interviews 
met en een enquete onder institutionele beleggers. 
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de praktijk 

Fase 1: 
De eerste fase van het onderzoek heeft betrekking op een literatuur-verken
ning van de kantorenmarkt en de marketingtheorie, gericht op de voor vast
goed relevante aspecten. De kantorenmarkt wordt geanalyseerd om inzicht 
te krijgen in zowel de structuur als het functioneren van deze markt en een 
beeld te scheppen van de huidige situatie op deze markt met zijn problemen 
en knelpunten. Een bestudering van de marketingtheorie, waarbij de 
voomaamste marketingaspecten behandeld worden die binnen de marketing
theorie onderscheiden kunnen worden, client vervolgens inzicht te geven in 
de mogelijkheden van marketing voor de vastgoedsector i.e. de kantoren
markt. Deze fase eindigt met een (theoretische) analyse van het 'strategische 
marketingplanningsproces' dat aan de basis staat van marketingplannen. 

Fase 2: 
Fase 2 betreft de ontwikkeling van het raamwerk. Nadat in het vorige sta
dium van het onderzoek de ingredienten voor marketingplannen voor de 
vastgoedsector zijn aangereikt, kan invulling worden gegeven aan de ont
wikkeling van het raamwerk aan de hand waarvan aanbieders van kantoor
ruimte marketingplannen kunnen opstellen met het oog op het 'adequaat' 
positioneren van hun aanbod. 

Fase 3: 
In het laatste deel van het onderzoek wordt aandacht besteed aan de wijze 
waarop in de praktijk door institutionele beleggers - als aanbieders/ver
huurders van kantoorhuisvesting - invulling wordt gegeven aan het posi
tioneren van hun aanbod. Indien bekend is op welke wijze inhoud wordt 
gegeven aan dit proces in de praktijk, kan de invulling van het ontwikkelde 
raamwerk geevalueerd worden. 

- 10 - Vastgoedmarketing 



2: De kantoorgebouwenmark:t 

2.1 Inleiding 

structuur en fu.nctio

nering 

Wileen goed beeld verkregen worden van de mogelijkheden die 'marketing' 
de vastgoedsector i.e. de kantoorgebouwenmarkt biedt met betrekking tot 
het positioneren van een aanbod, client in eerste instantie aandacht geschon
ken te worden aan de structuur en het functioneren van deze markt. De gro
te verscheidenheid aan objecten, marktpartijen en condities aan zowel vraag
als aanbodzijde draagt er namelijk toe bij dat de marktstructuur en het func
tioneren ervan weinig doorzichtig is. De functie van de markt kan omschre
ven worden als het voorzien in de wisselende ruimtebehoefte van de (finale) 
gebruikers (Lukkes en Krist, 1987). Taak van de markt is om de vraag en 

aanbod op elkaar af te stemmen, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot bet 
beboud van kapitaal en kwaliteit van de (gebouwde) omgeving. Nadat de 

verscheidene marktpartijen en bun (onderlinge) relaties kort besproken zijn, 
wordt enige aandacbt gescbonken aan ontwikkelingen die zich op deze 
markt voordoen dan wel voor zullen gaan doen. Voorts wordt een beschrij
ving gegeven van de Nederlandse kantorenmarkt, opdat problemen en knel

punten op deze markt inzicbtelijk worden. 

2.2 De vraagzijde van de kantorenmark:t 

heterogene verzameling Aan de vraagzijde van de kantorenmarkt is sprake van een heterogene verza

meling van bedrijven, instellingen en overheidsorganen, welke op grond van 
diverse criteria ingedeeld kan worden. Waar een indeling in publieke, semi
publieke en private sector te globaal van karakter blijkt te zijn, kan 
mogelijkerwijs gekozen worden voor een indeling naar functie: overheid, 
bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en overige/onbekend. 

vraagdifferentiatie 

ruimtelijke spreiding 

doelgroep strategisch 

handelen 

groot aantal deel

markten 

Met betrekking tot bun huisvesting hebben deze kantoororganisaties allen 
hun eigen eisen en wensen, hetgeen leidt tot een zekere mate van vraagdif
ferentiatie ten aanzien van kantoorgebouwen en een (ruimtelijke) uit
sortering van kantoororganisaties met verschillende kenmerken. Deze ruim
telijke spreiding van verscheidene soorten organisaties over verschillende 

soorten gebouwen en lokaties kan beinvloed worden door het 'handelen van 
aanbieders van kantoorruimte: 'doelgroep strategiscb handelen', afhankelijk 

per gebouw per lokatie (Barink e.a, 1991). Als gevolg van verschil in 
regionaal-economische structuur en ontwikkeling zal de vraag naar aanbod 
in te onderscheiden regio's uiteindelijk een eigen ontwikkeling te zien 

geven. 

Kortom de Nederlandse kantoorgebouwenmarkt is opgebouwd uit een groot 

aantal deelmarkten voor kantoren. 
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(jaarlijkse) groei? 

pand-, lokatie en 
omgevingskwaliteiten 

Veel meer dan van een landelijke kantorenmarkt, is er sprake van regionale 
of zelfs lokale deelmarkten waar naast algemene landelijke werkende fac
toren (inflatie, rentepeil) specifieke regionale/lokale verhoudingen een rol 
spelen (Lukkes & Krist, 1987). Analyses en voorspellingen dienen dan ook 
hoofdzakelijk op dit niveau plaats te vinden met een goede inschatting van 
de invloed van ontwikkelingen op een hoger schaalniveau. 

2.2.1 Het kwantitatief aspect 

De groei van kantoorwerkgelegenheden, bedrijfsverplaatsingen en het m2-

gebruik per persoon bepalen uiteindelijk de kwantitatieve vraag naar 
kantoorhuisvesting. Uit onderzoek (TU-Delft, 1994) komt naar voren dat 
het aantal personen - werkzaarn in kantoorgebouwen - jaarlijks zal toenemen 
met circa 0.9%. Deze voorspelling staat haaks op de verwachtingen die Bak 

in een recent interview (V ogon, februari, 1995) heeft geuit. Bak: ' ... De 
behoefte aan kantoorruimte wordt overschat. .. Kantoren zijn bedrijfsruimten 
voor dienstverlenende instellingen . .. De ontwikkeling van de werkgelegen
heid in de dienstensector bepaalt derhalve sterk de behoefte aan nieuwe 
kantoren .. . ' . In de komende jaren wordt door Bak een forse daling van de 
werkgelegenheid in de dienstensector verwacht, waarbij een drietal ontwik
kelingen van invloed is. In de eerste plaats wijst hij op het toenemend 
aantal fusies, hetgeen gepaard gaat met een vermindering van het aantal 
werknemers. In de tweede plaats zullen - naast bet feit dat als gevolg van de 
automatisering veel banen verloren gaan - administratieprocessen in 
toenemende mate overgeheveld worden naar lage-loonlanden. In de laatste 
plaats wordt verwezen naar de economische basis van de dienstensector in 
ons land die te smal is. V oor aanbieders van kantoorruimte is inzicht in dit 
aspect onontbeerlijk, willen zij in staat zijn in te spelen op ontwikkelingen 
op dit gebied. 

2.2.2 Het kwalitatief aspect 

De kwalitatieve vraag heeft betrekking op de eisen en wensen betreffende 
bet pand, de lokatie en de omgeving. Ten aanzien van een kantoorpand 
wordt zowel naar bouwtechnische en architectonische kwaliteit als naar de 
gebruikskwaliteit gekeken. Waar bouwtechnische kwaliteit nauw samenhangt 
met de leeftijd van een gebouw, heeft gebruikskwaliteit betrekking op de 
beoordeling van de doelmatigheid van bet pand. Aspecten als inteme indeel
baarbeid c.q. de flexibiliteit, voorzieningen ten beboeve van geluidsisola
tie, klimaatbeheersing, etcetera, beinvloeden in grote mate het optimaal 
functioneren van de organisatie en de werkzame personen. De lokatie wordt 
onder meer beoordeeld op bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten terwijl 
omgevings-eisen betrekking hebben op representativiteit, imago/status, 
berkenbaarbeid, voorzieningen en de aanwezigheid van andere bedrijven 
c.q. organisaties. Ten aanzien van de kwalitatieve vraag is een stijging 
waameembaar. 
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dynamisch karakter 

2.2.3 Dynamiek van kantoororganisaties 

Naast het feit dat er meer oog is voor kwaliteit wordt de vraagzijde van de 
kantorenmarkt in grote mate gekenmerkt door haar dynamisch karakter. 
Wijzigingen in de organisatie, groei en krimp van het personeelsbestand 
alsmede ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing en telematica -
als onderdeel van technologische ontwikkelingen - hebben een grote invloed 
op de mate waarin een kantoorpand functioneel is en blijft voor een orga
nisatie. Niet alleen krijgen aanbieders van kantoorgebouwen te maken met 
een vraagproces dat dynamisch van aard is, ook worden zij geconfronteerd 
met vragers die beter in staat zijn om huisvestingsoplossingen te beoorde
len. Er is sprake van een toenemende spanning tussen de dynamiek aan de 
vraagzijde en het vennogen om daar met vastgoed op te reageren. In § 2.4 
wordt hierop nader ingegaan. 

2.3 De aanbodzijde van de kantorenmarkt 

grote groep aanbieders Aan de aanbodzijde van de kantoorgebouwenmarkt kunnen de volgende ac
toren onderscheiden worden: projectontwikkelaars, pensioenfondsen, (le
vens-)verzekeringsmaatschappijen, beleggingsmaatschappijen, handelaren in 
onroerend goed, makelaars, exploitatiemaatschappijen en de overheid (Ter 
Hart, 1987). Uit deze verzameling kunnen vervolgens de drie grootste 
(belangrijkste en meest actieve) actoren onderkend worden, zijnde de 
overheid, projectontwikkelaars en de beleggers. Allen zijn ze actief op deze 
markt maar met inachtneming (van het bereiken) van verschillende doelen. 

zowel aanbieder als 

gebruiker 

regulator 

2.3.1 De partijen 

• Overheid: 
De overheid neemt een bijzondere plaats in op de kantorenmarkt. Naast een 
optreden als gebruiker kan zij tevens als aanbieder optreden van onder meer 
grond en gebouwen. Voorts vervult zij de rol van 'regulator'. Via allerlei 
vormen van beleid kan zij haar invloed ten aanzien van de ruimtelijke ont
wikkeling op verschillende niveaus doen laten gelden. Op grond van doel
stellingen, geformuleerd en uitgewerkt op nationaal en regionaal niveau 
dient de gemeentelijke overheid hieraan vorm te geven. Bovendien kan zij 
middels het verstrekken dan wel weigeren van bouwvergunningen en subsi
dies de kantorenmarkt beinvloeden. Hoewel zij ten aanzien van de sanering 
van de kantorenmarkt niet regulerend wenst op te treden, legt zij wel strikte 
planologische randvoorwaarden voor toekomstige kantoorontwikkelingen. 

• Projectontwillelaars: 
Projectontwikkelaars kunnen omschreven worden als risicodragende onder
nemingen die op multi-disciplinaire wijze een project realiseren. 
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actief v66r, tijdens en Zij houden zich bezig met een complex van activiteiten dat zich afspeelt 
na bouw van object v66r, tijdens en na bet produceren van bouwwerken, uiteindelijk leidend tot 

verkoop van bet gebouw. In zijn rol als coordinator opereert een ontwik
kelaar in principe op twee markten. Ten eerste de bouwmarkt voor de 
fysieke realisatie van bet gebouw en voorts de gebouwenmarkt met aan de 
vraagzijde de nieuwe eigenaar (belegger of eigenaar/gebruiker). Bovendien 
is hij actief op de kapitaalmarkt en de grondmarkt en onderhoudt hij 
contacten met verschillende gemeentelijke instanties. 

• Beleggers: 
Bij beleggers kan veelal gedacht worden aan instellingen die grote geld
stromen onder beheer hebben en als beleggingsmiddel kunnen aanwenden. 

institutionele beleg- In dit kader vormen de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en be-
gers leggingsfondsen tezamen de institutionele beleggers, die bun inkomsten -

voortkomend uit premies en opbrengsten - (her)beleggen in de te onder
scheiden beleggingscategorieen ( o. a. vastrentende waarden ( obligaties), 
aandelen, vastgoed). Zij hebben als hoofdtaak/functie bet vastleggen van 
c.q. zorgdragen voor bet aan hen toevertrouwde vermogen in ruil voor 
toekomstige opbrengsten - zijnde uitbetalingen van pensioenen, levens
verzekeringen e.d - waarbij zij rekening dienen te houden met de toe
komstige aanspraken, die de leveranciers van bet vermogen op die toekom
stige opbrengsten hebben. Voor een nadere beschrijving van deze actor en 
bet beleggen in vastgoed wordt verwezen naar bijlage A. 

afgeleide kwaliteit 

De ondoorzichtigheid van de markt - als gevolg van een veelheid aan partij
en met alien bun eigen doelstellingen - en de optredende fluctuaties zorgen 
ervoor dat aanbieders bun risico's ten aanzien van bet bereiken van de ge
stelde doelstellingen niet mogen verwaarlozen. Als zodanig vertonen zij een 
risicomijdend respectievelijk risicoreducerend gedrag dat zich vervolgens 
laat vertalen in onder meer bet verrichten van marktonderzoeken - om in
zicht in de markt te vergroten en knelpunten inzichtelijk te maken - fasering 
in de bouw van nieuwe projecten en vroege planaankondiging. 

2.3.2 Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten 

Het (nieuwe en bestaande) aanbod van kantoorgebouwen kan getypeerd wor
den naar kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Waar bet bij kwantitatieve 
aspecten gaat om bet aantal m2 vloeroppervlak, richt bet kwalitatieve aspect 
zich hoofdzakelijk op de staat van bet gebouw en diens ligging (kantoor
vestigingsmilieu). Ten aanzien van dit aspect kan worden gesteld dat de 
kwaliteit van bet kantoorgebouw een afgeleide is van een viertal kwaliteits
aspecten. Het eerste aspect wordt gevormd door de technische kwaliteit, 
waarbij bet gaat om bouwtechnische of constructieve kwaliteit, zowel 
uitvoeringstechnisch, bouwfysisch als onderhoudstechnisch. 
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Vervolgens kan de functionele kwaliteit onderscheiden worden, referend 

naar de gebruiks-technische kwaliteit die aangeeft in hoeverre het bouwwerk 
bijdraagt aan de processen waarvoor het gebouwd is. Het derde aspect heeft 

betrekking op de ontwerp- of architectonische kwaliteit en het laatste - maar 
meest gewichtige - aspect vormt de lokatiekwaliteit. 

V oor beide indicatoren (kwantitatief en kwalitatiet) geldt dat ze van belang 

zijn voor inzicht in de structuur en het functioneren van de kantoorgebou
wenmarkt. 

2.4 Marktontwikkelingen en -trends 

'volume' 

flexibele organisatie

structuren 

projectgroepen 

business units 

Het hebben van een goed beeld van ontwikkelingen en trends op de kanto

renmarkt - opdat tijdig en correct op deze gebeurtenissen kan worden 
ingespeeld - is voor aanbieders van kantoorruimte onontbeerlijk. Bij de 
behandeling ervan dient echter stil gestaan te worden bij het feit dat zij per 
definitie achterlopen, aangezien pas bij voldoende ' volume' een en ander 
onderkend wordt. 

In onderstaande uiteenzetting wordt aandacht besteed aan een aantal 
ontwikkelingen dat in dit kader van belang is. 

• De organisatie 
De mate waarin snel gereageerd kan worden op een snel wijzigende markt, 
is athankelijk van de flexibiliteit van de opzet van de organisatie. Organisa

ties worden de laatste jaren gekenmerkt door hun flexibele organisatiestruc
turen, waarmee zij optimaal willen inspelen op toekomstige veranderingen. 
Vaststaande structuren dienen plaats te maken voor tijdelijke structuren en 
projectgroepen/task forces . Tevens worden - naast het zo laag mogelijk in 
de organisatie brengen van de bevoegdheden - organisaties opgesplitst in 

business units, hetgeen dient te leiden tot een meer flexibel geheel. Deze 
ontwikkelingen gaan gepaard met een behoefte aan flexibele huisvesting en 
verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen. In samenhang met het voorafgaan
de kan worden gewezen op de volgende drie ontwikkelingen. 

• Het ruimtegebruik 
De laatste jaren is een ontwikkeling waameembaar, betreffende de werkplek 
in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht. Met betrekking tot het 

kwantitatief aspect lopen de meningen uiteen. Enerzijds wordt er een lichte 
toename in het ruimtegebruik verwacht (van circa 25 naar 30 m2). Dit komt 
voort uit het grote belang dat aan flexibiliteit wordt gehecht (reserve 
capaciteit) en de vraag naar meer recreatiefaciliteiten. Anderzijds veroor

zaken een efficienter ruimtegebruik en het compacter worden en integratie 
van computers en randapparatuur een afname in het ruimtegebruik. 

K walitatief gezien is er sprake van een toenemende vraag naar grote 
flexibiliteit in vorm, indelings- en inrichtingsmogelijkheden. Tevens zijn 

meer voorzieningen op en nabij de werkplek gewenst. 
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informatie als 
'grondstof' 

fanctie-verschuiving 

kleinschaligheid 

lokatie, lokatie, 
lokatie 

De grote betekenis die heden ten dage aan de werkplek als onderdeel van 
een kantoorgebouw wordt gegeven, komt onder meer voort uit de opvatting 
dat een werkplek, die perfect aansluit op de wensen en behoeften van een 
werknemer, een positieve invloed heeft op <liens produktiviteit. Voorts 
veroorzaken ontwikkelingen op het gebied van variabele werktijden, 
arbeidstijdverkorting en deeltijdsarbeid een stijgende vraag naar 
efficiencyverhoging en ruimtebesparing, hetgeen leidt tot nieuwe vormen 
van ruimtegebruik c.q inrichtingsconcepten van kantoorpanden. Hierbij kan 
gedacht worden aan combi- en hotelkantoren. 

• Techniek/technologie 
Technologie :zal een steeds grotere rol gaan spelen in onze samenleving. Zo 
ook in kantoorhoudende organisaties die veelvuldig gebruik maken van 
computer-, data- en telematicatechnologie. Deze technologie, die constant in 
beweging is en voortdurend verbeterd wordt, zorgt ervoor dat een kantoor
gebouw voorzien client te zijn van een toekomst gerichte, flexibele infra
structuur. Dit houdt onder meer in dat op de werkplek en overige accom
modatie in het gebouw afzonderlijk meer voorzieningen aangebracht moeten 
kunnen worden. 
In samenhang met de continue verbetering in data- en telecommunicatie 
neemt het belang toe van informatie als 'grondstof. 
De vraag is echter in hoeverre c.q. in welke mate men kan inspelen op de 
technologie (zij is onvoorspelbaar). Teleforenzen - nu reeds mogelijk 
gemaakt door de huidige stand van de alreeds vergevorderde technologie -
kan het hele kantoorgebeuren veranderen. Het feit dat een deel van de 
werknemers voor hun werk niet meer aanwezig hoeft te zijn op 'het' kan
toor en slechts het kantoorgebouw betreedt vanwege sociale contacten, be
leid, opleidingen e.d. zorgt ervoor dat zowel de kantoorfunctie als het in
richtingsconcept verandert met alle gevolgen voor de huisvesting. Oftewel 
onder invloed van technologische ontwikkelingen :zal het kantoor als fysiek 
verzamelplaats voor uitwisseling van informatie aan betekenis inboeten. 

• Decentralisatie, individualisatie en verzelfstandiging 
De mate waarin een organisatie geconfronteerd wordt met decentralisatie 
van verantwoordelijkheden, individualisatie van ingezet personeel en ver
zelfstandiging van bedrijfsonderdelen bepaalt in grote mate de omvang van 
de vraag naar kleinschaliger kantoorruimten. 

• Het lokatiekeuze-vraagstuk 
In grote mate is de lokatie-kwaliteit een van de belangrijkste criteria, waar
aan een kantoorgebouw client te voldoen. Voor vrijwel alle organisaties 
vormt de kwaliteit van de lokatie de doorslaggevende factor bij de keuze 
voor nieuwe huisvesting. De kenmerken en eigenschappen van een lokatie 
kunnen echter door elke organisatie verschillend benaderd en gewaardeerd 
worden. 
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ABC-lokatie 

'back to core' 

van koop- naar ver

huurmarkt 

milieu-vraagstuk 

Een volgend aspect van dit vraagstuk heeft betrekking op het ABC-lokatie
beleid aan de hand waarvan de overheid tracht op lokationeel niveau orga
nisaties te sturen. Het nieuwe ABC-beleid heeft als doel het terugdringen 
van de versnippering van kantoorlokaties ten gunste van een verdergaande 
concentratie van kantoorwerkgelegenheid op een beperkt aantal openbaar 
vervoerlokaties. Dit beleid - als onderdeel van het kantorenbeleid van de 
overheid - ontleent zijn naam aan de typering van te onderscheiden lokaties 
naar bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer. A-lokaties 
kenmerken zich door een goede bereikbaarheid met het 0 . V. en een 
beperking van parkeerfaciliteiten met als doel het particulier autogebruik te 
ontmoedigen. B-lokaties zijn zowel met het O.V. als met de auto goed 
bereikbaar terwijl C-lokaties het vooral moeten hebben van een goede 
bereikbaarheid met de auto. Het genoemde beleid zal zowel voor nieuwe als 
bestaande gebouwen gevolgen hebben. De vraag is alleen of zij de gewenste 
gevolgen betreffen. 

• Het vestigingsplaats-vraagstuk 
Er is een duidelijke concentratie waarneembaar van kantoorgebouwen in de 
Randstad, die samenhangt met de aanwezigheid aldaar van een concentratie 
van belangen en functies, economische activiteiten c.q. bedrijvigheid en een 
hoogopgeleid arbeidsmilieu. Deze aanwezigheid van genoemde aspecten 
oefent een aantrekkingskracht uit op organisaties, die zich nationaal en 
internationaal willen vestigen. Naast genoemde factoren blijken bereik
baarheid en representativiteit de belangrijkste factoren te zijn die de 
vestiging van vele organisaties bepalen. 

Overige ontwikkelingen op de kantorenmarkt zijn de volgende: 

• Organisaties gaan terug naar de aandacht voor het primaire proces: organi
saties worden afgeslankt en allerlei zaken die weinig tot niets te maken 
hebben met dit proces dienen uitbesteed te worden. De financiele middelen 
worden hoofdzakelijk in de core-business gestoken, hetgeen invloed heeft 
op de huisvesting. Aangezien organisaties zo min mogelijk kapitaal wensen 
weg te leggen in faciliteiten, zal er een verschuiving plaatsvinden van de 
vraag op de koopmarkt naar de verhuur-leasemarkt. 

• Om goed en tijdig in te kunnen springen op veranderingen c.q. wijzigingen 
in het primaire proces, kan en mag een organisatie niet verder kijken dan 3 
a 5 jaar. Door voor een kortere huurperiode een contract aan te gaan, kan 
zij optimaal c.q. flexibel inspelen op eventuele veranderingen die van 
invloed zijn op de huisvesting. 

• Vanuit milieu-technische overwegingen zal het afbreken of renoveren van 
gebouwen (a.g.v. functionele slijtage) steeds duurder worden, aangezien 
afvalstromen zullen worden belast (ketenbeheer). Als gevolg van de 
strengere milieu-eisen stellen kantoorhoudende organisaties op dit gebied 
steeds meer nieuwe en hogere eisen met betrekking tot hun huisvesting. 
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duurzaamheid versus 

dynamiek 

Het voldoen aan milieu-eisen kan onder meer gevolgen bebben voor de te 
banteren bouwmethode, de te kiezen bouwvorm en bet te gebruiken bouw
materiaal. Duurzaam bouwen (beleid) is ecbter strijdig met de kortere 
functionele levensduur van objecten. V oor aanbieders van gebouwen is bet 
van belang tijdig op deze (milieu) ontwikkelingen te anticiperen. 

De mate waarin de invloeden van de verscbeidene ontwikkelingen een rol 
spelen, is afhankelijk van bet type c.q. soort kantoorboudende organisatie. 
Het zijn de karakteristieken c.q. kenmerken en eigenscbappen van deze 
typen die bepalen welke · invloeden, in welke mate en op welk niveau van 
belang zijn. V oor een aanbieder van kantoorruimte vormt bet inzicbt in deze 
ontwikkelingen met bun invloed op de buisvesting ecbter een belangrijk 
'wapen' dat kan worden ingezet in de strijd om de scbaarse buurders. 

2.5 Harde en zachte factoren 

harde en zachte 

factoren 

gefaseerde besluit
vorming 

manipulatie 

Het inspelen op de wensen en beboeften van de (potentiele) buurder - welke 
voortdurend onder invloed van inteme en exteme ontwikkelingen aan wijzi
gingen onderbevig zijn - blijkt voor menig aanbieder een complexe aangele
genheid. Bij bet buisvestingsproces van organisaties (bijlage B) blijken naast 
rationele goed te definieren factoren, namelijk 
irrationele - moeilijk meetbare - factoren een grote rol te spelen, waar de 
aanbieder nauwelijks vat op beeft. Harde factoren bebben boofdzakelijk 
betrekking op de (bouw-techniscbe, functionele, architectoniscbe en lokatie) 
kwaliteit van een gebouw (zie ook § 2.2.2). Zacbte factoren bebben 
daarentegen betrekking op aspecten als genot, exclusiviteit, gemak, prestige, 
etcetera (zie ook 
§ 3.4.1 ad.4) . Volgens Van der Meulen (Vogon, 1993) blijken nocb barde 
nocb zacbte factoren van doorslaggevende aard te zijn in bet buisvestings
keuzeproces van kantoorgebruikers. Van der Meulen (1993): ' .. . barde 
factoren vervullen een rol van randvoorwaarden waartegen zacbte factoren 
worden afgezet. .. ' . Er lijkt sprake te zijn van een gefaseerde besluit
vorming, waarin in eerste instantie overeenstemming bereikt dient te worden 
ten aanzien van de barde factoren, waama vervolgens pas beslissingen over 
zacbte factoren genomen worden. De beslissingen van bet tweede niveau 
lijken minder dominant en worden later in tijd genomen maar zullen de 
uiteindelijke keuze ecbter wel beinvloeden. 

Met betrekking tot bet buisvestingsproces boudt dit in dat aanbieders van 
kantoorbuisvesting bij bet aanbieden van kantoorruimte bij voorbaat dienen 
te voldoen aan de barde factoren, zijnde de 'algemene' eisen die (door de 
meerderbeid van de vragers) aan buisvesting worden gesteld: goede lokatie, 
bereikbaarbeid en representativiteit, voldoende parkeergelegenheid, en 
dergelijke. Door vervolgens goed en tijdig in te spelen op de zacbte facto
ren (middels manipulatie), kunnen aanbieders vervolgens buurders aantrek
ken. 
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2.6 De Nederlandse kantorenmarkt 

Om bet onderzoek in de juiste context te plaatsen, is inzicht in de situatie 
op de Nederlandse kantorenmarkt noodzakelijk met betrekking tot bet on
derkennen van knelpunten en problemen. Als zodanig vindt een korte 
beschrijving plaats van de historie van de markt alsmede een algemene 
uiteenzetting van de voomaamste problemen waar de huidige markt door 
gekarakteriseerd wordt. 

Groeiende activiteiten in de kantorensector, voortkomend uit veranderingen 
opkomst verzorgingsstaat in de begeleiding van bet produktieproces en de opkomst van de verzor-

'601'70: kwantitatieve 

groei 

gingsstaat, hebben ertoe geleid dat vanaf de jaren zestig de vraag naar de 
benodigde huisvesting zo sterk toenam dat kantoorgebouwen een steeds be
langrijker deel van de gebouwenvoorraad wercl. De jaren '60 en '70 werden 
gekenmerkt door een sterke kwantitatieve groei van de kantorensector, 
waarbij bet voomamelijk kantoren van de overheid en bet bank- en verzeke

'80: kwalitatieve groei ringswezen betroffen. De jaren '80 kenmerkte zich echter door een groei in 

groei gericht op 

Randstad 

ongelijke verdeling 

70% in Randstad 

kantorenmarkt is 

Randstad aangelegen

heid 

de zakelijke dienstverlening, die meer van kwalitatieve aard was. 
Het aantal aangeboden m2 kantoorruimte groeide van 1 miljoen m2 vvo in 
'75 tot 2,9 miljoen m2 vvo in '93, maar bet betreffen voomamelijk de 
Randstad en de grotere steden (bet Westen), waarop deze groei zich heeft 
gericht. 
De verdeling van de totale kantorenvoorraad en van de nieuwbouw is zeer 
ongelijk, hetgeen aan de hand van de volgende aspecten benadrukt kan 
worden: 

• De vier grote steden Amsterdam (zakencentrum), Rotterdam (industrie en 
handelsstad), Den Haag (regeringsstad) en Utrecht omvatten gezamenlijk 
circa 50% van de totale kantoorruimte (nog eens 20% van de totale 
kantoorruimte is gesitueerd in de overige gedeelten van de Randstad). 

• In West Nederland zijn de voomaamste gebruikers van kantoorruimte 
geconcentreerd, zijnde bet bank- en verzekeringswezen en de zakelijke 
dienstverlening. 

• Een groot deel van de totale kantoorbevolking is in de drie westelijke 
provincies werkzaam. 

Ofschoon een toenemende belangstelling blijkt te bestaan voor overig 
Nederland ten koste van de Randstad, blijft de Nederlandse kantorenmarkt 
niettemin grotendeels een Randstad aangelegenheid. 

De jaren '90 wordt echter gekenmerkt door een gebrek aan evenwicht tussen 
vraag en aanbod en de daaruit optredende leegstand, welke tevens in de 
Randstad zichtbaar wordt. Het betreft veelal structurele leegstand, zijnde 
langdurige en doorgaans blijvende leegstand van kantoorpanden die niet of 
onvoldoende voldoen aan de hedendaagse eisen ten aanzien van indeelbaar
heid, bereikbaarheid, en dergelijke. 
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2.7 Resume 

Naast vraagdaling, verandering in lokatiegedrag van gebruikers en 
economiscbe veroudering van panden kan overmatige produktie genoemd 
worden als oorzaak van deze leegstand. 

De leegstandproblematiek blijkt niet alleen een probleem te zijn van de 
overbeid. Ook de actoren aan de aanbodzijde ondervinden hinder. Zij 
bieden kantoorruimte aan op een markt die wordt gekarakteriseerd door een 
overaanbod van kantoorruimte. Als gevolg van bet feit dat zij te maken 
krijgen met grote concurrentie, wordt bet aantrekken van buurders steeds 
complexer. Het aanbieden van 'een leuk gebouw op een leuke plek', ken
baar gemaakt middels een groot bord aan de kant van de weg is niet meer 
toereikend. Heden ten dage za1 een aanbieder meer efficient en effectief zijn 
aanbod op de markt dienen te brengen c.q. positioneren, wil hij zichzelf 
profileren en zijn aanbod onderscbeidend maken, opdat uiteindelijk geko
men kan worden tot een verbuur van zijn aanbod. 

Ten aanzien van de Nederlandse kantorenmarkt kan worden gesteld dat na 
jaren van ongekende groei in vraag en aanbod van kantoorruimten - voor
namelijk in de tweede belft van de jaren tacbtig - er zicb een kentering beeft 
voorgedaan. 

Als gevolg van onder meer een afzwakking van de economiscbe groei en 
een overaanbod van kantoorprojecten is de Nederlandse markt van 
commercieel onroerend goed in elkaar gezakt (Boeckhout e.a, 1993). De 
kantoorgebouwenmarkt wordt beden ten dage gekenmerkt door een grote 
leegstand, betgeen leidt tot bevige concurrentiestrijd tussen aanbieders van 
kantoorbuisvesting om de scbaarse buurders. Een goede (marketing)strategie 
- die bijdraagt aan bet efficient en effectief op de markt brengen van een 
aanbod - is beden ten dage onontbeerlijk. 
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3: Marketing en vastgoed 

3 .1 Inleiding 

kwetsbare positie 

zwakke markt en 
kritische huurders 

De verschuiving van aanbiedersmarkt naar vragersmarkt - als een van de 
belangrijkste ontwikkelingen op de kantoorgebouwenmarkt - gaat gepaard 

met een veranderende visie met betrekking tot de wijze van marktbenade
ring. Aanbieders van kantoorgebouwen bevinden zich als gevolg van een 

zwakke markt en huurders die steeds kritischer worden in een kwetsbare 
positie die hen ertoe noodzaakt van hun - reeds achterhaalde - benaderings
wijze af te stappen. De produktbenadering dient plaats te maken voor een 
marktbenadering waarbij de aandacht wordt gericht op de afnemer/vrager. 
De essentie van deze benadering wordt teruggevonden in de 'marketingfilo
sofie' als denk- en werkwijze, waarbij de (latente) behoeften van de (poten
tiele) afnemers centraal staan. 

In dit hoofdstuk wordt getracht lijnen aan te geven - als theoretisch kader -

in de relatie tussen marketing en vastgoed door het verkennen van de mar
ketingtheorie, gefocust op de voor de vastgoedsector relevante aspecten. 
Deze aspecten kunnen vervolgens als leidraad dienen en worden gebruikt bij 
het ontwikkelen van een raamwerk voor marketingplannen voor de vast

goedsector i.e. de kantorenmarkt. Het hoofdstuk begint met een beschrij
ving van het marketingconcept, hetgeen wordt gevolgd door een analyse van 
de 'marketingbenadering'. Voorts wordt aandacht geschonken aan vast
goedmarketing, de relatie met industriele marketing en de marketing-mix. 

3.2 lnleiding in marketing 

Het marketingbeleid blijkt - als functioneel gebied - binnen menig onder
neming in het bedrijfsleven een prominente plaats in te nemen. Dit in 
tegenstelling tot ondememingen in de vastgoedsector, die aan dit aspect 
nauwelijks aandacht besteden. De onbekendheid met marketing en diens mo
gelijkheden voor vastgoed zijn bier debet aan. 

3 .2 .1 De essentie van marketing 

Indien de literatuur wordt geraadpleegd met betrekking tot het begrip 'mar

keting', is een tiental verschillende definities c.q. beschrijvingen te vinden. 
Uit alien komt echter naar voren dat de marktvraag c.q. behoefte leidraad is 
voor het bepalen van het produktaanbod, hetgeen de essentie van marketing 
is. Marketing kan getypeerd worden als een denkwijze en methodiek om het 
aanbod te baseren op de vraag ( eisen, wensen en behoeften van de poten
tiele afnemers), waardoor de kans op het niet of onvoldoende afgestemd 
zijn, gereduceerd wordt. 
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economisch proces 

Marketing - of deze nu betrekking beeft op ideeen, produkten, goederen of 
diensten - behandelt in bet algemeen bet 'economiscb proces' dat in de 
ruimste betekenis van bet woord omschreven kan worden als bet samenhan
gend gebeel van activiteiten, waarmee de mens zorgt voor overleving en 
welvaart (Benes, e.a., 1975). In zijn eenvoudigste vorm kan bet economiscb 
proces onderverdeeld worden in de functies 'produktie' (aanbod), 'consump
tie' (vraag) en 'marketing', waarbij de laatste gezien kan worden als brug 
tussen de andere functies. Veelal is de marketingfunktie verweven met bet 
bele proces, waarbij zij een bemiddelende rol vervult die gericbt is op bet 
beter afstemmen van bet aanbod resp. de produktie op de vraag resp. bet 
verbruik. 

I produktie/aanbieder 1-1--~_m_ark_etin_·_g~ consumptie/vrager 

input verzorging 

afstemming blijkt 

complexe aangelegen

heid 

marktpositie 

positionering 

opbouwen van voorkeur 

Afbeelding 3 .1: Het economisch proces 

Marketing verzorgt als zodanig de input naar de aanbieder van de vraagont
wikkeling en de daaraan verbonden randvoorwaarden, betreffende financie
le, sociaal-culturele en techniscbe aspecten. 

3.2.2 Marktpositie en positionering 

Een sterke toename van bet aanbod van goederen en diensten en de daaruit 
voortvloeiende toename van bet aantal transacties alsmede de groeiende 
ondoorzicbtigbeid van de markt - als gevolg van een toename van bet aantal 
aanbieders, vragers, produkten/goederen en diensten - bebben er toe geleid 
dat de afstemming van bet aanbod op de vraag complexer wordt. Athanke
lijk van onder meer bet bedrijfsbeleid en de marktpositie van de aanbieder 
wordt de strategie/tactiek bepaald met betrekking tot de wijze van benade
ring van de gebruiker. Hoewel reeds door veel aanbieders bet nut van de 
marketingbenadering wordt gezien zijn er nog (te) veel ondememingen die 
te veel gericbt zijn op de ontwikkeling van uitsluitend produkt en techniek. 
Zij vergeten daarbij dat de markt uiteindelijk bet lot van bun produkten 
bepaalt (Tuinstra, 1993). 

Het bestaan en de continulteit van een ondememing wordt in grote mate 
bepaald door diens marktpositie. Middels positionering - betgeen kan wor
den omschreven als bet bewust realiseren van een duidelijke positie van een 
produkt(aanbod) in de perceptie van de afnemers ten opzicbte van produkten 
van concurrenten - poogt zij de 'gewenste' marktpositie in te nemen. 
Getracbt wordt in de ogen van de afnemer zicb te onderscbeiden van de 
concurrenten: bet opbouwen van een voorkeur bij de afnemer ten opzicbte 
van concurrerend produktaanbod. 
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dienstverlening 

V oomamelijk geschiedt bet positioneren van produkten op basis van 
bepaalde produkteigenscbappen, op basis van prijs/kwaliteitsverbouding of 
naar gebruiker. Deze opsomming kan bovendien aangevuld worden met 
'dienstverlening' met betrekking tot de wijze waarop produkten (aan de 
man) worden gebracbt. In de toekomst zal dienstverlening in belangrijke 
mate als instrument gehanteerd worden om als ondememing zicb te kunnen 
onderscbeiden van concurrenten . 

Of de gewenste marktpositie daadwerkelijk wordt ingenomen, ts m grote 
mate athankelijk van de mate van marktgericbtheid en de daarop afgestemde 
wijze van bandelen. 

3.3 Analyse van de marketingbenadering 

market getting 

de 4 P's 
produkt, prijs, 
plaats, promotie 

Marketing oftewel 'market getting' - letterlijk 'bet ter markt brengen' -
boudt zicb bezig met de vraag op welke wijze de gewenste positie in de 
gewenste markt verkregen kan worden. Door een 'marktgericbte' denk- en 
bandelswijze zijn en blijven actoren aan de aanbodzijde van de markt op de 
boogte van de markten waarop zij opereren, alsmede de afnemers waarmee 
zij te doen krijgen. Door deze markt - die veelal beterogeen is en kan 
bestaan uit verschillende doelgroepen - op te splitsen in deelmarkten 
(segmenteren) kunnen specifieke wensen c.q. beboeften gelnventariseerd 
worden op basis waarvan bet aanbod van activiteiten (produktenaanbod) 
bepaald kan worden. 
Wil een aanbieder zijn afnemers vervolgens zodanig belnvloeden, opdat zij 
zijn produkt afnemen, dient inzicbt aanwezig te zijn omtrent de produkten 
die reeds worden aangeboden ten beboeve van een bepaalde marktdoelgroep 
(en de vorm waarin deze worden aangeboden). 
Middels bet opstellen van een sterkte/zwakte- alsmede een kansen/bedrei
gingen-analyse kunnen de aangrijpingspunten worden bepaald, waarop een 
aanbieder zicb vervolgens ricbt. De informatie hiervoor kan middels markt
onderzoek vergaard worden. De door marktonderzoek verkregen marktinfor
matie speelt ecbter niet alleen een belangrijke rol bij bet plannen van 
nieuwe produkten maar ook bij bet efficient en effectief sturen en bebeersen 
van bestaande produkten en diensten. 
Door inzicbt te krijgen in de wijze waarop de promotie van bet gekozen 
produkt bet best vorm en inhoud kan worden gegeven en de wijze waarop 
de afnemer belnvloed c.q. gemanipuleerd kan worden, kan een aanbieder 
zijn eigen marketinginstrumenten invullen. 
De marketing-mix - welke wordt gevormd door de 4 P's: produkt, prijs, 
plaats (distributie) en promotie - omvat de marketinginstrumenten met be
bulp waarvan wordt getracbt de produkten c.q. diensten op betreffende 
markten af te zetten. Door middel van een gunstig afgestemde combinatie 
van deze instrumenten wordt gepoogd een bepaalde omzet, marktaandeel, 
prijsniveau en/of imago te krijgen. 
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De P's staan ecbter niet los van elkaar, ze zijn interdependent, multifunctio
neel en (gedeeltelijk) inwisselbaar, waarbij de interactieve werking van de 
vier marketinginstrumenten uiteindelijk dient te leiden tot bet gewenste re

sultaat. 

3 .4 Vastgoedmarketing 

industrieel marketing 

proces 

kantoorhuisvesting 

als produktiemiddel 

3. 4 .1 Relatie industriele en vastgoedmarketing 

Bij bet aanbieden en exploiteren van kantoorbuisvesting is sprake van een 
vastgoedtraject, waarbij globaal drie niveaus zijn te onderscbeiden. Indien 
dit vastgoedbebeertraject wordt gezien als een ondememing kan bet aan
bieden van kantoorbuisvesting worden omschreven als een industrieel mar

keting proces (Van der Voort, 1995). Industriele marketing - ook wel busi
ness-to-business marketing genoemd - onderscbeidt zicb van de consumen
tenmarketing op grond van bet feit dat er sprake is van een markt van 
goederen en diensten, die bestemd zijn voor bedrijven c.q . industriele 

gebruikers. Oftewel industriele marketing boudt zicb bezig met de marke
ting van goederen en diensten aan ondememingen en andere organisaties ten 

gebruike voor goederen en diensten die zij op bun beurt produceren. 
Bij bet aanbieden van kantoorbuisvesting wordt bet kantoorobject als (duur
zaam) produkt(iemiddel) aangeboden aan kantoorboudende organisaties die 

op bun beurt bet kantoorobject kopen/buren voor bet uitvoeren van bun 
primair proces (bet produceren en leveren van diensten). Het onderscbeid 

tussen de beide marketingvormen is in feite gelegen in bet soort afnemer 
I gebruiker en min of meer ook in de aard van bet produkt. De kemzaken 
die de industriele marketing bevatten, zijn in grote lijnen terug te vinden in 
de vastgoedmarketing met dien verschil dat er bier en daar accentverschillen 
te bespeuren zijn. In onderstaande tabel wordt ingegaan op de verschillen 
tussen de onderscbeiden marketinggebieden: 

Tabet 3.1: lndustriele marketing versus vastgoedmarketing 

Ad. l . Het aantal aanbieders danwel afnemers bepaalt in grote mate de wederzijdse 
( on)afhankelijkheid. 
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lndustriele marketing wordt gekenmerkt door relatief weinig aanbieders en 

weinig afnemers. In vergelijking hiermee is het aantal aanbieders en 
afnemers van vastgoed aanzienlijk te noemen, waardoor de wederzijdse 
athankelijkheid gering is. 

Ad.2. Een vastgoedobject is in vergelijking met andere industriele produkten een 
simpel produkt. Het zijn echter de produkt-plussen c.q. de toegevoegde 

produkt-plussen waarde(n) die het produkt gecompliceerd maken. Vandaar <lat een vastgoed
object wordt getypeerd als 'ongrijpbaar': Aspecten als representativiteit, 
flexibiliteit, bereikbaarheid, uitstraling, etcetera, zijn moeilijk meetbaar en 

daardoor moeilijk uit te drukken in (geld)eenheden. 
Ad.3. In tegenstelling tot in de industriele marketing is de eigenaar /aanbieder van 

een vastgoedobject voor de huurder/koper van ondergeschikt belang. In de 
vastgoedsector speelt daarentegen de relatie huurder/koper en makelaar een 

makelaars grote rol. De makelaar kan worden gezien als intermediair tussen aanbieder 
en vrager: bij de makelaar komen vraag en aanbod samen. 'Corporate 
image' en persoonlijke profilering vormen in dit kader belangrijke instru
menten voor makelaars zowel richting 'opdrachtgevers/verhuurders' als 
richting 'gebruikers /huurders'. 

Ad.4. Analoog aan de business-to-business situatie zijn bij het koopproces /huur
proces in de vastgoedsector veel personen betrokken. Deze groep mensen -
Decision Making Unit - bestaat veelal uit 'beslissers', 'gebruikers' en 
'be'invloeders' waarbij laatst genoemde groep om speciale aandacht vraagt: 

unique selling point 

Het zijn de 'belnvloeders' die bet moeilijkst te achterhalen zijn. Het kunnen 
financiele instellingen zijn, maar ook familie of vrienden. Als gevolg van 
het feit <lat zo'n huur-beslissings-proces voor iedere deelnemer aan deze 
DMU zich normaal gesproken slechts een maal voordoet, is de vraag naar 

informatie groot. Men is op zoek naar argumenten die hun eventuele keuze 
bijstaan. Hoewel de industriele markt gekenmerkt wordt door haar rationele 

aard blijken in de vastgoedsector gevoelens en emoties onlosmakelijk 
verbonden te zijn met de te maken keuzes. In <lit kader kan worden gewezen 

op de zachte factoren die een rol spelen bij het huisvestingsproces van 
kantoorhoudende organisaties (paragraaf 2.6). Met betrekking tot deze 
factoren kunnen de volgende argumenten worden aangehaald: 

• Saamhorigheid: het volgen van de concurrent; 
• Gemak: niet meer verspreid, maar alien in een pand; 

• Vooruitgang: nieuwe technologie; 
• Nieuw: trendsetter willen zijn; 
• Genot: verschijningsvorm, uitstraling, inrichting; 
• Exclusiviteit: prestige-elementen; 

Deze motieven kunnen van doorslaggevende aard/belang zijn en kunnen de 

concurrentiestrijd om de schaarse huurders beslissen. Ze worden in dit 
kader ook wel 'Unique Selling Points' (U.S.P. 's) genoemd. 
V oor een aanbieder van vastgoed is bet van belang een goed inzicht te 
hebben in de markt, aangezien de keuze van de juiste U.S.P. in grote mate 
athankelijk is van de markt en de trends die zich hierop voordoen. 
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Met betrekking tot bet DMU kan dit inhouden dat elk lid apart benaderd 
client te worden met een ander U.S.P . . 

Ad.5. De complexiteit van bet object, de aanscbafwaarde en de belevingswaarde 
pleiten voor een goede (after-)service verlening die in de vastgoedsector (tot 
nog toe) ecbter dikwijls blijkt te ontbreken. 

Ad.6. In de vastgoedsector schijnt voor bepaalde doelgroepen de prijs een onder
geschikte rol te spelen. Het zijn veelal de produkt-plus eigenscbappen die de 

prijs bepalen. In de praktijk wordt dit bevestigd door organisaties die bereid 
zijn vele guldens neer te leggen om zicb op bepaalde lokaties te mogen/ 

kunnen vestigen. Het gaat veelal om prestige, status en imago. 
Ad.7. Evenals in de business-to-business markten zijn alle promotie/communicatie 

inspanningen erop gericbt persoonlijke contacten met transactie intenties tot 
stand te brengen. Een verschil is ecbter te vinden in bet feit dat bij busi
ness-to-business bet accent veelvuldig ligt op informatie verstrekking en bij 
vastgoedcommunicatie meer op bet tot stand brengen van een relatie. 

In vergelijking met industriele marketing zijn bij bet marketen van vast
goedobjecten nog een aantal kenmerken te onderkennen dat een andere in

vulling vergt van de sturingsinstrumenten die de aanbieder ter beschikking 
staan. 

Tabet 3.2: Vertaalslag naar vastgoed 
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service 

viertal strategieen 

voorhanden 

marlct

penetratie 

produkt

ontwikkeling 

3.4.2 De marketing-mix 

Bij vastgoedmarketing kan analoog aan de industriele- en diensten- marke
ting de vier 'bekende' marketinginstrumenten produkt, prijs, plaats (distri
butie) en promotie aangevuld worden met de sturingsfactor: service (dienst
verlening). De service speelt in de industriele marketing een belangrijke rol 
als marketinginstrument. Binnen vastgoedmarketing is dit instrument boofd
zakelijk weggelegd voor de 'indermediairs', zijnde makelaars en vastgoed
bebeerorganisaties. Doch ook aanbieders van vastgoed kunnen dit instru
ment banteren. Er is reeds gewezen op de grote betekenis van dit instrument 
met het oog op het positioneren van een aanbod. 

Om een indruk te krijgen van de aspecten die behandeld worden door de 
vier marketinginstrumenten produkt, prijs, plaats en promotie, zal bet 
gevoerde beleid per instrument nader bescbouwd worden. Hierbij dient wel 
voor ogen worden gehouden dat elk beleid een bepaalde doelstelling 
nastreeft en dit binnen een bepaald budget verwezenlijkt dient te worden: 

• Het produktbeleid bepaalt de aard en de eigenscbappen van het produkt 
c.q. de te verlenen dienst. Vertaald naar de kantorensector is bet vergelijk
baar met het beleid ten aanzien van het portefeuillebeheer, zijnde het 
managen van een kantorenportefeuille. Het beleid richt zicb in dit kader 
overwegend op de produktstrategie, aan de hand waarvan tot conclusie kan 
worden gekomen over de gewenste samenstelling van de portefeuille. Het 
aanbod van produkten en diensten kan op basis van marktsegmentatie en een 
beschrijving van de kenmerken van de deelmarkten (omvang, samenstelling, 
wensen/beboeften) worden bepaald. 

Om tot een optimale positionering van bet kantorenaanbod te komen, kan 
in bet algemeen een viertal strategieen onderscheiden worden die een 
ondememing kan hanteren. Naast marktpenetratie kan worden gedacht aan 
marktontwikkeling, produktontwikkeling en diversificatie. 

• Marktpenetratie boudt in dat getracbt wordt met bet huidige aanbod op een 
buidige markt bet marktaandeel te vergroten, hetgeen leidt tot een verster
king van de positie van bet produkt en de ondememing in de bestaande 
markt. Deze strategie wordt toegepast indien gebleken is dat bet huidige 
aanbod door een deel van de betreffende doelgroep wordt afgenomen. 
Op de betreffende markt is nog ruimte over om nieuwe afnemers/klanten te 
interesseren voor het bestaande aanbod. 

• Produktontwikkeling betreft het ontwikkelen van een nieuw aanbod voor 
bestaande markten, waarbij een versterking van de positie van de ondeme
ming in de bestaande markt voor ogen staat. Gedacht kan worden aan bet 
aanbieden van nieuwe bouwvormen en high-tech kantoorgebouwen. 
Kenmerkend voor deze strategie-vorm is dat groei bereikt wordt door deze 
nieuw ontwikkelde produkten aan de bestaande voorraad toe te voegen. 
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markt

ontwikkeling 

diversificatie 

huurprijs 
vaststellen 

produkt-plus eigen

schappen 

mokelaars 

korte termijn 
strategie 

• Marktontwikkeling is bet zoeken van een nieuwe markt voor een bestaande 
aanbod. Bij deze strategie wordt de aandacbt gericbt op de markt terwijl bet 
buidige aanbod gebandbaafd blijft. Gestreefd wordt naar een versterking van 
de positie van produktaanbod en ondememing in andere markten. 

• Diversificatie beeft betrekking op de strategie waarbij gebeel nieuwe 
produktobjecten worden aangeboden op eveneens nieuwe markten, gericbt 
op een versterking van de positie van de ondememing in andere markten. 

• Het prijsbeleid bebandelt onder meer bet vaststellen van een prijs door de 
ondememing die hiervoor eerst inzicbt dient te bebben in prijsdoelstel
lingen, doelgroep en imago, omvang en prijs van de concurrent, prijs
strategie en -tactiek. In de vastgoedsector hanteert men veelal de kostprijs
plus methode. Er dient in dit kader ecbter niet teveel vertrouwen gebecbt te 
worden aan de historiscbe methoden van prijsbepaling (Cleavely, 1984). 
Vastgoedaanbieders dienen na te gaan welk bedrag de afnemer bereid is te 
betalen voor bet gebouwobject en hiermee rekening te bouden bij bet bepa
len van de prijs die van gebouw tot gebouw varieert als gevolg van ver
schillende produkt-plus eigenscbappen. In de praktijk blijkt de prijs een on
dergeschikte rol te spelen. Veelal gaat bet bedrijven om prestige, status en 
imago en zijn zij bereid daarvoor veel geld neer te leggen. 

• Het plaatsbeleid c.q. distributiebeleid omvat beslissingen met betrekking 
tot (Van Opstal, 1991): 

• geografiscbe plaatsbepaling van de punten van verkoop/verbuur, gebaseerd 
op marktgebieden c.q. verzorgingsgebieden; 

• vorm van verkoop/verhuur c.q. mate van afnemersbegeleiding in de diverse 
stadia in het transactieproces (info-fase, onderbandeling, nazorg/service); 

• uitvoering van verscbeidene aspecten in eigen bebeer. 

Ten aanzien van dit beleid spelen makelaars een belangrijke rol. Zij kunnen 
gezien worden als intermediair tussen aanbieder en vrager. Tevens wordt in 
het kader van dit beleid aandacht besteed aan aspecten als bereikbaarheid, 
toegankelijkheid, aanwezigheid van voorzieningen, etcetera, met betrekking 
tot de verscheidene kantoorobjecten. 

• Het promotiebeleid dat gezien kan worden als communicatie met de 
(potentiele) gebruikers behandelt de verscheidene promotie-activiteiten. 
In principe omvat promotie alle direct verkoopbevorderende activiteiten die 
vanuit een ondememing worden gevoerd. In de vastgoedcommunicatie zijn 
praktisch alle communicatie-verricbtingen gericht op bet tot stand brengen 
van persoonlijke contacten, uiteindelijk leidend tot een transactie. 
Als gevolg van bet feit dat in de kantorenmarkt bet aanbod de vraag over
treft wordt er hoofdzakelijk gewerkt met korte termijn strategieen: directe 
verkoop/verhuur. In de vastgoedsector wordt distributie, veelal in combina
tie met promotie activiteiten, voomamelijk uitbesteed aan gespecialiseerde 
intermediairs. 
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3.5 Resume 

totale prestatie 

Hierbij kan gedacbt worden aan makelaars die optreden als bemiddelaar 
tussen 'verbuurder' en 'buurder', gericbt op bet tot stand komen van een 
buurovereenkomst (bijlage B). 

Resumerend kan worden gesteld dat bet denken en handelen vanuit de (la
tente) beboeften van (potentiele) afnemers de kem van marketing vormt. 
Dit denken en bandelen vanuit de marketingfilosofie kent een drietal fasen 
- analyse, strategiebepaling en tactiek - die vrijwel voor alle toepassings
gebieden geldt. Slecbts de invulling van de marketing-mix zorgt voor enige 
accentverschillen, afhankelijk van bet produkt en de bedrijfstak. De wijze 
waarop en de mate waarin de verscbeidene instrumenten worden ingezet, is 
bovendien afhankelijk van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan bet 
positioneren van bet aanbod. Naast de vier bekende instrumenten - produkt, 
plaats, prjs en promotie - dient ecbter ook aandacbt gescbonken te worden 
aan de service c.q. dienstverlening. 
Het goed invullen van de ter beschikking staande marketinginstrumenten 
zorgt uiteindelijk voor de totale prestatie: 

produkt + prijs + plaats + promotie + dienstverlening = prestatie 
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4. Het marketingplanningsproces. 

4 .1 Inleiding 

strategische onder

nemingsplannen 

afgeleide plannen 

marketingplannings

proces 

Regelmatig ontwikkelen ondernemingen/organisaties strategische plannen 
die bet beleid voor de hele onderneming/organisatie omvatten. Van deze 
strategische plannen worden vervolgens plannen voor de afzonderlijke func
tionele gebieden binnen de onderneming afgeleid. Naast bet marketingbeleid 
kan worden gedacht aan bet produktiebeleid, bet personeelsbeleid, bet 
inkoopbeleid, bet financieringsbeleid, en dergelijke. In dit kader kan met 
betrekking tot bet marketingbeleid bet marketingplan gezien worden als een 
van de belangrijkste (afgeleide) plannen. 

In dit hoofdstuk staat bet marketingplanningsproces centraal als uitgangs
punt/basis voor bet opstellen van marketingplannen. Inzicht in dit proces 
vormt als zodanig een eerste vereiste waaraan voldaan dient te worden eer 
een begin kan worden gemaakt met bet opstellen van marketingplannen, die 
in feite bet produkt zijn van bet marketingplanningsproces. Een marketing
plan kan in deze fase worden gedefinieerd als een instrument, waarmee de 
marketinginspanningen worden gecoordineerd en gestuurd in de richting die 
leidt tot bet realiseren van geformuleerde doelstellingen. Ofschoon de 
invulling van een marketingplan per onderneming en situatie uniek is, kan 

de inhoud en structuur ervan daarentegen binnen een raamwerk gevangen 
worden. Het ontwerpen c.q ontwikkelen van zo'n raamwerk aan de hand 
waarvan marketingplannen voor de vastgoedsector opgesteld kunnen 
worden, staat centraal en wordt in de volgende hoofdstukken uitvoerig be
schreven. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bet marketingplan
ningsproces, dat echter wordt voorafgegaan door een analyse van een aantal 
marketingaspecten dat in dit kader van belang is en de verschillende niveaus 
waarop marketingplanning zich kan afspelen. 

4.2 Marketingaspecten 

marketing als ant

woord op produktge

richte handels- en 

werkwijze 

4.2.1 Marketing en systematiek 

Naast bet feit dat marketing een antwoord vormt op bet produktgerichte 
denken en handelen - als voornaamste kenmerk van een produktbenadering -
is bet tevens een antwoord op de onduidelijke, onregelmatige, intultieve en 
onsystematische werkwijze, die in bet verleden (en in enkele ondernemingen 
ook nog in bet heden) aangetroffen wordt. Marketing wordt gekenmerkt 
door de aandacht die wordt besteed aan systematiek c.q. bet werken volgens 
vaste richtlijnen. In de vastgoedsector is deze systematiek in de vorm van 
marketing nauwelijks tot niet aanwezig. 
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marketingbeleid 

marketingstrategie 

marketingtactiek 

wijze van handelen 

marketingp/an 

Deze sector wordt eerder gekenmerkt door bet feit dat vele activiteiten op 
ad hoc basis plaatsvinden c.q. verricht worden. Ten aanzien van de marke
tingfilosofie kan systematiek gevonden worden in een aantal marketingas
pecten/-facetten, aan de hand waarvan een ondememing haar (primaire resp. 
secundaire) marketingdoel- en taakstellingen kan verwezenlijken. 

In onderstaande uiteenzetting zal achtereenvolgens aandacht geschonken 
worden aan bet marketingbeleid, -strategie, -tactiek en -plan, afgezet tegen 
de achtergrond van bet planningsproces, waama bet marketingplannings
proces aan bod komt. 

• Marketingbeleid 
Beleid kan in bet algemeen gedefinieerd worden als bet handelen vanuit 
bepaalde beginselen ~ volgens een bepaalde gedragslijn of plan. Als zoda
nig dient er een tweetal zaken expliciet aanwezig te zijn alvorens er sprake 
kan zijn van een beleid: een beginsel c.q. uitgangspunt en een systematische 
wijze van werken. In de marketing wordt bet beginsel gevormd door bet 
marketingconcept: bet centraal stellen c.q. uitgaan van de wensen en 
behoeften van de afnemer. Bet systematische, planmatige werken komt in 
de marketing tot uiting in bet marketingplan. Vanuit een ondememing 
gezien vormt marketing een subbeleidsgebied c.q. functie (naast bet 
personeelsbeleid, financieelbeleid, produktiebeleid, e.d.) en vormt als 
zodanig een onderdeel van bet overkoepelende bedrijfs- of ondememings
beleid. 

• Marketingstrategie 
De marketingstrategie omvat in hoofdzaak de bepaling van bet algemene 
doel: de globale richting c.q. bet pad dat gevolgd dient te worden om de 
gestelde marketingdoelen te bereiken. Strategie staat voor bet maken van 
keuzen, bet nemen van beslissingen over hetgeen men uiteindelijk wil 
bereiken. Ze geeft richting aan bet marketingbeleid in bet algemeen en bet 
ondememingsbeleid in bet bijzonder. De wijze waarop aan de marketing
strategie handen en voeten wordt gegeven, wordt vervolgens weergegeven 
in de marketingtactiek. 

• Marketingtactiek 
Na bet bepalen van de strategie volgt de tactiek, die omschreven kan 

worden als een bij de omstandigheden aangepaste wijze van handelen om 
een bepaald doel in de marketing te bereiken. De tactiek vormt in feite een 
nadere concretisering van de marketingstrategie: een geheel van elkaar 
opvolgende en/of aanvullende activiteiten. 

• Marketingplan 
Het marketingplan kan omschreven worden als een in de marketing toege
past stelsel c.q. systeem aan de hand waarvan men iets wil doen. 
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hierarchisch niveau 

ontwikkeling van 
scenario's 

Het is een document c.q. rapport waarin uitvoerig wordt aangegeven en 
omschreven op welke systematische wijze de ter beschikking staande marke
tinginstrumenten ingezet dienen te worden om bepaalde vooraf gestelde 
marketingdoelen in bet kader van bet marketingbeleid te bereiken: bet plan 
is als bet ware een 'blauwdruk' voor actie en kan worden opgesteld voor de 
hele ondememing of een produktaanbod. 

4.2.2 tdarketingniveaus 

Binnen elke ondememing vinden werkzaamheden plaats op een drietal ver
schillende (hierarchische) niveaus: strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. Deze indeling is eveneens aanwezig binnen bet marketingbeleid als 
'subbeleid' c.q. functie binnen een ondememing. In onderstaande beschrij
ving worden deze niveaus gekoppeld aan marketingactiviteiten, opdat de 
onderlinge relatie duidelijk wordt: 

• Strategische marketing 
Strategische marketing heeft betrekking op bet vooruitzien op de langere 
termijn: hoe zal de marktpositie van de ondememing over twee of drie jaar 
en later eruit zien? Uiteraard is dit slechts een globaal vooruitzien en meer 
gericht op bet ontwikkelen van scenario's voor bet marktoptreden dan op 
bet exact voorspellen van ontwikkelingen. Welke lange-termijn marke
tingstrategie is hierbij van belang? Het ontwikkelen van een strategische 
marktvisie is van wezenlijk belang voor elke ondememing. Het voorkomt 
onverwachte ontwikkelingen met betrekking tot de dynamische markt, 
ontwikkelingen ten aanzien van concurrenten en op technologisch gebied, 
e.d. In principe is strategische marketing erop gericht dat scenario's klaar 
liggen voor allerlei mogelijke marktsituaties die zich in de nabije toekomst 
kunnen voordoen. De basis voor deze scenario's wordt in de vastgoedsector 
gevormd door marktonderzoeken. 

• Tactische marketing 
Om als aanbieder van kantoorgebouwen tot ontwikkeling en realisatie van 
een marketingplan te komen, zal een aantal stappen moeten worden onder
nomen, dat erop is gericht continuiteit te brengen in bet in wisselwerking 

omgaan met dynamiek opereren met de markt. Marketing op tactisch niveau houdt in voortdurend 
beter leren omgaan met de dynamiek die de kantoorgebouwenmarkt ken
merkt. Het marketingplan - als document waarin alle marketingactiviteiten 
worden beschreven die dienen te leiden tot de geformuleerde marketing
doelen - dient voomamelijk om intern in de ondememing de marketing
strategie naar iedere medewerker helder en overtuigend te communiceren. 

interactie met inter
mediairs 

• Operationele marketing 
Operationele marketing heeft betrekking op alle activiteiten, die zich van 
dag tot dag afspelen in de interactie met de intermediairs in bet (ver)huur
proces, zijnde makelaars en beheerorganisaties. 
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service marketing 

Op bun beurt dienen makelaars en bebeerorganisaties zicb bezig te bouden 
met (operationele) service marketing c.q. klantgericbtheid in de dienstverle
ning ricbting burende kantoororganisaties. 

4.3 Het marketing(management)proces 

Het begrip 'marketing' kan op verschillende wijzen beschreven en gede
finieerd worden. In navolging van 'The American Marketing Association' 
(1985) wordt in dit kader de volgende definitie gebanteerd: 'Marketing 

(management) is bet proces van planning en realisatie van bet ontwerp, de 
prijsbepaling, de promotie en distributie van ideeen, goederen en diensten 

teneinde ruiltransacties tot stand te brengen die voorzien in de beboeften 
van individuen en organisaties'. Deze definitie wordt gebanteerd als gevolg 

van bet feit dat in deze beschrijving niet alleen bet individu - als klant -
naar voren komt maar tevens de organisatie. In de kantoorgebouwensector 

vormen kantoorboudende organisaties namelijk de 'klant' c.q. afnemer. 
Bovendien wordt in deze definitie de nadruk gelegd op bet proces van 
planning, betgeen in deze uiteenzetting centraal staat. 

4. 3 .1 Een cyclisch en interactief proces 

cyclisch en interactief Het marketing (management) proces kan worden bescbouwd als een cycliscb 
en interactief proces (Van Kooij en Ravensbergen, 1995). In eerste instantie 
wordt gewezen op bet cycliscb karakter van de ruilrelatie: de aanbieder/ver
buurder van kantoorbuisvesting verbuurt kantoorbuisvesting en de burende 

kantoororganisatie betaalt vervolgens (periodiek) een bepaald buurbedrag 
aan de aanbieder/verbuurder. Het marketingproces verloopt vervolgens nog 
op een andere wijze cycliscb, namelijk volgens de cyclus in voorbereiding 
van bet marketingplan. (In de volgende paragrafen zal bier nader op worden 
ingegaan.) De interactieve aard van bet proces komt naar voren in de 
voorbereiding, opstelling en invoering van bet marketingplan, waarbij 

vrijwel alle hierarchiscbe lagen (strategisch/tactisch/operationeel) in de 
organisatie betrokken zijn. 

vijftal marketing

activiteiten 

4.3.2 Een vijf-stappen proces 

In bet algemeen is bet marketing (management) proces opgebouwd uit vijf 

marketingactiviteiten (Kotler, 1994): Het analyseren van marketing kansen, 
onderzoeken en selecteren van doelmarkten, opstellen c.q ontwerpen van 
marketingstrategieen, plannen van marketingprogramma's en bet organise
ren, uitvoeren en controleren van de marketingverricbtingen c.q. -inspannin
gen. Dit proces resulteert uiteindelijk in een of meerdere marketingplannen, 
waarin bovengenoemde stappen uit bet marketingproces als zodanig berken

baar zijn. In eerste instantie zal in onderstaande uiteenzetting bet vijftal 
marketing-activiteiten - vertaald naar de vastgoedsector - bescbouwd wor
den: 
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• Analyse van marketingkansen. 
opsporen van lange-

termijn kansen 
performance-verbetering 

Een analyse van marketingkansen is gericht op bet in kaart brengen van 
lange-termijn kansen op de markt met bet oog op een verbetering van de 
prestaties c.q. performance van de ondememing en diens kantorenporte
feuille. Om de kansen te kunnen evalueren wordt veelal gebruik gemaakt 

ongedifferentieerd 

gedifferentieerd 

geconcentreerd 

van marketing-informatie-systemen. In de vastgoedsector wordt veel gebruik 
gemaakt van marktonderzoeken. Zij vormen in dit kader een onmisbaar 
instrument, aan de hand waarvan allerlei gegevens betreffende eisen, wensen 
en behoeften van de (potentiele) huurders (huurders profielen), concurreren
de aanbieders (concurentie profielen), marktkenmerken, trends, ontwikke
lingen, toekomstverwachtingen, e.d. in kaart gebracht kunnen worden. 

• Onderzoek en selectie van doelmarkten en positionering van kantoorgebou
wenaanbod. 
Alvorens gekomen kan worden tot een selectie van de doelmarkt, dient men 
op de hoogte te zijn van de aantrekkelijkheid c.q. potentie van de markt. 
Hiervoor dient men zich wederom te wenden tot markt- en marketingonder
zoeken. Op basis van gegevens die hieruit naar voren komen, wordt 
vervolgens besloten op welke (deel)markt men zich zal richten. Ten aanzien 
van marktsegmentatie kan eventueel gebruik worden gemaakt van pro
dukt/markt combinaties. 

• Opstellen c.q. ontwerpen van marketingstrategieen. 
Indien een ondememing gekozen heeft voor een bepaalde produkt/markt 
combinatie (segment) waarop zij zich wil richten, dient zij een strategie te 
formuleren voor dat marktsegment. Laat een aanbieder de segmenten links 
liggen en maakt hij slechts gebruik van een marketingstrategie, dan is er 
sprake van ongedifferentieerde marketing. In dit geval tracht hij met zijn 
portefeuille de hele markt te bestrijken, hetgeen in praktijk vrijwel nooit zal 

voorkomen. Richt hij zich op meerdere segmenten dan zal hij een of 
meerdere strategieen kunnen ontwikkelen. Maakt hij gebruik van meerdere 
marketing-mixen voor de onderscheiden segmenten dan is er sprake van 
gedifferentieerde marketing. Natuurlijk is bet niet ondenkbaar dat een 
aanbieder slechts een strategie gebruikt voor een of een paar segmenten. In 
dat geval is er sprake van geconcentreerde marketing. Deze vorm komt in 
de praktijk bet meest voor. 

• Plannen van marketingprogramma. 
De marketingstrategie dient getransformeerd te worden naar een marketing
programma c.q. actie programma, dat als bet ware de tactiek vormt, die 
toegepast dient te worden om de geformuleerde ·fioelen te bereiken. Hierbij 
wordt tevens aandacht geschonken aan de in te zetten marketinginstrumen
ten. 

• Organiseren, uitvoeren en controleren van marketingverrichtingen. 
De laatste stap in bet marketingproces vormt de organisatie van de marke
tingbronnen en uitvoering en controle van bet marketingplan. 
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De ondememing dient een marketing organisatie te formeren die in staat is 
bet marketingplan in te voeren. Door middel van feedback en controle 
procedures dient vervolgens dit proces in goede banen geleid te worden. 

4.4 Marketingplanning 

continue besluit

vormingsproces 

belang van marketing 

4.5 Resume 

Marketingplanning vormt als zodanig de formele kem van marketingmana
gement: Marketingplanning - dat een continue besluitvormingsproces is -
kan omschreven worden als een middel om bet systematisch gebruik van 
marketing binnen de organisatie te bevorderen. Ze wordt gekenmerkt door 
haar cyclisch karakter en kan worden beschreven als bet nemen van beslis
singen op dit moment omtrent zaken in de toekomst (Van Min, 1982). 
Cravens, Hill en Woodruff (1980) definieren marketingplanning als volgt: 
'Marketing planning is deciding what marketing actions to undertake, why 
they are necessary, when and where they will be accomplished, who will be 
responsible, and how they will be carried out'. 

Hoewel marketing nog niet volledig binnen de vastgoedsector is doorge
drongen, zijn de voordelen noemenswaardig. Om de volgende redenen is 
marketingstrategie van belang in bet planningsproces: 

• Marketing is een middel om een strategic te kunnen bepalen; 
• Er is een taak vanuit de 'functie' marketing c.q. bet marketingbeleid in de 

ondememing naar bet strategisch (besluitvormend) niveau; 
• Marketing biedt de instrumenten om te komen tot analyses die kunnen 

bijdragen aan een goede formulering van de strategie; 
• Marketing levert een bijdrage aan de ondememingsplanning. 

Of deze voordelen ook tot uiting komen in de vastgoedsector is echter (nog) 
niet bekend. IInmers marketingplannen worden weinig tot niet toegepast. 
Middels bet ontwikkelen van een raamwerk voor marketingplannen voor 
deze sector wordt een eerste aanzet gedaan omtrent bet denken en handelen 
vanuit de marketingfilosofie en bet gebruik van marketinginstrumenten in de 
vastgoedsector met als doel bet positioneren van een aanbod. 

De ontwikkeling van een raamwerk voor marketingplannen voor de vast
goedsector wordt vooraf gegaan door een beschrijving van bet strategiscb 
marketingplanningsproces, dat aan de basis staat van bet opstellen van 
marketingplannen. Marketingplannen vormen als bet ware bet produkt van 
dit proces, dat kan worden gedefinieerd als een continue (leer-)proces van 
besluitvorming, gericbt op een bewuste vormgeving en een bewust ingrijpen 
ten behoeve van een gewenste toekomst. Binnen dit proces kan onderscbeid 
gemaakt worden tussen strategiscbe, tactische en operationele marketing, 
waarvan facetten als een rode draad door marketingplannen blijken te lopen. 
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5. Marketingplannen 

5 .1 Inleiding 

vastgoedsector is 

onbekend met marke
tingplannen 

Het marketingplanningsproces, zoals in bet vorige hoofdstuk is beschreven, 
vormt de basis voor bet opstellen van marketingplannen. Inzicht in dit pro
ces is onontbeerlijk om te kunnen komen tot de ontwikkeling van een 
raamwerk voor marketingplannen voor de vastgoedsector. 

Om een eerste indruk/beeld te krijgen van de (globale) opzet van marketing
plannen wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de plaats, 
inhoud en structuur van deze plannen zoals ze worden gehanteerd in de 
industriele marketing. Het hanteren van deze bevindingen als basis voor 
marketingplannen voor de vastgoedsector is toegestaan, aangezien de meer
derheid van de kenmerken uit de industriele en vastgoedmarketing in grote 
lijnen identiek is. Ofschoon bet een theoretische beschrijving betreft, is zij 
noodzakelijk om bet te ontwikkelen raamwerk te kunnen voorzien van de 
juiste 'ingredienten' . 

5.2 Industriele marketingplannen 

directing and 

coordinating 

gain and maintain 

competitive position 

framework 

communicatie
middel 

'The marketing plan is the central instrument for directing and coordinating 
the marketing effort ... It is a written document that spells out the goals, 
strategies and tactics that will be used to gain and maintain the competitive 
position and results that the company is seeking' (Kotler, 1988). 
Marketingactiviteiten dienen zodanig gepland te worden dat zij - via bet 
realiseren van marketingdoelstellingen - bijdragen tot bet bereiken van de 
ondememingsdoelen. Dit komt duidelijk naar voren in de volgende bepaling 
van bet marketingplan, die nauw aansluit bij bovenstaande definitie van 
Kotler. ' ... A marketing plan is a written document designed to provide the 
framework for a coordinated and integrated effort to implement marketing 
programs developed to achieve marketing objectives, which in tum make 
the neccesary contributions to the achievement of corporate objectives' 
(Kollat, Blackwell en Robeson, 1972). Als zodanig is een marketingplan 
een geschreven document, dat nauwkeurig de specifieke marketingactivi
teiten omschrijft die zullen worden uitgevoerd ten einde de gestelde doelen 
te realiseren binnen een bepaalde marketingomgeving. 

Als voordelen van bet aanwenden van marketingplanning kunnen de 
volgende aspecten worden genoemd (van Kooij en Ravensbergen, 1995): 

1. Marketingplannen kunnen worden gebruikt als middel om te communiceren 
binnen de ondememing en naar derden (makelaars/beheerorganisaties) wat 
de te behalen doelstellingen, de gekozen strategieen en de te ondememen 
activiteiten zijn. 
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coordinatie 

en delegatie 

toetsmiddel 

Een marketingplan kan voor de verscheidene afdelingen binnen de onderne
ming gezien worden als uitgangspunt bij bet organiseren van bun activitei
ten die dienen te leiden tot de realisatie van de (marketing)doelstellingen. 

2. Het opstellen van marketingplannen dwingt tot exact nadenken over en 
coordinatie van activiteiten. In dit kader kan een marketingplan gezien 
worden als hulpmiddel bij de delegatie van bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden, hetgeen samenhangt met het volgende punt: 

3. Marketingplannen leiden tot taakstelling en taakverdeling; 
4. Marketingplannen leiden tot besparing in kosten en tijd omdat de effectivi

teit van de bedrijfsvoering verbeterd wordt. Als gevolg van bet feit dat bet 
nemen van ad hoc beslissingen door bet invoeren van een marketingplan tot 
bet verleden behoort, kunnen bepaalde activiteiten ten aanzien van bet ver
huurproces efficienter tot stand komen. 

5. Marketingplannen kunnen als toetsmiddel worden aangewend: ze vergemak
kelijken 'controle', feedback, evaluatie en bijsturing. Voor de leiding van 
de onderneming biedt bet marketingplan inzicht in bet verwachte rendement 
en in de mate van risico dat elk van de geplande activiteiten met zich 
meebrengt. 

5 .3 Plaats van marketingplannen 

portfolio van SBU's 

Om de plaats van een marketingplan binnen de activiteiten van een onderne
ming in beeld te brengen, wordt gebruik gemaakt van afbeelding 5.1 van 
Burgers en Kense (1992). 

doelstelling 
SBU 1 

J, 
marketing 

planSBU 1 

doelstelling 
SBU2 

J, 
marketing 

planSBU2 

doelstelling 
SBU3 

J, 
marketing 

plan SBU 3 

doelstelling 
SBU4 

J, 
marketing 

planSBU 4 

Afbeelding 5. I: Relatie tussen strategische ondememings- en marketingplanning 

Strategische ondernemingsplanning kan gedefinieerd worden als 'bet zoda
nig samenstellen van een portfolio van ondernemingsactiviteiten (SBU's), 
dat binnen bet kader van de gefonnuleerde 'company mission', onderne
mingsdoelstellingen {als continuiteit en groei) gerealiseerd kunnen worden' . 

- 37 - Vastgoedmarketing 



autonoom opererende 

zelfstandige eenheid 

Het opstellen van een marketingplan is als zodanig een aangelegenheid van 
bet marketingmanagement van elk van de afzonderlijke bedrijven c.q. 
'strategic business units'. 
Een SBU - ook wel divisie genoemd - kan omschreven worden als een auto
noom opererende zelfstandige eenheid. Voor bet opstellen van marketing
plannen wordt een dergelijke divisie veelal als uitgangspunt voor planning 
genomen. De 'company mission', ook wel aangeduid als bet bestaansrecht 
van een ondememing, is de verwoording van bet werkgebied waarop de 
ondememing actief wil zijn, de daar aanwezige behoeften waarin zij wil 
voorzien en de middelen waarmee zij dat wil doen. Aan de hand van vragen 
als 'wat is ooze markt' en 'wat wordt ooze markt', kan een ondememing 
haar company mission formuleren. Dit proces van formuleren wordt in 
grote mate beinvloed door een vijftal elementen, zijnde de geschiedenis van 
de ondememing (de in bet verleden bewerkte markten, gehanteerde strate
gieen, e.d.), de omgeving (exteme ontwikkelingen), de middelen (financiele 
positie), de eigen mogelijkheden (bet relatieve voordeel t.o.v de concurrent) 
en de voorkeur van bet topmanagement (persoonlijke doelstellingen). 
Na de formulering van de company mission wordt de ondememingsdoelstel
ling bepaald. Dikwijls is bet doel gericht op bet behalen van een bepaald 
rendement op bet geinvesteerd vermogen, hetgeen client te leiden tot 
continuiteit van de ondememing op de lange termijn. Het kan echter ook 
betrekking hebben op een groeidoelstelling. Ten aanzien van de onderlinge 
afstemming tussen ondememingsactiviteiten speelt strategische ondeme
mingsplanning een belangrijke rol. Het geheel van produkt/markt-combina
ties - portfolio van SBU's - client zodanig te worden opgesteld dat enerzijds 
activiteiten worden gestart die beloften voor de toekomst inhouden en 
anderzijds sommige bedrijfsactiviteiten nu zo draagkrachtig zijn dat de 
financiele middelen voor nieuwe projectfinanciering ook gegenereerd 
worden. Op deze wijze ontstaan per SBU de doelstellingen voor de marke
tingmanagement, die tevens als input voor bet marketingplan kunnen 
dienen. 

5 .4 Inhoud van marketingplannen 

geen universeel 

geldende opzet 

vijftal Jasen 

Aangezien elke ondememing zijn eigen werkwijze heeft om een marketing
plan op te stellen - veelal athankelijk van gewoonten en tradities - is er geen 
sprake van een universeel, algemeen geldende opzet van dit plan. 

In bet algemeen bestaat elk marketingplan uit de volgende vijf activitei
ten/fasen (Kotler, 1994): 

1 • verzameling van feitenmateriaal; 
2 • identificatie van problemen en kansen; 
3 • formuleren van specifieke doelen; 
4 • ontwikkeling van een marketingstrategie; 
5 • opstellen van bet marketingbudget. 
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controle middel 

resume 

status quo 

SWOT analyse 

ad. l Feitenmateriaal: 
Het marketingplan dient aan te vangen met een korte omschrijving van de 
ondememingsdoelstelling. 
Tevens dient deze omschrijving een analyse te bevatten van de huidige en 
toekomstige situatie op de markt (welke segmenten, welke behoeften, welke 
doelgroepen). 

ad.2 Problemen en kansen: 
Op basis van bet feitenmateriaal worden in deze tweede fase van bet marke
tingplan de bestaande problemen en kansen geidentificeerd. In eerste 
instantie dienen kansen en problemen onderkend c.q. geidentificeerd te 
worden, waarna ze geanalyseerd kunnen worden. 

ad.3 Doelen: 
Terwijl de eerste twee fasen leiden tot bet vastleggen van de objectieven, 
zijnde de doelstellingen welke door bet marketingplan binnen een bepaalde 
tijdsperiode bereikt dienen te worden, zijn de laatste delen afgestemd op bet 
realiseren van deze doelen. 

ad.4 Marketingstrategie: 
De vierde fase van bet marketingplan behandelt de marketingstrategie die 
gevolgd dient te worden, opdat de gestelde objectieven bereikt kunnen 
worden. (Doel)markt en aan te wenden marketinginstrumenten dienen 
duidelijk omschreven te worden. In dit deel wordt tevens bet actieplan 
uitgewerkt, waarin de tactiek tot uitdrukking komt. 

ad.5 Marketingbudget: 
Het laatste deel van bet marketingplan omvat een raming van de kosten van 
de geplande acties en ook van de verwachte resultaten. Het marketingbudget 
doet tevens dienst als controle instrument. Het biedt de leiding de mogelijk
heid een juiste inzicht te krijgen in de afwijkingen (zowel positief als 
negatiet) op basis van een regelmatige vergelijking van de geraamde 
uitgaven en opbrengsten met de gerealiseerde uitgaven en opbrengsten. 

Resumerend kan omtrent de inhoud van industriele marketingplannen bet 
volgende aangenomen worden: 

Als uitgangspunt van bet marketingplan wordt (de status quo van) de 
huidige marktsituatie genomen. Marketingonderzoek dient verricht te 
worden, opdat de kennis over de business, trends op de markt, positie van 
de concurrenten, en dergelijke, inzichtelijk worden gemaakt en als basis 
kunnen dienen voor bet opstellen van doelen en strategieen. 
Na bet beschrijven van de uitgangssituatie vindt als tweede stap een SWOT 
analyse plaats. Zowel kansen als bedreigingen uit de omgeving als sterke en 
zwakke punten, betreffende enerzijds de ondememing en anderzijds bet 
produktaanbod dienen geidentificeerd te worden aan de hand van een inteme 
en exteme onderzoek. 
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De kemstap in dit proces wordt gevonnd door bet opstellen van de marke
tingdoelstellingen en marketingstrategieen. Een doelstelling kan gedefinieerd 
worden als datgene dat men wil bereiken. Een strategie geeft aan op welke 
wijze men denkt bet doel te bereiken. De concretisering van de strategie 
vindt plaats in een actieprogramma c.q. operationeel plan, waarin bet pad 
wordt beschreven dat bewandeld dient te worden. De laatste fase wordt 
gevonnd door bet opstellen van een marketingbudget, dat in feite een 
controle middel is. 

5.5 Marketingplannen voor de vastgoedsector 

tweetal extra Jasen 

vertaalslag van 
strategie naar tactiek 

In navolging van Kotler worden de fasen c.q. stappen zoals in de vorige 
paragraaf aan de orde is gekomen, gebruikt bij bet ontwikkelen van een 
raamwerk voor marketingplannen voor de vastgoedsector met dien verschil 
dat er expliciet een tweetal (extra) fasen c.q. stappen wordt opgenomen, 
zijnde bet vertalen van de strategie naar de tactiek (stap 5), uiteindelijk 
resulterend in een actieprogramma (stap 6). In de vastgoedsector zijn juist 
deze stappen van cruciaal belang. In dit kader kan worden gewezen op bet 
feit dat de praktijk uitwijst dat vastgoedaanbieders zicb boofdzakelijk 
bezigbouden met activiteiten op strategiscb niveau en in mindere mate met 
activiteiten op tactiscb niveau. Verricbtingen op operationeel niveau worden 
meestal uitbesteed en/of doorgescboven naar de makelaardij en bebeerders. 
De vertaling van de gekozen strategie naar de te banteren taktiek en de 
operationalisering hiervan bepaalt ecbter in grote mate of de geformuleerde 
doelstelling gebaald zal worden of niet. Veelal zijn bet deze (vertaal)trajec
ten die de knelpunten vormen. Een marketingplan kan in dit kader gezien 
worden als een eerste aanzet tot een mogelijke oplossing voor dit probleem. 
Marketingplan voor de vastgoedsector dienen de volgende delen/stappen te 
bevatten: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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. ·····:··:·:.: .. :·:·:·:· .. :·:::·:·.:·.· .. ·.·:·.=:.:···:.:::.::::·:·:··=······ 
Tabet 5.1: Stappen uit een marketingplan voor de vastgoedsector 

ad. I Een beschrijving van de marktsituatie dient inzicht te geven in onder meer 
de doelmarkt (omvang en groei), de wensen en behoeften van potentiele 
huurders, bun gedrag, de verhuursituatie, huurprijzen, concurrenten, 
ontwikkelingen op demografisch, economisch, maatschappelijk, technolo
gisch, politiek en cultureel gebied. 

ad.2 Een kansen/bedreigingen analyse dient eventuele kansen en bedreigingen op 
te sporen en te analyseren. Aan de hand van een sterkte/zwakte analyse 
dienen alle sterke en zwakke punten van de ondememing en/of bet kantoor
gebouwenaanbod/portefeuille in kaart gebracht te worden. 

ad.3 Er dient een tweetal doelstellingen geformuleerd te worden: financieel en 
marketing. Financiele doelstellingen dienen te worden omgezet in marke
tingdoelstellingen. 

ad.4 In dit deel dient de marketingstrategie te worden opgesteld waarin onder 
meer naar voren komt op welke (deel)markt men zich richt en op welke 
wijze men zich wil positioneren. Veelal vormt de status quo van de huidige 
portefeuille bet uitgangspunt voor de strategie. 

ad.5 Nu dient elk strategic-element nauwkeurig uitgewerkt te worden. 
Dit gebeurt middels de tactiek, uiteindelijk leidend tot een actieprogramma. 

ad.6 In bet actieprogramma wordt weergegeven op welke wijze en in welke mate 
de verscheidene marketinginstrumenten ingezet dienen te worden en wie, 
wat, waar, wanneer en op welke wijze gaat doen. In deze stap spelen 
makelaars en vastgoedbeheerorganisaties een belangrijke rol. 

ad. 7 Controle van de voortgang van bet plan vindt plaats middels feedback, 
evaluatie en aan de hand van budgetten. 
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5.6 Opzet/structuur 

acquisitie 

relatiebeheer 

Om inzicht te krijgen in de structuur van marketingplannen is naast Kotler's 
planningsproces het industriele marketingplanningsproces bestudeerd van 
Burgers en Kense . 

........•..••.•..•...•.•.. ~ ..... :.· .. · .. ·.·•··•······•····· ..•..... ..•.••.•..•........... 
. ~.f ·.~.~ ·.~ :.·.~.f .r.f •llrltt ... < 

: mv~~~:': 

•-1rn: 

Afbeelding 5.2: lndustriele marketingplanning 

De stappen uit het schematisch overzicht zijn als zodanig herkenbaar uit 
Kotler's opzet. Na een analyse van de inteme en exteme omgeving in 
combinatie met de uitgangspunten van de ondememing - verwoord in de 
ondememingsdoelstelling(en) - kan worden gekomen tot het formuleren van 
de marketingdoelstelling. Athankelijk van deze doelstelling richt men zich 
op de acquisitie of relatiebeheer en de - daaruit voortkomend - toe te passen 
marketingstrategie, -tactiek en controle. Deze stap (acquisitie/relatiebeheer) 
is als zodanig niet eerder voorgekomen maar blijkt een belangrijke rol te 
spelen bij het opstellen van marketingplannen voor de vastgoedsector. 
Analoog aan industriele marketing kan bij vastgoedmarketing(planning) on
derscheid gemaakt worden tussen een tweetal beleidsterreinen: Enerzijds 
betreft dit 'acquisitie' - in de vorm van het werven van nieuwe huurders -
anderzijds 'relatiebeheer', dat gericht is op een streven naar duurzame en 
langdurige relaties tussen verhuurder en (zittende) huurder. Evenals in de 
industriele marketing is bij vastgoedmarketing het werven van nieuwe afne
mers resp. huurders een moeilijker en duurdere aangelegenheid in tegenstel
ling tot het in stand houden van een hechte en stabiele relatie tussen leve
rancier en afnemer resp. verhuurder en buurder (tijdens de exploitatie-fase). 

De wijze van opstellen van een marketingplan door een aanbieder van 
kantoorhuisvesting is in grote lijnen in overeenstemming met de methode 
van opstellen die gebruikt wordt in de industriele marketing met hier 
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accent verschillen 

5.7 Resume 

en daar enige accentverschillen. 
Deze verschillen komen onder meer tot uiting in het feit dat de ondeme
mingsdoelstelling expliciet als uitgangspunt dient: Uitgangspunten van de 
ondememing staan verwoord in de doelstelling(en) van de ondememing. 
Vervolgens is er sprake van een tweetal inteme analyses: Deel A, waarin de 
sterke en zwakke punten van de ondememing geanalyseerd worden en deel 
B, waarin aandacht wordt geschonken aan de sterke en zwakke punten van 
het kantoorgebouwenaanbod/portefeuille. In de vastgoedsector is het 
vastgoedobject namelijk veelal van meer belang dan de ondememing/per
soon die het object bezit en ver-huurt. Als zodanig dient ruime aandacht 
geschonken te worden aan het analyseren van dit aanbod. Bovendien worden 
de twee beleidsterreinen 'acquisitie' en 'relatiebeheer' niet als een stap uit 
het marketingplan beschouwd, maar (meer) als kader waartegen de marke
tingstrategie en -tactiek afgezet kunnen worden. Bovendien wordt een extra 
stap 'actieprogramma' opgenomen als operationeel aspect van het plan. De 
wijze waarop het raamwerk uiteindelijk inhoud krijgt, wordt in het volgen
de hoofdstuk beschreven. 

Alvorens inhoud te kunnen geven aan een raamwerk voor marketingplannen 
voor de vastgoedsector is het noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben van 
de opzet, structuur en inhoud van deze plannen. Middels een bestudering 
van industriele marketingplannen zijn deze aspecten vervolgens inzichtelijk 
gemaakt. In grote lijnen kan de structuur en inhoud van deze plannen ook 
voor marketingplannen voor de vastgoedsector gehanteerd worden. Analoog 
aan industriele marketingplannen kunnen de vijf fasen c.q. stappen: inventa
risatie van de huidige markt situatie; opstellen van een SWOT analyse; 
formuleren van doelstellingen en strategieen; opstellen van een budget -
gehanteerd worden met dien verschil dat er expliciet een tweetal (extra) 
fasen c.q. stappen wordt opgenomen, zijnde het vertalen van de strategie 
naar de tactiek (stap 5), uiteindelijk resulterend in een actieprogramma (stap 
6). Vooral stap 5 het vertaaltraject van strategisch naar tactisch niveau 
verdient de nodige aandacht, aangezien dit aspect door veel aanbieders van 
vastgoed sterk onderschat wordt. 
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6: Het raamwerk 

6 .1 Inleiding 

De wijze waarop inhoud/invulling wordt gegeven aan bet raamwerk voor 
marketingplannen voor de vastgoedsector wordt in <lit boofdstuk beschre
ven. Naast een inventarisatie van de stappen, waaruit bet raamwerk bestaat, 
wordt aandacbt besteed aan de opzet en structuur van 'vastgoedmarketing
plannen'. Voorts wordt even stilgestaan l>ij de vertaalslag van bet strate
giscb naar tactiscb niveau, betgeen bescbouwd kan worden als bet meest 
belangrijke en tevens meest kwetsbare facet van bet ontwikkelde raamwerk. 

6.2 Het ontwikkelde raamwerk 

Op basis van de verzamelde informatie - vertaald naar vastgoed - kunnen de 
volgende stappen onderscbeiden worden, die gezamenlijk invulling geven 
aan bet raamwerk. 

::::::::::::::::::::;:::;:·:·:·:-:-

Afbeelding 6.1: Het raamwerk 
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uitgangspunten 

instanties en krachten 

micro- en macro

omgeving 

• Stap 1: Ondememingsdoelstelling(en) 

Alvorens een externe en inteme analyse worden verricht, dienen de uit
gangspunten te worden vastgesteld. Veelal zijn deze doelstellingen gericht 
op het behalen van een bepaald rendement (c.q. verhuurresultaat als onder
deel van het totale resultaat) , opdat op de lange termijn contimuteit van de 
onderneming gegarandeerd is. Ze kan echter ook betrekking hebben op een 
bepaalde groeidoelstelling. 

• Stap 2: Exteme analyse 

Een stelselmatige analyse van de externe omgeving stelt de aanbieder/ver
huurder in staat in een vroegtijdig stadium kansen en bedreigingen op te 
sporen. Gesteld kan worden dat het succes van een ondememing mede 
athankelijk is van enerzijds de invloed van 'instanties' en 'krachten' buiten 
de ondememing en anderzijds de wijze waarop zij daarop inspeelt. 
Kansen en bedreigingen kunnen voortkomen uit zowel de micro-omgeving 
als de macro-omgeving. De micro-omgeving heeft betrekking op bepaalde 
' instanties' uit de omgeving waarmee de aanbieder/verhuurder min of meer 
wederzijdse relaties heeft en waar een zekere beinvloeding nog mogelijk is: 
huurders, concurrenten, makelaars, e.d .. De macro-omgeving heeft daaren
tegen betrekking op 'krachten' van buiten af die nauwelijks tot niet be
invloed kunnen worden. Gedacht kan worden aan factoren die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van de vraag naar kantoorgebouwen(diensten): 
ontwikkelingen op economisch, technologisch, maatschappelijk en politiek 
gebied. Door gebruik te maken van scenario's die een mogelijk toekomstig 
beeld verschaffen, wordt inzicht in kansen en bedreigingen voor aanbieders 
van kantoren aangeboden. 

• De micro-omi:evini: 

• huurders: Kantoorhoudende organisaties zijn zeer divers in soort, type, omvang en 
samenstelling. Zoals in hoofdstuk 2: De kantoorgebouwenmarkt (theoretisch 

eigen eisen en wensen kader) reeds naar voren is gekomen, hebben al deze organisaties hun eigen 
kenmerken en karakteristieken en daaruit volgend ook eigen wensen en 
behoeften ten aanzien van hun huisvesting en lokatie. 
Als zodanig is het voor de verhurende partij van belang een duidelijk beeld 
te scheppen van de huisvestings- en lokatie-eisen van deze organisaties. 
Dit blijkt in praktijk een complexe opgave te zijn, aangezien geen enkele 
organisatie identiek is. Vooralsnog is het wel mogelijk om bepaalde organi
saties in te delen naar een bepaald criterium, zoals bijvoorbeeld naar type 
kantoororganisaties of maar functie. Op deze wijze wordt het mogelijk een 
indeling naar segmenten te maken, aan de hand waarvan vervolgens voor de 
verschillende te onderkennen typen kantoororganisaties profielen geschetst 
kunnen worden. Het motto is "ken uw huurder". 
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• concurrenten: Op de kantoorgebouwenmarkt is sprake van toenemende concurrentie. Dit 
komt onder meer voort uit bet feit dat er meer kantoorbuisvesting wordt 

aanbodoverschot aangeboden dan dat er verbuurd/ gebuurd wordt: bet aanbod overtreft de 
vraag. Aanbieders van kantoorbuisvesting beconcurreren elkaar middels bun 
kantoorgebouwen, waarbij bet (in eerste instantie) in belangrijke mate gaat 

lokatie, lokatie, lokatie om de lokatie van bet gebouw. Bij bestaande kantoorgebouwen is de plaats/ 
lokatie een gegeven: scoort deze lokatie kwalitatief gezien laag dan dient 
men op een andere wijze bet gebouw tracbten te positioneren. Het accent 
dient dan verscboven te worden naar de kwaliteiten van bet gebouwobject, 
waarbij vooral de goede punten/aspecten aangehaald c.q. naar voren 
gescboven dienen te worden. Wil men enigszins de lokatiekwaliteit naar een 
boger niveau tillen dan dient aandacbt besteed te worden aan aspecten als 
bereikbaarbeid, toegankelijkheid, aanwezigheid van voorzieningen, en 
dergelijke. V oorts kunnen aanbieders/verbuurders zicb onderscbeiden/profi
leren en bun aanbod positioneren middels kwalitatieve dienstverlening - in 
de vorm van bet 'op boogwaardige wijze' brengen van een object. 

• makelaars: 

bemiddelaar 

• economische 
ontwikkelingen: 

Makelaars spelen een belangrijke rol bij de bemiddeling tussen verbuurder 
en buurder. Vrijwel altijd zal een aanbieder een of meerdere makelaars 
inscbakelen om buurders voor zijn gebouwen te zoeken en/of zittende buur
ders over te balen bun buurcontract te verlengen. Ook kantoorboudende 
organisaties die kantoorbuisvesting willen buren, maken gebruik van de 
diensten van de makelaar. Als zodanig vormt de makelaardij een onmisbare 
partij bij bet verbuurproces. De keuze voor een bepaalde makelaar (natio
naal/regionaal opererend) en bet aantal makelaars dat ingescbakeld wordt, is 
onder meer atbankelijk van de strategie en tactiek die de aanbieder/verbuur
der toepast. Door meerdere makelaars voor een en dezelfde opdracbt in te 
scbakelen, is de aanbieder/verbuurder minder afhankelijk van de verricbtin
gen van een bepaalde makelaar. Bovendien worden makelaars op deze wijze 
extra gestimuleerd/ geprikkeld. 

De kantoorgebouwenmarkt is in grote mate gevoelig voor veranderingen 
met betrekking tot de economiscbe situatie. Het afzwakken dan wel aantrek
ken van de economie zorgt er voor dat de markt onderbevig is aan scbom
melingen. Vanuit dit perspectief kan worden gewezen op de relatie die 
bestaat tussen ontwikkelingen op de kantorenmarkt en ontwikkelingen van 
de kantoorwerkgelegenheid: toenemende reorganisaties en fusies zijn onder 
meer de oorzaak van een afname van bet aantal werkplaatsen per bedrijf (en 
indirect de oorzaak van een vraagdaling van kantoorruimte (§ 2.2.1)). 
Positieve groei van de economie betekent daarentegen groei voor de werk
gelegenheid en indirect dus ook voor de kantoorwerkgelegenheid (waardoor 
de vraag naar kantoorruimte toeneemt). Al met al kan worden gesteld dat -
zoals iedere markt - ook de kantorenmarkt bepaald wordt door conjuncturele 
en structurele vraag-aanbod ontwikkelingen. 
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• maatschappelijke 
ontwilckelingen: 

• politieke 
ontwikkelingen: 

• technologische 
ontwilckelingen: 

onderneming 

Maatscbappelijke ontwikkelingen bebben betrekking op trends die zicb 
voordoen binnen de normen en waarden in een maatschappij. Deze normen 
en waarden kunnen in dit kader betrekking bebben op de mening over en de 
bouding ten aanzien van verscbeidene buisvestingszaken. Vanuit kantoor
boudende organisaties bestaat de beboefte aan een eigen identiteit, betgeen 
vervolgens vertaald wordt naar een 'eigen gezicbt' c.q. imago van bun buis
vesting (image building). Het kantoorgebouw dient zodanig ontworpen te 
worden dat bet een verlengstuk vormt van de bedrijfsfilosofie. Ten aanzien 
van milieu-techniscbe zaken kan worden gesteld dat bouwers, verbuurders 
en buurders zicb beter bewust worden van bet feit dat beter en zuiniger met 
bet milieu omgegaan dient te worden. Dit uit zicb vervolgens in bet gebruik 
van en de vraag naar (meer) milieuvriendelijke(r) materialen voor kantoor
gebouwen. Duurzaam bouwen is ecbter strijdig met de korte functionele 
levensduur van objecten. Voor aanbieders van kantoorbuisvesting is bet van 
belang tijdig op deze (milieu) ontwikkelingen te anticiperen. 

Met betrekking tot de kantorenmarkt beeft de overbeid een 'redelijk grote' 
vinger in de pap. Het ruimtelijke ordeningsbeleid, de grondpolitiek en bet 
kantorenbeleid vormen instrumenten aan de hand waarvan (lokale) over
beden zicb uitdrukkelijk kunnen doen laten gelden. In dit kader kan bet 
ABC lokatiebeleid genoemd worden - als onderdeel van bet overbeidbeleid 
ten aanzienv. de kantorenmarkt - dat grote invloed beeft op de (verdere) 
ontwikkelingen op de kantoorgebouwenmarkt. 

Ontwikkelingen op technologiscb gebied zoals computer-, data- en telemati
catechnologie bebben niet alleen grote invloed op de lay out en infrastruc
tuur van bet kantoorgebouw maar ook op de functie van bet kantoorge
bouw. Het feit dat teleforenzen/telewerken reeds mogelijk is, kan grote 
gevolgen bebben voor bet bele kantoorgebeuren: bet kantoor als fysieke 
verzamelplaats voor uitwisseling van informatie zal aan betekenis inboeten. 

• Stap 3: Inteme analyse A 

De inteme analyse is in twee delen gesplitst. Inteme analyse A beeft 
betrekking op bet verkrijgen van een goed inzicbt in de sterke en zwakke 
punten van de aanbieder/verbuurder en boudt zicb bezig met de vraag of de 
ondememing voldoende toegerust is om op de markt een bepaalde positie te 
verwerven, te bebouden en uit te breiden. Ze stelt als bet ware de ( on)mo
gelijkheden vast die in feite als grenzen fungeren waarbinnen een aanbie
der/verbuurder strategieen kan formuleren. Aspecten waaraan aandacbt 
wordt besteed zijn onder meer de bekwaamheid en cultuur binnen de onder
neming, bet marketingbeleid, de bereikte positie en de financiele positie. 
Deel B beeft betrekking op de sterke en zwakke punten van bet kantoorge
bouwenaanbod/portefeuille, betgeen later aan bod komt. 
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noodzaak tot 
realisatie 

• Stap 4: Marketingdoelstellingen 

Het proces van strategische planning dient te leiden tot doelstellingen, 
waarbij onder meer gedacht Iran worden aan een sanering van de portefeuil
le met afgeleide doelstellingen zoals: 

• Een terugdringing van het aantal m2 leegstaande kantoorruimte; 
• Een toename van bet aantal huurders; 
• Het behouden van zittende huurders; 
• Het behouden en verstevigen van bestaande relaties met huurders. 

groot 

klein 

realiseerbaarheid 

hoog laag 

A B 

c D 

Door het stellen van prioriteiten Iran vervol
gens een nadere verdeling gemaakt worden. 
De realiseerbaarheid wordt dan uitgezet 
tegen de noodzaak tot realisatie, hetgeen 
resulteert in de volgende matrix: 

Afbeelding 6.2: Ordening van marketingdoelstellingen 

SWOT ananlyse 

Het formuleren van de marketingdoelstelling gaat gepaard met een keuze 
van de doelgroep (doelmarkt), die bet uitgangspunt vormt voor de toe te 
passen strategie. De aanbieder/verhuurder moet zich afvragen of hij alle 
kantoorhoudende organisaties als (potentiele) klant wil zien of dat hij zich -
uit efficiency-overwegingen - beter kan beperken tot een of enkele groepen. 
Met betrekking tot de positionering van zijn aanbod dient de aanbieder te 
streven naar een unieke plaats ten opzicbte van concurrerend aanbod. 

• Stap 5: Inteme analyse B 

Inteme analyse B is gericht op het verkrijgen van inzicht in de sterke en 
zwakke punten van bet kantoorgebouwenaanbod/portefeuille en gaat vooraf 
aan het formuleren van de toe te passen strategie. 

De inteme en exteme analyse worden in de marketingliteratuur veelal 
samengevoegd tot een SWOT analyse (strenghts, weaknesses, oppertunities, 
threats), waarin de sterke en zwakke punten geconfronteerd worden met de 
kansen en bedreigingen uit de omgeving. 
Hierbij Iran gebruik worden gemaakt van matrices om ordening in bet 
geheel aan te brengen: kansen en bedreigingen worden afzonderlijk afgezet 
tegen de kans op optreden en sterkten en zwakten worden uitgezet tegen de 
mate van relevantie. 
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bnsen bedreigingen 
- 'YID untreldoelijldleid IDlllle 'YID bedreiging 
hoog laag hoog laag 

groot BHj groat BHj ~cpcpUecb Kam op cpUecb 

ldein D ldein D 

sterkten Zwakten 
rebitie\e .me i:elolieve ...... 

hoog laag hoog laag 

zeer relevant BHj zeer relevant BHj IDldeVlll lllldeVlll 
relennlio ~ 

minder relevant D minder relevant D 

Afbeelding 6.3: Ordening van kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten 

Kansen hebben betrekking op al de gunstige mogelijkheden voor het kan
toorgebouwenaanbod die ontstaan door trends en ontwikk:elingen in zijn 
omgeving, waarbij het inspelen op die mogelijkheden de positie van het 
aanbod zou lrunnen versterken. 

A: die kansen waarop in eerste instantie de marketingstrategie wordt 
afgestemd; 

B/C: die kansen die meer op de achtergrond een rol spelen in de besluit
vorming; 

D: kansen die voorlopig te verwaarlozen zijn. 

Bedreigingen vormen al die uitdagingen waarvoor het kantoorgebouwen
aanbod zich geplaatst ziet door ongunstige ontwikk:elingen in zijn omgeving 
en die zonder ingrijpen de positie van het aanbod verslechteren. 

Onder sterkten worden die factoren verstaan die het kantoorgebouwen
aanbod kenmerken als positief (in relatie tot ander aanbod of gemeten aan 
de hand van bijv. de REN norm). Zij stellen de aanbieder/verhuurder in 
staat beter in te spelen op de mogelijkheden die zich aandienen. 

A: die sterkten die op de eerste plaats gematcht worden met de belang
rijkste kansen en bedreigingen; 

B/C: in de besluitvorming moet met deze sterkten rekening worden 
gehouden; 

D: voorlopig lrunnen deze aspecten buiten beschouwing blijven. 

De zwakten hebben betrekking op die kenmerkende factoren die voor het 
kantoorgebouwenaanbod als zwak worden beoordeeld. 
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generalisatie 

Uit de externe en interne analyse dient vervolgens bet antwoord te komen 

op de volgende vragen: 

• Wat is er in de omgeving zoal mogelijk?; 
• Wat kan de onderneming/welke prestatie c.q. performance levert bet kan

toorgebouwenaanbod?; 
• Wat wil de onderneming? 

• Slap 6: Marketingstrategie 

Door uit te gaan van globale strategieen is bet mogelijk bet strategiscbe 
planningsproces, dat voor elke onderneming en situatie uniek/specifiek is, 
enigszins te generaliseren. 

tweedeling in bestaande Er kan in dit kader een tweedeling gemaakt worden naar strategieen die 
en nieuwe pmc's betrekking bebben op bestaande produkt/markt-combinaties en strategieen 

waarbij nieuwe produkt/markt-combinaties bet uitgangspunt vormen. 

Huidige produkt/markt combinatie II Nieuwe produkt/markt combinatie 

• consolideren 

• positie versterken 

• afslanken 

• wijziging positie 

• marktontwikkeling 

• diversificatie 

Tabel 6.1: Strategische opties 

Is de doelstelling (en doelgroep) bekend dan wordt een strategie uitgestip
peld. Tabel 6.1 kan teruggevonden worden in de Ansoff matrix. 

Anso.ff matrix 

produkt 
huidig nieuw 

t)I) 

:a ·a 
.c mar kt produkt 

penetratie ontwikkeling 

1 
~ 

mar kt diversificatie 

~ ontwikkeling 
·a 

Afbeelding 6.4: Ansoff matrix 

Afhankelijk van bet produktaanbod en de markt 
(huidig of nieuw) kan een viertal verschillende 
strategieen gebanteerd worden. 

Strategic: Marktpenetratie 
Marktpenetratie ricbt zicb - naast bet beboud van 
de buidige positie - op bet verstevigen van de posi

tie van bet bestaande aanbod en de onderneming in 
de bestaande markt. Beboud van de eigen positie 

ten opzicbte van die van concurrenten kan onder 
meer bereikt worden door bet onderbouden van een 
goede relatie met zittende buurders. 
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nieuwe bouwvormen 

Strategic: Marktontwikkeling 
Marktontwikkeling heeft betrekking op bet versterken van de positie van bet 
aanbod en de ondememing in een andere markt. Getracht wordt met bet 

bestaande aanbod middels huurders uit een andere markt de positie te 

verstevigen. 

Strategic: Produktontwilleling 
Produktontwikkeling richt zich op bet op de markt brengen van een nieuw 
aanbod op de (bestaande) markt die reeds bewerkt wordt. 

Een versterking van de positie van de aanbiedende ondememing en <liens 
portefeuille staat bier voor ogen. Het aanbieden van nieuwe bouwvormen en 

high tech kantoorgebouwen behoort tot de opties. 

Strategic: Diversificatie 
Diversificatie houdt in dat een nieuwe markt wordt betreden met een voor 

de ondememing nieuw aanbod. Een aanbieder van (grootschalige) kantoor

gebouwen gaat vervolgens (kleinschalige) verkantoriseerde huizen aanbie

den. 

Op welke wijze aan deze strategieen handen en voeten wordt gegeven, dient 
in de volgende fase/stap naar voren te komen. 

• Slap 7: Marketingtactiek 

tactiek geeft handen Indien de keuze voor een bepaalde strategie is bepaald om de gewenste 
en voeten aan strategie doelstelling te bereiken, kan de tactiek besproken worden. Aan de hand van 

de verschillende - zelf bepaalbare c.q. beheersbare - in te zetten marketing
instrumenten wordt als bet ware handen en voeten gegeven aan de strategie. 

marketinginstrumenten In onderstaande uiteenzetting wordt bekeken op welke wijze bet produkt-, 
prijs-, plaats- en promotiebeleid ingezet kunnen worden. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat elk beleid een eigen doelstelling nastreeft die als 
afgeleide kan worden gezien van de marketingdoelstelling. Tevens dient de 

uitvoering van elk beleid binnen de beschikbaar gestelde budgetten plaats te 
vinden, aan de hand waarvan naderhand controle en feedback kan plaatsvin

den. 

A Produktbe}eid: 
Het produktbeleid bepaalt de aard en eigenschappen van bet kantoorge-

aard en eigenschappen bouwenaanbod/portefeuille. Bepaald wordt in welke verschijningsvorm, op 
welk prestatie-niveau (performance) en op welk tijdstip dit aanbod op de 

(huurders)markt wordt gebracht. 

Binnen dit beleid dient tevens enige aandacht besteed te worden aan de 
kantoororganisaties die men wil huisvesten (doelgroep). Door bet huisvesten 

van een organisatie van naam (en faam) kan deze namelijk een trekkersrol 
gaan vervullen binnen bet acquisitieproces van de aanbieder/verhuurder. 
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huurprijzen 

prijsdifferentiatie 

een of meerdere 

makelaars 

stimulans 

top of mind positie 

A Prijsbeleid: 
Het prijsbeleid is voomamelijk gericht op het vaststellen van de huurprijzen 
van de verschillende kantoorgebouwen. 

Een goed inzicht in onder andere prijsdoelstellingen, gewenste doelgroep, 
imago en huurprijzen van concurrerende kantoorgebouwen is noodzakelijk. 
Hoewel in de Nederlandse kantorensector huurverschillen van grote omvang 
nauwelijks tot niet aanwezig zijn - in tegenstelling tot in het buitenland -, is 
in bepaalde gevallen een grotere huurprijsdifferentiatie wenselijk. Hogere 
huurprijsniveaus kunnen namelijk ruimte bieden voor kwalitatief meer 
duurzame gebouwen met een sterker onderscheidend vermogen. 

A Plaatsbeleid/distributiebeleid: 
Dit beleid richt zich op een tweetal aspecten. Enerzijds heeft het betrekking 
op de keuze van en het aantal in te schakelen makelaars. 
Athankelijk van de tactiek lean gekozen worden voor een makelaar die op 
nationaal/landelijk gebied werkzaam is of voor meerdere makelaars, waar
van bijvoorbeeld de een landelijk en de ander regionaal opereert. Deze keu
ze is onder meer athankelijk van het gewenste bereik. Bovendien worden 
makelaars - in geval van inschakeling van meerdere makelaars - gestimu
leerd c.q. geprikkeld met betrekking tot te verrichten activiteiten. Daamaast 
bepalen factoren als marktpositie en imago, omzet - en/of assortimentspro
fiel , communicatieniveau, plaats en presentatie van de makelaars de keuze. 
Anderzijds richt het plaatsbeleid zich op het naar een hoger kwaliteitsniveau 
tillen van de lokatie-factoren van een aanbod. Door een kwaliteitsverbe
tering van aspecten op bet gebied van ligging, bereikbaarheid, voorzie
ningen, en dergelijke, kunnen deze factoren bijdragen aan een sterkere 
positie van het aanbod op de markt. 

A Promotiebeleid: 
Het promotiebeleid is erop gericht het aanbod onder de aandacht van 
(potentiele) huurders te brengen. Veelal wordt het promoten door de 
aanbieder/verhuurder van kantoorgebouwen overgelaten aan makelaars, die 
reeds door hem zijn benaderd om bet betreffende gebouw op de markt te 
brengen. Tevens kan gebruik worden gemaakt van speciale reclame-bureaus. 
Het promotie-instrument blijkt in de vastgoedsector echter niet de aandacht 
te krijgen die het zou moeten krijgen op grond van haar voomame rol. 
Met betrekking tot marketingcommunicatie in de vastgoedsector kan worden 
gesteld dat zij getypeerd wordt als: pragmatisch, ad hoc, enigszins inconsis
tent en direct resultaat gebonden. Er wordt veel gebruik gemaakt van 
dezelfde soort media met als gevolg dat veel communicatie-uitingen op 
elkaar gaan lijken. 

Juist in de vastgoedsector en door de huidige marktsituatie dienen aanbie
ders hun gebouwen correct te positioneren met als doel een bepaald beeld 
van de lokatie c.q. bet gebouw te scheppen/vestigen. 
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voorkeursfase 

instrumenten: 

aspecten: 

1. Object 

2. Lokatie 

3. Hurende 
organisatie 

Het innemen van een zogenaamde 'top of mind' positie vormt in dit kader 
de acbterliggende gedacbte. Positionering dient ertoe te leiden dat bet 
gebouw de voorkeursfase baalt bij de doelgroep, met als gevolg dat bet 
niveau van de buurder(s) stijgt, de belevingswaarde van bet object toeneemt 
en derbalve de prijs kan stijgen. Dit dient de aanbieder - al dan niet met 
bulp van makelaars tracbten te bewerkstelligen door bet creeren van de 
vraag, een zorgvuldige vaststelling van doelstellingen en doelgroepen. 

De mate waarin en de wijze waarop de verscbeidene - voor banden zijnde -
marketinginstrumenten ingezet kunnen worden, wordt in boofdzaak bepaald 
door de gekozen strategie-vorm en de situatie, welke wordt bepaald door 
een gegeven object, lokatie en burende organisatie(doelgroep). 

Middels een matrix kan een en ander in beeld worden gebracbt: In borizon
tale ricbting worden de vier marketinginstrumenten aangegeven. Verticaal in 
de matrix staan de aspecten: object, lokatie en burende ondememing. Per 
veld kan vervolgens worden bekeken in boeverre, welke activiteiten per 
aspect verricbt dienen te worden en kunnen aanbevelingen, suggesties en 
voorstellen gedaan worden. 

A. B. c. D. 
Produktbeleid Plaatsbeleid Prijsbeleid Promotiebe-

leid 

Al Bl Cl Dl 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

Tabet 6 .2: Ordening van de marketing-instrumenten 

Wordt uitgegaan van de strategie-vorm 'marktpenetratie', dan krijgt onder
staande matrix de volgende invulling: 

Produktbeleid: Al. 
De mate waarin, de wijze en bet moment waarop bet instrument 'produkt' 
kan worden gebanteerd, is in belangrijke mate athankelijk van bet kwali
teitsniveau van bet bestaand aanbod/object. Voorstellen omtrent de inzet van 
verscbeidene subinstrumenten kan niet geschieden, voordat de kwaliteit van 
bet aanbod in kaart is gebracbt. Om inzicbt te krijgen in de aangeboden 
kwaliteit van kantoorbuisvesting kan een aantal verschillende methoden 
gehanteerd worden (REN-norm; SBR-methode). Door middel van een 
beoordeling van verscbeidene objectaspecten kan de kwaliteit van bet 
aanbod/object in kaart worden gebracbt. 
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kwaliteitsniveau 

verhogen 

meegaan 'in de tijd' 

marktonderzoeken 

dienstverlening 

Welke voorstellen kunnen in bet kader van dit beleid gedaan worden? 
Om zittende huurders te behouden en nieuwe huurders aan te trekken 
kunnen aanbieders/verhuurders van kantoorhuisvesting bun aanbod op een 
hoger kwaliteitsniveau tillen. 

Dit houdt in dat na een inventarisatie van de kwaliteiten van de afzonderlij
ke objectaspecten - gegeven de doelgroep - overgegaan kan worden tot een 
kwaliteitsverbetering van laagscorende aspecten. Door 'upgrading' van bet 
pand komt bet object sterker in de markt te liggen. 
Om tegemoet te komen aan de voortdurend wijzigende eisen van kantoor
houdende organisaties, dienen aanbieders/verhuurders mee te gaan 'in de 
tijd' . Een voortdurende produktaanpassing en -innovatie is noodzakelijk. 
Een afwachtende hooding kan (op den dour) fataal worden als gevolg van 
bet feit dat kantoorobjecten kwalitatief 'verouderd' raken. Door constant op 
de ontwikkelingen in te spelen, blijft bet aanbod 'up to date' en aantrekke
lijk voor zittende en potentiele huurders. 
Als zodanig zijn marktonderzoeken van groot belang om deze ontwikkelin
gen en trends op te sporen en in kaart te brengen. 
Ten aanzien van bet produktbeleid kan tevens bet aanbieden van vormen 
van dienstverlening - als toevoeging aan bet fysieke kantoorobject - gezien 
worden als (sub)instrument. Met dit (sub)instrument kan een aanbieder/ver
huurder zich duidelijk profileren en onderscheiden van zijn collega's. Als 
voorbeelden kunnen genoemd worden service-verlening v66r, tijdens en na 
de hour en financiele service (corporate finance/financial engineering). 
Pre-service kan bestaan uit uitgebreide voorlichting en advisering, waarbij 
bet uitgangspunt de vraag betreft op welke wijze potentiele problemen van 
de huurders zijn op te lossen. Deze service dient de potentiele huurder bet 
gevoel te geven dat hij serieus wordt genomen en wordt beschouwd als een 
volwaardige gesprekspartner. After-service heeft grotendeels betrekking op 
bet beheer (bet uitvoeren van onderhoud en reparatie) van bet kantoorobject. 
In combinatie met bovenstaande kan bij dienstverlening tevens worden 
gedacht aan bet bieden van 'garantie' in de vorm van bet in perfecte staat 
houden van bet object. Het 'op kwalitatief hoogwaardig wijze' brengen van 
bet aanbod dient bet motto te zijn en de basis te vormen voor de aanbie
der/verhuurder ten aanzien van bet positioneringsproces. 

A2. 
Niet van toepassing 

A3. 
Aanbieders/verhuurders van kantoorruimte hebben dikwijls te maken met 
verzamelkantoorpanden waarvan 'slechts' een deel van de beschikbare 
ruimte verhuurd is. Het vinden van 'geschikte' huurders voor de leegstaan
de ruimte blijkt een moeilijke aangelegenheid: potentiele huurders moeten in 
bet gebouw en bij de zittende huurders 'passen' . 
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Plaatsbeleid: 

Prijsbeleid: 

Binnen bet produktbeleid kan gewezen worden op bet buisvesten van een of 
meerdere kantoororganisaties 'van naam' die een 'trekkersfunctie' gaan 
vervullen. De praktijk wijst uit dat veel organisaties zicb (willen) vestigen 
in kantoorgebouwen waarin 'grote' organisaties van naam (en faam) zijn 
gebuisvest. 

Bl. 
Niet van toepassing 

B2. 
Alvorens gekomen kan worden tot een inzet van (sub)instrumenten betref
fende bet plaatsbeleid dienen de kwaliteiten van de lokatie in kaart gebracbt 
te worden. Wederom kan gebruik worden gemaakt van de REN-norm of 
SBR-methode. Per aspect kan de kwaliteit worden beoordeeld, waarna al 
dan niet overgegaan kan worden tot een verbetering ervan. Er is ecbter een 
aantal (deel)aspecten dat nauwelijks tot niet is te veranderen omdat de 
aanbieder/verbuurder er geen invloed op beeft c.q. kan uitoefenen (nabij
beid autosnelweg, treinstation, etcetera). Het op een boger niveau tillen van 
kwaliteiten, waarop de aanbieder/verbuurder wel invloed kan uitoefenen, 
dient dan uitkomst te bieden. Factoren als representativiteit, toegankelijk
beid en veiligbeid kunnen in dit kader al dan niet bijdragen aan een bogere 
omgevingskwaliteit. 

B3. 
Beleggers in vastgoed willen slecbts beleggen in lokaties die zicb reeds 
bebben bewezen. Deze bouding wordt ook aangetroffen bij bepaalde kan
toorboudende organisaties die zicb slecbts willen vestigen op 'bepaalde' 
lokaties. 
In dit kader kan worden gewezen op bet feit dat veel van betzelfde soort 
organisaties met dezelfde kenmerken, eisen en wensen elkaar opzoeken. 
Vanuit dit oogpunt is bet van belang de kwaliteit van de omgeving op een 
boog niveau te brengen en bouden, betgeen al dan niet gepaard gaat met bet 
aanbrengen van bepaalde gemeenscbappelijke voorzieningen/faciliteiten. (zie 
ook B2). Het probleem ligt ecbter in bet feit dat de kantoorobjecten op een 
lokatie veelal in banden zijn van verschillende aanbieders/verbuurders. 

Cl, C2 en C3. 
Naast bet feit dat bet vaststellen van de prijs afhankelijk is van meerdere 
factoren (prijsdoelstelling, prijsgevoeligbeid, omvang en prijs van con
currenten), wordt zij in grote mate bepaald door de kwaliteiten van bet 
object, de lokatie en de doelgroep. Het inzetten van dit instrument vraagt 
om een gezamenlijke benadering van alle drie de aspecten vanwege de 
onderlinge samenhang. Het uitgangspunt wordt gevormd door een goede 
prijs/kwaliteitsverbouding, welke gezien kan worden als een voorwaarde 
voor verbuur. De kwaliteiten van bet object en de lokatie bepalen als 
zodanig in belangrijke mate de prijs van bet object. Daarnaast speelt de 
doelgroep een belangrijke rol. 
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topsegment ontbreekt 

lagere huurprijzen 

Promotie-beleid: 

cognitief 

affectief 

soort boodschap 

Indien een aanbieder/verhuurder zich richt op de 'topklasse' van de markt 
kan een relatief 'hoge' huur vastgesteld en gevraagd worden. 
Niet alleen wordt op deze wijze een topsegment gecreeerd - die vooralsnog 
in Nederland ontbreekt - maar kunnen organisaties zich tevens beter onder
scheiden/differentieren van 'de rest' en een vooraanstaande positie in de 
markt verwerven. 

Indien bet huurcontract van zittende huurders ten einde loopt, kan een 
aanbieder/verhuurder overgaan tot prijsaanpassingen c.q. -concessies als 
middel om hen over te halen bun contract te verlengen. 
Huurconcessies - in de vorm van een lagere huurprijs t.o.v. de feitelijke 
vraaghuur, een huurvrije periode, aftopping van service kosten, 'tenant 
improvements' - kunnen worden gezien als huurderving, maar zijn op lange 
termijn te zien als een investering (in de relatie). 

Dl, D2 en D3. 
Analoog aan bet inzetten van bet instrument 'prijs' is voor de inzet van bet 
promotie-instrument een gezamenlijke beschouwing van bet drietal aspecten 
noodzakelijk. De mate waarin sprake is van een 'specifiek, hoogwaardig' 
kantoorpand gelegen op een kwalitatief hoogwaardige lokatie bepaalt - naast 
de doelgroep die men voor ogen beeft - in belangrijke mate de wijze waarop 
promotie activiteiten verricht moeten worden c.q. bet aanbod onder de aan
dacht van de (potentiele) huurders gebracbt moet worden. In bet kader van 
bet promotiebeleid dient de aanbieder/verhuurder als zodanig inzicht te heb
ben in onderstaande aspecten: 

• De communicatiedoelstelling: indien bekend is welke doelstellingen 
bereikt dienen te worden, kan de keuze van bet promotie-instrument, de 
omvang en aard van de boodschap bepaald worden. Doelstellingen die 
gehanteerd kunnen worden, kunnen onderverdeeld worden in een tweetal 
verschillende typen: 

• cognitieve doelstellingen: deze doelstellingen zijn gericbt op bet overdragen 
van kennis zoals bet vergroten van de bekendheid van bet aanbod, lokatie 
en aanbieder/verhuurder; 

• affectieve doelstellingen: bet doel is bet aanbrengen/wijzigen van een 
bepaalde bouding. Gedacbt kan worden aan bet opwekken van belangstel
ling, bet bereiken van waardering en bet ontwikkelen van 'huur'intenties. 

• De communicatiedoelgroep: een aanbieder/verhuurder van kantoorhuis
vesting dient te weten welke doelgroep hij wil bereiken. 
Het is van belang een zo duidelijk mogelijk beeld/inzicht te krijgen van de 
communicatiedoelgroep met bet oog op bet soort boodschap en de keuze 
voor de in te zetten middelen. Om als 'zender' effectief te zijn, dient de 
totale markt gesegmenteerd te worden in kleinere (deel)markten. (Seg
menteren kan gedefinieerd worden als bet identificeren van groepen die een 
homogene reactie vertonen op de 'aanbiedingen' van een onderneming). 
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segmenteren is nood
zakelijk 

Op deze wijze kan de zender effectiever zijn boodschappen verzenden, 
aangezien slechts aandacht geschonken hoeft te worden aan de gekozen 
doelgroep. 

• De boodschap en wijze waarop zij verstuurd moet worden: duidelijk 
moet zijn wat er verteld gaat worden en welke media worden ingezet. 

Het aanbieden van specifieke, hoogwaardige kantoorpanden (op hoogwaar
dige Iokaties) - veelal bestemd voor de 'grotere' organisaties - vereist een 
andere aanpak in vergelijking met het aanbieden van 'doorsnee' kantoorpan
den. Met betrekking tot het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige 
kantoorpanden voor de topsegment doet een aanbieder/verhuurder er goed 
aan, gebruik te maken van andere media en boodschapvormen in tegenstel
ling tot het aanbieden van 'doorsnee' kantoorpanden. Ten aanzien van het 
aanbieden van kantoorpanden voor de topsegment kunnen de volgende voor
stellen gedaan worden: 

• De boodschap kan verwerkt worden in een uitgebreide informatiepakket met 
uitvoerige omschrijvingen van stad, lokatie en kantoorpand. Plattegronden, 
tekeningen van de lokatie en beschrijvingen van de verscheidene ruimten 
dienen dit pakket aan te vullen. Veelal kan deze informatie via brochures 
gericht worden verspreid onder de doelgroep. Daarnaast kan uitgebreid 
geadverteerd worden in vakbladen, die vooral voor het topsegment bestemd 
zijn. 

• Een ander instrument om de boodschap kenbaar te maken is via het houden 
van 'borrels': verschillende personen uit verscheidene organisaties worden 
uitgenodigd in het 'te huren' pand voor een 'borrel', waarbij ze een rondlei
ding krijgen door bet gebouw. Op deze wijze worden ze 'geconfronteerd' 
met de kwaliteiten van bet pand. Maquettes, dia-series, etcetera kunnen 
eveneens bijdragen tot een betere beeldvorming. 

• Voorts bestaat de mogelijkheid om bet promotie-deel uit te besteden aan 
speciale bureaus. Het opstellen van een communicatieplan kan uitkomst 
bieden om ricbting te geven aan promotie-activiteiten die verricht dienen te 
worden om het aanbod/object onder de aandacht van het publiek te brengen. 
Het voordeel van het inscbakelen van deze bureaus is dat op deze wijze 
gebruik kan worden gemaakt van meer expertise en ervaring op bet gebied 
van communicatie en promotie. 

Voor bet promoten van 'doorsnee' kantoorpanden kan gebruik worden 
gemaakt van de meer 'gangbare' promotiemiddelen. Naast persreclame 
(regionale dag-, nieuws, vakbladen) kan gekozen worden voor buitenrecla
me (project-, verbuurborden) en drukwerkreclame. Promotie-verricbtingen, 
betreffende dit soort panden, worden door aanbieders/verbuurders van 
kantoorgebouwen veelal overgelaten aan makelaars. Zij beschikken over 
relatienetwerken en de juiste kennis. Via makelaars kan een groot bereik 
gerealiseerd worden. Juist op dit gebied dient een scberpe aansturing plaats 
te vinden van aanbieder/verbuurder naar makelaars. 
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timing 

6.3 Resume 

Om dit te bewerkstelligen dienen aanbieders op de hoogte te zijn van 
communicatie-middelen en -activiteiten. 
Last but not least dient gewezen te worden op het timing aspect: bet 
inzetten van de juiste promotie-instrumenten zal niet tot het gewenste 
resultaat leiden indien een 'goede' timing ontbreekt. Voortdurend dient 
gekeken te worden of de tijd rijp is voor bepaalde promotie-acties/ver
richtingen. 

• Stap 8: Actieprogramma 

Het actieprogramma kan worden beschouwd als het operationele deel van 
een marketingplan, waarin duidelijk wordt vermeld op welke wijze, welke 
personen c.q. afdelingen zich bezig gaan houden met bepaalde activiteiten, 
die in de voorafgaande stappen zijn verwoord. Duidelijk moet zijn wie, 
wanneer, welke activiteiten gaat verrichten. In dit kader dient verwezen te 
worden naar de rol die makelaars en vastgoedbeheer organisaties spelen in 
dit traject. Vanuit verhuurderszijde dient een scherpe aansturing en terug
koppeling plaats te vinden om alles in goede banen te leiden. 

• Stap 9: Controle 

Het plan dient bij tijd en wijle opnieuw doorlopen te worden. Wijzigingen 
c.q veranderingen uit de omgeving (intern en extern) alsmede een wijziging 
op gebied van doelstellingen maken het noodzakelijk strategieen bij te 
stellen met alle gevolgen voor de toe te passen tactiek en het actieprogram
ma. Budgetten vormen in dit kader een onmisbaar controle instrument. 

In het voorafgaande is beschreven op welke wijze het raamwerk inhoud 
krijgt. Opgebouwd uit negen stappen geeft het op overzichtelijke en gestruc
tureerde wijze weer welke activiteiten binnen een marketingplan verricht 
dienen te worden. Nadat in eerste instantie de ondernemingsdoelstellingen 
geformuleerd zijn, kan aan de hand van een externe en interne analyse zo
wel sterke en zwakke punten van de onderneming en het aanbod als kansen 
en bedreigingen uit de omgeving in kaart worden gebracht. V oorafgaand 
aan het formuleren van de te volgen strategie, dient bekend te zijn welke 
doelstelling nagestreefd wordt. Is de doelstelling bekend en de strategie 
vast-gesteld, kan invulling worden gegeven aan de tactiek. Middels bet 
inzetten van de verscheidene - voor handen zijnde - marketinginstrumenten 
wordt vervolgens handen en voeten gegeven aan de strategie. Deze stap 
blijkt de meest cruciale stap uit het plan te zijn. Niet alleen vindt bier de 
vertaling plaats van strategisch naar tactisch niveau, maar wordt tevens 
bepaald welke instrumenten, in welke mate en op welke wijze ingezet 
dienen te worden. De inzet van deze instrumenten bepaalt uiteindelijk de 
wijze waarop een aanbod wordt gepositioneerd. 
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In bet operationele deel - bet actieprogramma - van bet raarnwerk wordt 
vervolgens aangegeven op welke wijze, welke personen, welke activiteiten 
gaan verricbten. De laatste stap 'controle' maakt bet mogelijk bet bele 
proces berbaaldelijk te doorlopen, opdat de verscbeidene stappen bij tijd en 
wijle aangepast kunnen worden in geval van wijzigende omstandigbeden uit 
de omgeving of ondememing. 

Of bet ontwikkelde raarnwerk - inhoudelijk gezien - daadwerkelijk prakti
scbe waarde vertegenwoordigd, is nog de vraag. 
De 'inhoudelijke' waarde dient ecbter gescbat te worden door de activiteiten 
uit een marketingplan voor de vastgoedsector te vergelijken met activiteiten 
die in de praktijk door aanbieders/verbuurders van kantoorruimte worden 
verricbt met bet oog op bet op de markt brengen van een aanbod. lndien 
een goed beeld aanwezig is omtrent de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan dit positioneringsproces (uit de praktijk) kunnen de mogelijkhe
den van marketingplannen voor de vastgoedsector in kaart worden gebracbt. 
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7: Het positioneringsproces: de praktijk 

7 .1 Inleiding 

empirisch deel 

vooronderzoek 

interviews 

vervolgonderzoek 

enquetes 

Om de mogelijkheden van marketingplannen voor de vastgoedsector - zoals 
in voorafgaande hoofdstukken is beschreven - in beeld te brengen, is inzicht 

vereist in de wijze waarop in praktijk invulling wordt gegeven aan bet 
'positioneringsproces'. Dit proces kan worden omschreven als bet geheel 

van acties/activiteiten dat wordt verricht om een kantorenaanbod op de 
markt te brengen, uiteindelijk resulterend in een (weder-)verhuur van dit 
aanbod. Indien bekend is hoe dit proces eruit ziet c.q. hoe aanbieders bun 
aanbod positioneren, kan worden nagegaan wat de perspectieven zijn van 

bet ontwikkelde raamwerk voor marketingplannen. 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving en de resultaten van bet empirisch 
gedeelte (van bet onderzoek), dat is opgebouwd uit een tweetal fasen: De 
eerste fase heeft betrekking op een vooronderzoek in de vorm van kwali

tatief onderzoek, waarbij de informatie via mondelinge interviews verza
meld is. Aan de hand van de verkregen informatie is een vervolgonderzoek 
(fase 2) verricht in de vorm van schriftelijke enquetes, opdat enerzijds bet 
reeds verkregen beeld van bet proces nader aangescherpt kan worden en an
derzijds de mogelijkheden voor marketingplannen voor de vastgoedsector 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

7.2 Fase 1: Het vooronderzoek 

7. 2 .1 Inleiding 

Om bet positioneringsproces in kaart te brengen is een 'verkennend' voor
onderzoek verricht. Op deze plaats wordt - middels een omschrijving van 

dit vooronderzoek - aandacht besteed aan de onderzoekseenheden, de 
gehanteerde onderzoeksmethode en de resultaten die uit dit onderzoek naar 

voren zijn gekomen. Voorts wordt aan de hand van deze bevindingen een 
'algemeen' beeld geschetst van bet positioneringsproces zoals dat in de 
praktijk er uitziet. 

7 .2.2 De probleemstelling 

De basis van bet vooronderzoek wordt gevormd door een probleemstelling 

die als volgt geformuleerd kan worden: 'Op welke wijze wordt in de prak
tijk invulling gegeven aan bet positioneringsproces?' 

Deze probleemstelling is vervolgens uitgewerkt in een aantal deelvragen 
waarbij onder meer de volgende aspecten centraal staan: 
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kwalitatief onderzoek 

exploratief karakter 

descriptief karakter 

• De benaderingswijze van de markt (produktgericht versus marktgericht); 
• Het actief bezig zijn met de portefeuille; 
• De wijze waarop een aanbod op de markt gepositioneerd dient te worden; 
• De mate waarin wordt gewerkt met 'plannen' of 'documenten'; 
• De mate waarin en de wijze waarop marketing gehanteerd wordt. 

7.2.3 Onderzoekseenheid en -methode 

Om zicht te krijgen in de wijze waarop aanbieders van kantoorgebouwen 
hun aanbod op de huur- en verhuurmarkt brengen c.q. positioneren, is - uit 
de grote groep van actoren aan de aanbodzijde van de kantorenrnarkt (over
heid, project-ontwikkelaars, institutionele en particuliere beleggers, e.d.) de 
institutionele belegger als onderzoekseenheid genomen, aangezien deze actor 
gezien kan worden als de belangrijkste verhuurder. Bovendien blijkt deze 
inkadering/inperking noodzakelijk om het onderzoek overzichtelijk te 
houden. Een aantal is vervolgens benaderd met het verzoek mee te werken 

aan dit vooronderzoek in de vorm van een mondelinge interview. Van de 
acht instanties/organisaties die zijn benaderd, heeft een zestal haar 
medewerking verleend. Het betreffen vier pensioenfondsen, een 
vermogensbeheer-organisatie en een vastgoedfonds (Bijlage D). Het feit dat 
slechts de groep 'institutionele belegger' - als een van de vele partijen aan 
de aanbodzijde van de markt - is benaderd, houdt in dat het onderzoek bij 

voorbaat geen algemene geldigheid bevat en conclusies en aanbevelingen 
slechts gedaan kunnen worden met deze beperking in het achterhoofd. 

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek - in de vorm van half-gestruc
tureerde (mondelinge) interviews - aan de hand waarvan invulling wordt 
gegeven aan het vooronderzoek. Dit type interview wordt gekenrnerkt door 
het feit dat de vragen en antwoorden niet van te voren vastliggen maar de 
onderwerpen/topics wel. Het onderzoek is enerzijds te karakteriseren als een 
verkennend of exploratief onderzoek. Een onderzoeksvorm die zich laat 
kenrnerken door het feit dat het probleem vaag is en er nog weinig over 
bekend is. Anderzijds draagt het kenrnerken van een beschrijvend of de
scriptief onderzoek, aangezien er een grote nadruk ligt op bet beschrijven 
van 'waargenomen' activiteiten (Van der Zwaan, 1992). De onderwerpen/ 
topics die in deze interviews centraal staan, hebben alien (in)direct 
betrekking op de onderzoeksvragen, afkomstig uit de probleemstelling. 
Middels een aantal stellingen - gebaseerd op literatuuronderzoek - zijn deze 
onderwerpen aan de geinterviewden voorgelegd (Bijlage C). In eerst in
stantie zijn de resultaten per interview verwerkt, waarna de resultaten van 
de zes interviews vervolgens naast elkaar zijn gelegd. 

Aan de hand van 'vergelijkbare' - door verscheidene respondenten - gedane 
uitspraken en getoonde reacties, is vervolgens gekomen tot een 'algemene' 
uiteenzetting van de praktijk omtrent de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan het positioneren van een aanbod. 
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klant is koning 

relatiebeheer 

In geval van 'opmerkelijke' uitspraken worden deze letterlijk geciteerd. 

7 .2.4 De resultaten 

Uit de verscbeidene interviews komt naar voren dat de praktijk wezenlijk 
verschilt van betgeen in theorie voor mogelijk wordt gebouden. In onder
staande uiteenzetting zal middels verscbeidene aspecten bier verder op 
worden ingegaan: 

• Benaderingswijze 

• Aanbieders van kantoorbuisvesting (institutionele beleggers) lijken zicb 
ervan bewust te zijn dat de produktgericbte benaderingswijze van handelen 
en denken, plaats dient te maken voor de marktgericbte benadering, waarbij 
de buurder - zijnde de klant - centraal wordt gesteld. 

• Deze 'marktgericbte benadering' komt bij de meerderbeid van de gei:nter
viewden tot uitdrukking in een bepaalde profilering naar de klant toe: 
'Klant is koning' . 

• Bij deze benadering wordt door alle respondenten ecbter onderscbeid 
gemaakt naar nieuw aanbod en bestaand aanbod. Voor beide situaties geldt 
dat inzicbt in de wensen en beboeften van de verscbeidene doelgroepen 
noodzakelijk is. Het verkennen en definieren van deze doelgroepen staat als 
zodanig voorop. Bij nieuw aanbod dient in eerste instantie gekeken te 
worden naar datgene wat de markt vraagt. Bestaand aanbod wordt daaren
tegen gekenmerkt door bet feit dat bet object er al staat. Athankelijk van de 
klasse waarin men actief wilt zijn, kan worden overgegaan tot een 'upgra
ding' van bet object, als een van de mogelijke activiteiten/altematieven. 

• Vrijwel alle geinterviewden stellen dat de markt en de kwaliteit van bet 
aanbod uiteindelijk in belangrijke mate de activiteiten bepalen, die verricbt 
dienen te worden met bet oog op bet op de markt brengen van objecten. 

• Kantoorportefeuille 

• De zes institutionele beleggers zeggen alien dat zij beseffen dat zij 'actiever' 
met de portefeuille bezig dienen te zijn. Dit wordt niet alleen veroorzaakt 
door de toenemende leegstand en de groter wordende concurrentie, maar 
ook vanwege bet feit dat buurders in de loop ter tijd mondiger/kritiscber 
zijn geworden. Ze bebben zicb ontwikkeld tot volwaardige, professionele 
gesprekspartners. 

• Het 'actiever' omgaan met de portefeuille komt bij de meeste gei:nterview
den tot uitdrukking in een of meer van de volgende drie aspecten: 'Contact 
(blijven) bouden met huurders (relatiebebeer), bet aanbieden van een 
optimaal produkt/object en dit alles op een zo goed mogelijk wijze' . 

• Ten aanzien van relatiebeheer wordt in alle interviews vastgesteld dat dit 
aspect meer en meer de aandacbt krijgt. 
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kwalitatief hoog

waardige wijze 

marktpositio

nering 

ad hoc 

elk object is uniek 

Aanbieders/verhuurders zien in dat bet hebben en houden van een goed 
contact een 'must' is om zittende huurders te kunnen behouden. 
Een van de geinterviewden zegt bet volgende: 'Activiteiten die verricht 
dienen te worden om een huurder te houden, zijn namelijk minder complex 
en kostbaar in vergelijking met de activiteiten die nodig zijn om een nieuwe 
huurder te vinden en aan te trekken'. 

• Het aanbieden van een optimaal produkt - als tweede aspect - houdt in dat 
er sprake dient te zijn van 'een goede prijs/kwaliteitsverhouding' . Het 
vormt in principe een voorwaarde waaraan hoe dan ook voldaan dient te 
worden, wil bet object verhuurd kunnen worden. 

• Vervolgens dient men dit produkt\object 'op kwalitatief hoogwaardige wij
ze' aan de huurder te brengen. Dit laat zich hoofdzakelijk vertalen in een 
intensieve begeleiding van de huurder. Het opvragen van informatie via 
databanken en dergelijke - over de hurende organisatie met bet oog op 'bet 
inspelen op diens behoeften' - vormt een van de te verrichten activiteiten. 

• Met betrekking tot bet adequaat positioneren van bet aanbod op de markt 
worden marktonderzoek en marktpositionering genoemd als activiteiten die 
verricht worden. Middels marktonderzoek wordt informatie verschaft om
trent de situatie op de kantorenmarkt en de (toekomstige) ontwikkelingen 
die zich hierop zullen voordoen. 
Marktpositionering heeft betrekking op de gewenste positionering: Welke 
plaats wil men gaan innemen in de ogen van de huurders/afnemers, in bet 
veld van concurrerende objecten? Deze vraag vormt bet uitgangspunt voor 
bet te voeren (marketing)beleid. 

• Het adequaat op de markt brengen van bestaand aanbod blijkt echter een 
moeilijke opdracht, aangezien huisvestingskeuzes vaak een irrationeel 
karakter dragen: 'Hoe dient men daarop in te spelen?' (harde en zachte 
factoren: § 2.5). 

• Positioneren 

• De wijze waarop aanbieders/verhuurders van kantoorhuisvesting heden ten 
dage activiteiten ontplooien in bet kader van bet positioneringsproces kan 
worden getypeerd als een ad hoc aangelegenheid: In praktijk vormt (voor de 
beleggers) bet realiseren van een bepaald rendement de doelstelling die ge
haald dient te worden. Daarvoor wordt een strategie uitgestippeld, waarbij 
de tactiek vervolgens verschilt van geval tot geval van moment tot moment. 
'Dit komt voort uit bet feit dat elke situatie qua pand, lokatie en huurder 
uniek is'. Het gevolg is dat activiteiten verricht worden op ad hoc basis. 
Vanuit dat oogpunt is bet werken volgens een bepaald {marketing)plan 
nagenoeg onbekend. 

• Veelal is op portefeuilleniveau bekend welke lijnen gevolgd moeten worden. 
Dit is veelal vastgelegd in een beleidsplan. Tevens wordt gebruik gemaakt 
van exploitatieplannen aan de hand waarvan een belegger kan komen tot een 
gewenste samenstelling van zijn kantorenportefeuille. {Welke panden wil ik 
wel en welke panden wil ik niet in mijn portefeuille?). 
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objectniveau 

stramien 

in de kinder
schoenen 

dienstverlening 

• Op complex/objectniveau vinden de werkelijke 'positionerings'activiteiten 
plaats die in dit kader verricbt dienen te worden en per situatie verschillen, 
afhankelijk van de markt en de kwaliteiten van bet object. Deze activiteiten 
zijn als zodanig niet beschreven in een (marketing)plan en liggen niet vast. 
'Veeleer is er sprake van een soort stramien waarbinnen deze activiteiten 
plaatsvinden. Zo'n stramien is z6 duidelijk en voor iedereen er- en ber
kenbaar dat bet kan worden gezien als een ongeschreven wet'. 

• V astgoedmarketing 

• Met betrekking tot bet gebruik van marketing in de vastgoedsector wordt 
door de meerderbeid van de ge1nterviewden opgemerkt dat bet nog 'in de 
kinderscboenen' staat. Het blijkt een ondergescboven fenomeen, dat zijn 
oorzaak vindt in een aantal aspecten. Op de eerste plaats kan worden 
gewezen op bet feit dat vastgoed wezenlijk verschilt van elk ander 
'marketable' produkt/object: 'Beboeften aan een bepaald vastgoedobject 
kunnen nauwelijks tot niet worden opgewekt'. (Wei kunnen buurders 
gemanipuleerd worden met betrekking tot bun buisvestingskeuze.) 
Vervolgens kan worden gewezen op bet feit dat de beschikbare 
marketinginstrumenten 'beperkt' bruikbaar zijn. 'De lokatie en de ver
schijningsvorm (in geval van een bestaand object) liggen in grote mate vast 
en vormen als zodanig een gegeven'. (Mijn inziens kan met deze instru
menten wel degelijk marketing worden gepleegd.) Ten aanzien van de 
buurprijzen wordt gesteld dat zij binnen een bepaalde bandbreedte liggen, 
waardoor met bet instrument 'prijs' nauwelijks te concurreren valt. 
Uitgaande van de vier bekende marketinginstrumenten (produkt, prijs, 
plaats, promotie) dient bet instrument 'promotie' vervolgens de uitkomst te 
bieden om onderscbeidbaar te zijn. Maar ook bier is te zien dat dit 
instrument in de praktijk nog te weinig (goed) wordt gehanteerd. Buiten dit 
viertal instrumenten kan ecbter nog worden gewezen op (de kwaliteit van 
de dienstverlening als mogelijk instrument waarmee aanbieders/verbuurders 
zicb concurrerend op kunnen stellen c.q. profileren. 

7 .3 Fase 2: Het vervolgonderzoek 

Om bet reeds verkregen beeld verder te vormen, is een vervolgonderzoek 
uitgevoerd dat niet alleen ingaat op (marketing)activiteiten - welke al dan 
niet worden verricbt in bet kader van bet positioneringsproces - maar tevens 
aandacht besteedt aan mogelijke verbanden, relaties en samenhangen tussen 
enerzijds type/soort belegger en omvang van <liens portefeuille en anderzijds 
de mate waarin aandacbt wordt gescbonken aan marketingactiviteiten en bet 
gebruik van marketinginstrumenten bij bet verwerven van een concurrerende 
positie op de buur- en verbuurmarkt van kantoorgebouwen. 
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operationaliseren 

variabelen 

verkennend 

De resultaten die hieruit naar voren komen, kunnen uiteindelijk (indirect) 
worden gebruikt om na te gaan in welke mate en op welke wijze marketing
plannen voor de vastgoedsector een bijdrage kunnen leveren aan het 
positioneren van een aanbod. 

7.3.1 Onderzoeksvragen 

Alvorens de resultaten van dit onderzoek behandeld worden, dient aandacht 
besteed te worden aan de opzet en uitvoering van bet onderzoek (de 
methodische karakterisering van het onderzoek, het onderzoeksinstrument en 
de wijze waarop de gegevens verwerkt en geprepareerd zijn). 

V anuit de probleemstelling - geformuleerd in het vooronderzoek - is een 
aantal onderzoeksvragen opgesteld, dat in dit onderzoek centraal staat: 

• Welke activiteiten kunnen binnen het positioneringsproces onderscheiden 
worden? 

• In hoeverre wordt in dit kader gebruik gemaakt van marketinginstrumenten 
en welke marketingactiviteiten kunnen worden onderkend? 

De informatie - op grond waarvan de onderzoeksvragen geformuleerd zijn -
is enerzijds verkregen uit literatuurstudie en anderzijds afkomstig van het 
vooronderzoek. Door de kenmerken en/of begrippen uit de onderzoeksvra
gen te operationaliseren in concrete meetbare termen ontstaan variabelen, 
aan de hand waarvan deze kenmerken/begrippen gemeten kunnen worden. 
Uitgaande van de veronderstelling dat de vastgoedsector nauwelijks tot niet 
bekend is met de marketingfilosofie en de marketingterminologie, zijn alle 
variabelen zodanig 'vertaald' c.q. omschreven dat zij begrijpbaar zijn voor 
een ieder. 

Bij voorbaat dient vermeld te worden dat het niet de intentie is 'algemene' 
uitspraken te doen omtrent de wijze waarop vastgoedbeleggers - als aanbie
ders van vastgoed - hun aanbod op de markt positioneren. Het feit dat er 
sprake is van een 'verkennend' onderzoek geeft reeds aan dat het uitsluitend 
gaat om het verkennen van het werkgebied van beleggers met betrekking tot 
het positioneren van kantoorobjecten middels (het gebruik van) marketing. 

7.3.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Dit vervolgonderzoek kan worden gezien als een 'beschrijvend' onderzoek 
dat kenmerken bevat van 'verkennend' onderzoek. Niet alleen wordt 
aandacht besteed aan 'in welke mate'-vragen, maar ook aan 'verschil' en/of 
'samenhang'-vragen. Voor de verzameling van de gewenste data is gekozen 
voor een (schriftelijke) enquete-onderzoek, aangezien met deze methode in 
relatief korte tijd veel informatie van een grote groep personen/instanties 
verkregen kan worden. 
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gesloten 

meerkeuzevragen 

Nadat de kenmerken uit de onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd in 
concrete meetbare termen is een vragenlijst opgesteld, die hoofdzakelijk 
bestaat uit gesloten meerkeuzevragen met opinierende antwoordmogelijkhe
den (zie voorbeeld). Voor de volledige vragenlijst wordt verwezen naar 

bijlage E. 

Onderdeel van vragenlijst 

In deze vragenlijst is een aantal variabelen te onderscheiden, dat als zodanig 
middels het enquete-onderzoek gemeten kan worden: 

• De mate waarin sprake is van een marktgerichte benadering: 
• De mate waarin marketinginstrumenten/technieken worden toegepast; 
• De mate waarin wordt gewerkt a.d.h.v. een plan, een stramien of op ad hoc 

basis; 
• De mate waarin men tevreden is met de huidige werkwijze of de mate 

waarin men behoefte heeft aan een meer gestructureerde werkwijze; 

Voorts is een codeboek gemaakt om de gegevens te verwerken en te ana
lyseren met behulp van een personal computer. Voor de volledige weergave 
van het codeboek wordt verwezen naar Bijlage F). 

Onderdeel van codeboek 
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7 .3.3 De resultaten 

• De respons 

Bij bet verz.amelen van infonnatie/ gegevens door middel van schriftelijke 
enquetes dient immer een afweging worden gemaakt tussen enerzijds de 
gevraagde tijd voor bet lezen en invullen van de enquetes en anderzijds de 
respons. Een uitgebreide enquete vergt veel tijd om te beantwoorden en kan 

leiden tot tegenvallend respons. Bij korte enquetes is de respons veelal 
boger maar de infonnatiedicbtheid is dan relatief kleiner. 

Via Studievereniging Vastgoedbebeer Eindhoven (Service) zijn enkele 
tientallen namen en adressen van beleggers bemacbtigd, aan wie de enquetes 
vervolgens verstrekt zijn. (In feite is er sprake van een 'gelegenheidssteek
proer (Bijlage G)). Hoewel bet enquete-onderzoek in eerste instantie 
gebouden zou worden onder een veertigtal beleggers (zowel particuliere als 
institutionele beleggers) is besloten de particuliere beleggers van bet 
onderzoek uit te sluiten, aangezien bet voomamelijk 'kleine 
partijen/instanties' betreffen die niet onder de zelfde noemer als de 
institutionele belegger geplaatst kunnen worden. Van de aldus 34 enquetes 
zijn 22 exemplaren geretoumeerd. Procentueel boudt dit een respons in van 
((22/34)*100%=) 64,7%. De uiteindelijk bruikbare respons (dataproduce
rende steekproef) bedraagt ecbter 18 enquetes, betgeen te wijten is aan bet 
feit dat enkele beleggers slecbts 'indirect' in vastgoed beleggen (beurs
genoteerde onroerend goedfondsen) en als zodanig niet in staat zijn de 
gewenste informatie te verscbaffen. (Voor een lijst van de populatie wordt 
verwezen naar Bijlage G). Hoewel er 'slecbts' sprake is van 18 
respondenten kan van een bevredigend aantal gesproken worden. Onder de 
respondenten bevinden zicb 3 pensioenfondsen, 7 verzekeringsmaatschappij
en, 1 vennogensbebeerder en 7 vastgoedfondsen. 

Tabet 7 .1: De respons 

• De eigenlijke resultaten 
In onderstaande uiteenzetting passeren de onderzoeksresultaten de revue. 
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Daarbij wordt onder meer aandacbt besteed aan de mate waarin beleggers 
'marktgericbt' de markt benaderen en marketingactiviteiten verricbten, bun 
werkwijze - met betrekking tot bet op de markt brengen van een object - en 
marketingplannen. Voorts wordt aandacbt gescbonken aan mogelijke rela
ties/samenhangen tussen de verschillende categorieen vastgoedbeleggers 
resp. portefeuille-omvang en de mate waarin marketingactiviteiten worden 
verricbt. Om de resultaten op een overzicbtelijk wijze te presenteren, wordt 
gebruik gemaakt van tabellen waarin per aspect/activiteit de gemiddelde 
scores (en tussen baakjes de standaarddeviatie van deze score) worden 
weergegeven. De gemiddelde score van een vraag/aspect is berekend door 
bet quotient te nemen van de som van de afzonderlijke scores (van de re
spondenten) op deze vraag/aspect en bet totaal aantal respondenten. Ze geeft 
een indicatie omtrent de mate waarin een bepaald aspect zicb voordoet. 
(Schaalverdeling: 1 =weinig/ minder t/m 5=veel/meer. Voor een juiste 
interpretatie van de scbaalverdeling en antwoordmogelijkheden wordt 
verwezen naar bijlage F). 

• Benaderingswijze van de markt 
Om inzicbt te krijgen in de mate van marktgericbtheid wordt een beeld 
gescbetst van de buidige stand van zaken met betrekking tot de omvang van 
de buidige leegstand en de mate waarin beleggers zicbt bebben op bun 
ondememing, bun portefeuille, de omgeving en (potentiele) buurders (in 
vergelijking met 5 a 10 jaar geleden). Daarbij kan gebruik worden gemaakt 
van tabel 7.2: 

Tabet 7.2: Marktbenaderingswijze 

De enquete-resultaten wijzen uit dat in de loop ter tijd sprake is van een 
toename van bet (in)zicbt in sterke/zwakke punten van ondememing en 
diens portefeuille, in kansen en bedreigingen uit de omgeving en in eisen en 
wensen van potentiele buurders. Deze resultaten onderschrijven als zodanig 
betgeen uit bet vooronderzoek naar voren is gekomen: Beleggers - als 
aanbieders van kantoorruimte - zijn in toenemende mate markt- en klantge
ricbter bezig. De mate waarin een wijziging van benaderingswijze van de 
markt, leidt tot meer dan wel minder inzicbt in bepaald aspecten, kan mid
dels kruistabellen inzicbtelijk worden gemaakt (Bijlage H: § H.l) . 
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Ei 
Invloed 

sen/wensen 

noch 
noch 

iets 
meer 

meer 

Kol om 
Totaal 

Kruistabel: eisen/wensen(huurder)-invloed 

vrij noch vrij veel 
weinig noch veel 

0 1 1 

0 3 4 

1 0 3 

1 4 8 

0 

0 

4 

4 

Rij 
Totaal 

2 

7 

8 

17 

v oorbeeld kruistabel 

Bovenstaande voorbeeld van een kruistabel wijst uit dat in totaal vijftien 
respondenten '(iets) meer' zicbt bebben in de eisen en wensen van (poten
tiele) buurders. Elf respondenten schrijven dit in grote mate toe aan een 
wijziging in marktbenadering. De overige kruistabellen vertonen betzelfde 
beeld. Daaruit blijkt dat een wijziging in marktbenadering in grote mate aan 
de basis staat van bet toegenomen inzicbt in genoemde aspecten. 

• (Marketing)activiteiten 
De mate waarin beleggers (marketing)activiteiten verricbten ten aanzien van 
bun kantorenportefeuille kan aan de hand van volgende tabel verduidelijkt 
worden. Uitgaande van de veronderstelling dat niet iedereen bekend is met 
de marketingfilosofie en de marketingterminologie, zijn de marketingacti
viteiten waar mogelijk zodanig omschreven/vertaald dat zij voor een ieder 
begrijpelijk zijn. 

Tabel 7.3: Marketingactiviteiten 
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De scores wijzen uit dat vooral aandacbt wordt besteed aan relatiebebeer en 
bet analyseren/doorlicbten van de portefeuille. Dit komt goed overeen met 
betgeen uit literatuurstudie en bet vooronderzoek naar voren komt: 'steeds 
meer beleggers komen tot bet besef dat ze actiever met bun portefeuille 
bezig moeten zijn en meer aandacbt dienen te scbenken aan bun buurders'. 
Daarentegen blijkt nauwelijks aandacbt besteed te worden aan marktsegmen
tatie in de vorm van bet opstellen van buurdersprofielen. Uit vooronderzoek 
komt naar voren dat dit een activiteit betreft, die boofdzakelijk 'slecbts' 
plaatsvindt indien er sprake is van bet op de markt brengen van (nieuwe) 
'specifieke' kantoorcomplexen of -panden, speciaal ontworpen voor een 
specifieke doelgroep. Het gevaar dat namelijk met dit soort ontwerpen 

gepaard gaat, ligt in het feit dat bet complex/pand volledig is afgestemd op 
deze doelgroep, betgeen risico's met zicb meebrengt ten aanzien van de 
(weder-)verbuurbaarbeid. Beleggers prefereren vanuit dat oogpunt stan
daard/doorsnee kantoorpanden boven specifieke panden, betgeen onder
bouwd wordt door resultaten uit bet vooronderzoek. Daaruit komt naar 
voren dat veel beleggers streven naar een portefeuille, opgebouwd uit ' stan
daard/doorsnee' kantoren die voldoen aan de 'algemene' eisen van de 
gemiddelde kantoorgebruiker (standaard pakket: goede lokatie, voldoende 
parkeergelegenheid, representatief pand, in goede bouwkundige en -fysiscbe 
staat). 

• (Marketing)activiteiten in bet kader van bet positioneringsproces 
Indien een object leegstaat en voor (weder)verbuur op de markt wordt 
aangeboden, is een aantal activiteiten te onderscbeiden dat verricht dient te 
worden. In onderstaande tabel wordt weergegeven in welke mate deze 
activiteiten worden verricbt met bet oog op bet op de markt brengen van 
een leegstaand object. 

Tabel 7.4: Activiteiten in bet kader van bet positioneringsproces 
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resume Uit de cijfers kan worden opgemaakt <lat het in kaart brengen van object
kwaliteiten, het op een hoger kwaliteitsniveau brengen van een object 
(indien noodzakelijk), het bepalen van de te hanteren tactiek, het inscha
kelen van de makelaardij en het bepalen van de uit te voeren promotiever
richtingen, activiteiten betreffen die in het kader van het positione
ringsproces vaak tot altijd worden uitgevoerd. Het gericht mailen naar 
potentiele huurders blijkt daarentegen zelden verricht te worden. Dit wordt 
bevestigd door resultaten die naar voren zijn gekomen uit het vooronder
zoek. Dat onderzoek wijst uit dat het gericht mailen naar potentiele 
huurders met als doel een of meer huurders te contracteren dikwijls weinig 
tot geen resultaten oplevert. (Veelal is er sprake van een te grote 'waste'). 
Een terughoudende opstelling betreffende deze activiteit is het gevolg. 

• Karakterisering van de werkwijze van beleggers 
Met betrekking tot de karakterisering van de werkwijze van de beleggers -
verbonden aan het op de markt brengen van objecten - wijzen de enquete
resultaten uit dat de meerderheid van de respondenten hun werkwijze 
karakteriseert als zijnde 'vrij gestructureerd'. 
Dit staat haaks op resultaten uit het vooronderzoek die uitwijzen dat veel 
activiteiten op ad hoc basis plaatsvinden. Dat de werkwijze als vrij 
gestructureerd wordt bestempeld, komt waarschijnlijk voort uit het feit dat 
beleggers vanuit een bepaald stramien werken dat 'in hun ogen' als 
gestructureerd beschouwd kan worden. Dit komt ook in het vooronderzoek 
duidelijk naar voren. Voor een 'buitenstaander' komt het echter als 
ongestructureerd naar voren. 

• Tevredenheid omtrent de buidige werkwijze en de beboefte aan meer 
structuur 
In samenhang met voorgaande aspect blijkt de meerderheid voldoende tot 
zeer tevreden te zijn met de huidige werkwijze. Toch beeft een aantal 
beboefte aan meer structuur. Aan de hand van kruistabellen kan worden 
bekeken in welke mate er beboefte is aan meer structuur, afgezet tegen de 
tevredenheid en karakterisering van deze werkwijze. Uit deze tabellen komt 
ecbter naar voren dat de beboefte aan meer structuur niet wordt veroorzaakt 
door bet feit dat men te maken beeft met een ongestructureerde werkwijze. 
(Bijlage H: § H.2) . Welke redenen liggen hier dan wel aan ten grondslag? 

• Het niveau waarop de activiteiten in bet bder van bet positionerings
proces plaatsvinden 
Het geheel van activiteiten dat een belegger verricbt met betrekking tot zijn 
vastgoedportefeuille vindt plaats op een drietal verschillende niveaus, 
waarbij elk niveau op eigen wijze een bepaald deel van bet vastgoedbebeer
traject stuurt. 
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Tabel 7.5: Hierarchisch niveau 

De resultaten wijzen uit dat de activiteiten in het kader van het positione
ringsproces voomamelijk op objectniveau plaatsvinden. Resultaten uit het 
vooronderzoek hebben dit reeds uitgewezen. Daaruit is naar voren gekomen 
dat elk object uniek is en als zodanig een eigen aanpak vereist. 

• Activiteiten uit een marketingplan 
Om een indruk te krijgen van de zinvolheid van bepaalde marketingactivitei
ten kan een tabel gehanteerd worden, waarin de gemiddelde scores een 
indicatie vormen van de mate waarin sprake is van een zinvolle actie. 

Bovenstaande activiteiten betreffen alien activiteiten uit een marketingplan 
voor de vastgoedsector. De resultaten wijzen uit dat het in kaart brengen 
van kansen en bedreigingen, bet analyseren van sterkten en zwakten van het 
aanbod, het opstellen van tactiek en actieplan als zinvolle activiteiten 
bestempeld worden. Daarentegen acht men bet formuleren van ondeme
mingsdoelstellingen minder zinvol. 
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Klaarblijkelijk wordt verondersteld dat iedereen op de hoogte is van deze 
doelsteling. 

Ofschoon de gevonden resultaten een helder beeld geven omtrent de mate 
waarin bepaalde aspecten/activiteiten plaatsvinden c.q. als nuttig ervaren 
worden, is onbekend wie (verzekeringsmaatschappijen/vastgoedfondsen/pen
sioenfondsen/vermogensbeheerders) aan de basis staat van deze resultaten. 
Om te achterhalen of er een mogelijke relatie is (binnen de gegeven rand
voorwaarden) tussen type/soort categorie en de mate waarin marketingacti
viteiten worden verricht, wordt bekeken hoe de afzonderlijke categorieen 
scoren op bepaalde marketingaspecten. 

• Verband/relatie tussen type categoric en mate waarin marketingacti
viteiten verricht worden. 
Om mogelijke verbanden/relaties/samenhangen te bespeuren wordt bet type 
categorie (pensioenfonds, verzekeringsmaatscbappij, vermogensbebeerder, 
vastgoedfonds) afgezet tegen de mate waarin activiteiten worden verricbt 
t.a. v. de kantorenportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is bet aantal typen 
categorieen teruggebracbt van 5 naar 3 categorieen. De aanleiding hiervoor 
is gelegen in bet feit dat weinig waarde kan worden gebecbt aan uitspraken, 
gebaseerd op onderzoeksresultaten, verkregen via een respondent. Vanuit 
dat perspectief wordt verder gegaan met 3 categorieen: 1) verzekerings
maatschappij, 2) vastgoedfonds en 3) overige. In de tabel staan wederom de 
gemiddelde scores en de standaard deviatie vermeld . 

(" = aantal respondenten -1) Tabel 7.7: Verband type categorie en marketingactiviteiten 
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Aan de hand van tabel 7. 7 kan echter niet eenduidig worden vastgesteld of 

de mate waarin bepaalde marketingactiviteiten plaatsvinden, athankelijk is 
van bet type categorie. (De relatief hoge scores bij de categorie 'overige' 
wordt veroorzaakt door een respondent uit deze categorie. Als zodanig kan 
hierover geen uitspraken worden gedaan.) Om een mogelijk verband te 
onderkennen tussen de omvang van de vastgoedportefeuille en de mate 
waarin marketingactiviteiten worden verricht, wordt een zelfde methode 
gehanteerd. 

• Verband/relatie tussen vastgoedportefeuille-omvang en de mate waar
in marketingactiviteiten verricht worden. 
Een mogelijk verband tussen portefeuille-omvang en de mate waarin mar
ketinghandelingen plaatsvinden, kan middels onderstaande tabel verduide
lijkt worden. Het aantal klassen (omvang portefeuille) is teruggebracbt van 
5 naar 2, aangezien bet ook bier onmogelijk is, uitspraken te doen op basis 

van gegevens van een paar respondenten (zie tabel pag. 67). Klasse 1 betreft 
dan alle beleggers met portefeuilles tot aan f 1 miljard . .Klasse 2 wordt 

gevormd door beleggers met portefeuilles boven f 1 miljard. 

... .... ~ 
Tabel 7.8: Verband vastgoedportefeuille-omvang en marketingactiviteiten 

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat klasse 2 over alle activiteiten een 
hogere gemiddelde score beeft dan klasse 1. Dit duidt erop dat respondenten 
met een portefeuille-omvang van 1 miljard of groter 'gemiddeld' in grotere 
mate de genoemde marketingactiviteiten verrichten in tegenstelling tot bun 
collega's met minder grote portefeuilles. Als zodanig kan worden gesteld 
dat de omvang van de vastgoedportefeuille invloed uitoefent op de mate 

waarin marketinghandelingen plaatsvinden: Er is sprake van een positief 
verband. Een mogelijke verklaring hiervoor kan worden gevonden in bet 

feit dat bet voomamelijk 'grote' beleggersondememingen betreffen die een 
portefeuille bezitten van enkele miljarden. 
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7.4 Resume 

Deze organisaties beschikken - in tegenstelling tot de 'k.leinere' organisaties 
- veelal over meer medewerkers (met (meer) kennis van marketing/know 
how) en financiele middelen, waardoor marketingactiviteiten eerder verricht 
en gefinancierd kunnen worden. Naarmate de vastgoedbeleggingen in aantal 
en omvang toenemen, zal het risico volgen. Om dit risico zoveel mogelijk 
te beperken dan wel te verminderen zullen beleggers meer (marketing)activi
teiten verrichten, opdat inzicht in de markt wordt vergroot en knelpunten 
inzichtelijk worden gemaakt. Voor een grafische weergave van de verschei
dene categorieen en k.lassen, afgezet tegen de mate waarin bepaalde marke
tingactiviteiten verricht worden, wordt verwezen naar bijlage H: §H.3. 

Aan de hand van een tweetal deelonderzoeken wordt invulling gegeven aan 
het empirisch gedeelte van dit onderzoek. Het eerste deelonderzoek betreft 
een vooronderzoek in de vorm van mondelinge interviews met een zestal 
institutionele beleggers. Het vervolgonderzoek betreft een enquete-onder
zoek onder 18 beleggers. Het doel van dit empirisch deel is het in beeld 
c.q. kaart brengen van het positioneringsproces, zijnde het geheel van 
activiteiten dat wordt verricht om een aanbod (op de markt) te positioneren, 
uiteindelijk leidend tot een (weder)verhuur van dat aanbod. 
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8: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

8 .1 Inleiding 

Het doel van <lit onderzoek is bet verkennen van de mogelijkheden om mid
dels bet opstellen van marketingplannen een kantorenaanbod op de markt te 
positioneren. Het onderzoek vangt aan met een analyse van de kantoren
markt en een verkenning van de marketingtheorie - op bet gebied van 
positioneren - gericbt op de voor vastgoed van betekenis zijnde facet
ten/aspecten. Een theoretiscbe bescbouwing van bet marketingplanningspro
ces draagt vervolgens uitgangspunten aan voor de ontwikkeling van een 
'raamwerk' voor marketingplannen voor de vastgoedsector. Ofscboon deze 
plannen in de vastgoedsector nauwelijks in gebruik zijn, worden ze in bet 
bedrijfsleven frequent gehanteerd om (bestaande en nieuwe) produkten/ 
diensten op de markt te brengen c.q. positioneren. Voorafgaande aan de 
conclusies en aanbevelingen met betrekking tot bet onderzoek wordt een 
samenvatting gegeven, waarin op summiere wijze een beschrijving wordt 
gegeven van bet uitgevoerde onderzoek. Uiteindelijk wordt bet hoofdstuk 
afgesloten met een slotbescbouwing, waarin op kernachtige wijze wordt 
ingegaan op vastgoedmarketing en de mogelijkheden voor vastgoed. 

8.2 Samenvatting 

kantoorgebouwen
markt 

marketing en 

vastgoed 

Bij bet aanbieden van huisvesting op de huur- en verhuurmarkt van kantoor
gebouwen blijken aanbieders van kantoorruimte in (steeds) grotere mate 
moeite c.q. problemen te ondervinden met het verhuren van hun aanbod 
c.q. bet vinden van buurders. Onder invloed van maatschappelijke, econo
mische en technologiscbe ontwikkelingen is de situatie op de kantorenmarkt 
drastiscb veranderd. Een overaanbod van kantoorruimte beeft onder meer 
geleid tot een verscbuiving van een aanbieders- naar een vragersmarkt waar 
afnemers/vragers van kantoorbuisvesting 'de touwtjes in banden' bebben. 
Een produktgericbte benaderingswijze is niet (meer) toereikend. 'Markt- en 
klantgericbt de markt benaderen' luidt bet nieuwe motto. Het innemen van 
een 'gezonde' marktpositie, opdat kantoorpanden verhuurd kunnen worden 
en blijven, wordt voor aanbieders van kantoorruimte van hoogst belang. De 
strijd om de schaarse huurders kan beginnen. Aanbieders/verhuurders 
krijgen niet alleen te maken met een dynamiscbe vraag, maar worden tevens 
geconfronteerd met professionele, kritische huurders. Naast het feit <lat zij -
meer dan ooit - genoodzaakt zijn zicb actiever bezig te bouden met de 
kantoorportefeuille, dienen ze kun kantorenaanbod op meer adequate wijre 
op de markt te brengen c.q. te positioneren. Een marktgericbte benaderings
wijre staat hierbij aan de basis. De essentie van deze benadering kan wor
den teruggevonden in de marketingtheorie, waarbij de wensen en beboeften 
van de afnemer/vrager centraal staan. 
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marlcetingplannings
proces 

marlcetingplannen 

raamwerlc 

Middels een verkenning van de marketingtbeorie, gefocust op de voor de 

vastgoedsector i.e. de kantorenmarkt relevante aspecten - op bet gebied van 
positionering - worden aangrijpingspunten aangereikt voor de ontwikkeling 

van een raamwerk voor marketingplannen. .Een marketingplan - welke ge
zien kan worden als een tool of management - kan omschreven worden als 

een document/rapport waarin op beldere wijze wordt beschreven op welke 
systematiscb wijze de - voor banden zijnde - marketinginstrumenten 

(produkt, prijs, plaats, promotie en dienstverlening) ingezet dienen te 
worden om een voorafgesteld doel te kunoen bereiken. Met betrekking tot 

bet positioneren van een aanbod - zijnde bet bewust realiseren van een 
duidelijke positie van een aanbod in de perceptie van de (potentiele) 

buurders ten opzicbte van concurrerend aanbod - kan dit plan een bijdrage 
leveren . 

.Een analyse van bet strategiscb marketingplanningsproces en marketingplan

nen uit de industriele marketing bebben vervolgens aan de basis gestaan 

voor bet uiteindelijke ontwerp van bet raamwerk. Marketingplannen vormen 
in principe bet produkt van bet marketingplanningsproces, dat kan worden 

gedefinieerd als een continue besluitvormingsproces, gericbt op een bewuste 
vormgeving en ingrijpen ten beboeve van een gewenste toekomst. 

Daar bet ontwikkelde raamwerk boofdz.akelijk is gebaseerd op literatuur(stu
die) wordt bet gekarakteriseerd door zijn theoretiscbe opzet/inslag. Het 

raamwerk is opgebouwd uit een negental stappen en kan als volgt scbema
tiscb worden weergegeven: 

Afbeelding: 8.1: Het raamwerk 

De volgende stappen kunnen binnen bet raamwerk onderscheiden worden: 
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Stap 1. Ondernemings- Alvorens een externe en interne analyse worden verricbt, dienen de doelstel-
doelstelling: lingen van de onderneming vastgesteld te worden. 

Stap 2. Externe analyse: Een stelselmatige analyse van de externe omgeving stelt een aanbieder/ ver
buurder in staat in een vroegtijdig stadium kansen en bedreigingen op te 
sporen uit zowel de micro- als de macro-omgeving. De micro-omgeving 
beeft betrekking op bepaalde 'instanties' uit de omgeving waarmee de 
aanbieder min of meer wederzijdse relaties beeft en waar een zekere 
beinvloeding nog mogelijk is: buurders, concurrenten, makelaars, e.d. . De 
macro-omgeving heeft daarentegen betrekking op 'kracbten' van buitenaf, 
die nauwelijks tot niet beinvloedbaar zijn. 

Stap 3. Interne 
analyse: 

Stap 4. Marketingdoel
stelling: 

Stap 5. Interne 
analyse B: 

Stap 6. Marketing
strategieen: 

Stap 7. Marketing
tactiek: 

De interne analyse is in twee delen gesplitst. Interne analyse A heeft be
trekking op bet verkrijgen van een goed inzicbt in de sterke en zwakke 
punten van de onderneming. Ze stelt als bet ware de (on)mogelijkheden vast 
die in feite als grenzen fungeren waarbinnen een aanbieder/verhuurder 
strategieen kan formuleren. 

Het formuleren van de marketingdoelstelling gaat gepaard met een keuze 
van de doelgroep, die bet uitgangspunt vormt vocr de toe te passen stra
tegie. 

Inteme analyse B is gericbt op bet verkrijgen van inzicbt in de sterke en 
zwakke punten van bet kantoorgebouwenaanbod/portefeuille en gaat vooraf 
aan bet formuleren van de toe te passen strategie. 

Door uit te gaan van globale strategieen is bet mogelijk bet strategiscbe 
planningsproces, dat voor elke onderneming en situatie uniek/specifiek is, 
enigszins te generaliseren. Er kan in dit kader een tweedeling gemaakt 
worden naar strategieen die betrekking bebben op bestaande produkt/markt
combinaties (consolideren, positie versterken, afslanken, wijziging positie) 
en strategieen waarbij nieuwe produkt/markt-combinaties het uitgangspunt 
vormen (marktontwikkeling, diversificatie). Op welke wijze aan deze 
strategieen handen en voeten wordt gegeven, dient in de volgende fase naar 
voren te komen. 

lndien bekend is welke strategie wordt toegepast om de gewenste doelstel
ling te kunnen bereiken, kan de tactiek besproken worden. Aan de hand van 
de verschillende in te zetten marketinginstrumenten (produkt-, prijs-, plaats
en promotiebeleid) wordt als bet ware banden en voeten gegeven aan de 
strategie. 

Stap 8. Actieprogramma: Het actieprogramma kan worden bescbouwd als het operationele deel van 
bet marketingplan, waarin duidelijk wordt vermeld op welke wijze, welke 
personen c.q. afdelingen zicb bezig gaan bouden met welke activiteiten. 
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Stap 9. Controle: Het plan dient bij tijd en wijle opnieuw doorlopen te worden. Wijzigingen 
c.q. veranderingen uit de omgeving (intern en extern) alsmede een wijziging 
op gebied van doelstellingen maken het noodzakelijk strategieen bij te 
stellen met alle gevolgen voor de toe te passen tactiek en het 
actieprogramma. 

Om vervolgens het ontwikkelde raamwerk op 'inhoudelijke' waarde te kun
nen schatten, is middels interviews . met institutionele beleggers en een 
enqu8te onder 18 beleggers een beeld geschetst van de wijze waarop in de 
praktijk inhoud wordt gegeven aan het positi.oneren van aanbod op de markt 
(het positioneringsproces). De keuze voor de institutionele belegger - als 
onderzoekseenheid - komt hoof dz.akelijk voort uit het feit dat deze groep 
gezien kan worden als de belangrijkste verhuurder op de huur- en verhuur
markt van kantoorruimte. Deze inperking houdt echter in dat conclusies en 
aanbevelingen slechts gedaan kunnen worden met deze inperking in het 
achterhoofd. Het raamwerk heeft a1s zodanig geen 'algemene geldigheid'. 

8.3 Conclusies en aanbevelingen 

De mogelijkheden met bet.rekking tot marketingplannen voor de vastgoed
sector komen - aan de hand van een analyse van het positioneringsproces -
naar voren. Alvorens hierover uitspraken te doen, worden in eerste instantie 
enkele conclusies en aanbevelingen gedaan, betreff ende de drie verschillende 
onderdelen van het onderzoek: de interviews, de enquetes en de ontwik
keling van het raamwerk voor marketingplannen. 

8.3.1 Vooronderzoek (interviews) 

• Conclusies: 
• Institutionele beleggers beseffen dat zij meer markt- en ldantgericht de 

markt dienen te benaderen. Dit komt tot uitdrukking in een bepaalde 
proftlering van de aanbieder naar de ldant toe: 'Klant is koning'. Voorts 
komt het tot uiting in meer aandacht voor de portefeuille en grotere 
aandacht voor relatiebeheer. Het 'actiever omgaan' met de portefeuille krijgt 
invulling middels een drietal activiteiten: het contact (blijven) houden met 
zittende en potentiele huurders en het 'op hoogwaardige wijze' aanbieden 
van een optimaal produkt. 

• Het positioneringsproces, zijnde het geheel van activiteiten dat wordt ver
richt om een aanbod op de markt te brengen, wordt getypeerd door zijn ad 
hoc karakter. Het uniek karakter van kantoorobjecten, lokaties en de poten
tiele huurders is bier debet aan. 
Ofschoon beleggers nauwelijks tot niet werken aan de hand van (marke
ting)plannen zijn zij het erover eens dat het denken en handelen vanuit de 
marketingtheorie en het daadwerkelijk toepassen van marketinginstrumenten 
- in het leader van het positioneren van een aanbod - een positieve uitwer
king zal hebben op de (verhuur)resultaten. 
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Op welk:e wijze zij hieraan invulling dienen te geven, is hun echter 
onduidelijk. 

• Marketing in de vastgoedsector wordt slechts beperkt banteerbaar geacbt. 
Louter met bet instrument 'promotie' denkt de meerderbeid van de beleg
gers marketing te kunnen plegen. (Mijn inziens kunnen tevens de overige 

instrumenten - zij bet in iets mindere mate - gehanteerd worden.) Ten 
aanzien van bet instrument 'dienstverlening' wordt daarentegen veel 

verwacbt. De wijze waarop kantoorruimten wordt aangeboden c.q . de 
kwaliteit van de dienstverlening kan mijn inziens in toenemende mate een 
concurrerend instrument worden, dat een doorslaggevende rol gaat vervullen 
in de strijd om schaarse buurders. 

8.3.2 Vervolgonderzoek (enquetes) 

• Conclusies: 
• Middels een aantal activiteiten kan invulling worden gegeven aan bet posi

tioneringsproces: In eerste instantie worden de objectkwaliteiten van een 
leegstand pand in kaart gebracbt, opdat eventuele laag scorende elementen/ 

facetten van het object opgespoord kunnen worden. Nadat de tactiek is be
paald, betreffende de wijze waarop gekomen kan worden tot een verhuur 

van bet object, zal de makelaardij worden ingeschakeld. Uiteindelijk wordt 
- al dan niet in samenwerking met de makelaardij - bepaald welke activi
teiten op bet gebied van promotie plaats zullen vinden. 

• Ofschoon veel activiteiten op ad hoc basis worden verricbt, zijn vastgoed

beleggers ervan overtuigd dat bun werkwijze vrij gestructureerd van opzet 
is. F.en verklaring kan worden gevonden in bet feit dat veel activiteiten/han
delingen - met een ad hoc karakter - veelal plaatsvinden binnen een bepaald 
stramien, dat als bet ware is 'ingemetseld' in bet denk- en handelspatroon 
van de belegger. Dit stramien is voor vele beleggers z6 herkenbaar dat zij 
weinig redenen zien om hierin verandering te brengen. 

• In tegenstclling tot bun 'kleinere' collega's besteden vastgoedbeleggers met 
een relatief grote vastgoedportefeuille in ruime(re) mate aandacht aan mar

ketingactiviteiten. Middels bet verricbten van marktonderzoeken en overige 
marketingactiviteiten wordt bet inzicbt in de markt vergroot en afzetmoge

lijkheden en knelpunten inzichtelijk gemaakt, opdat 'risico's tot bet mini
mum beperkt kunnen worden. 

• Aanbevelingen: 
• De mate waarin en de wijze waarop de instrumenten plaats, prijs en dienst

verlening in bet kader van bet positioneringsproces gebanteerd worden, 

komt uit bet enquete-onderzoek niet duidelijk naar voren. 
Op dit gebied wordt nader onderzoek aanbevolen, waarbij speciale aandacbt 
client uit te gaan naar bet meten van de effectiviteit van de inzet van 
marketinginstrumenten. 

• Uit de enquete-resultaten komt naar voren dat een aantal aanbieders van 
kantoorhuisvesting beboefte beeft aan meer structuur, ofscboon zij bun 
werkwijze als (vrij) gestructureerd karakteriseren. 
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Welke redenen kunnen hiervoor aangedragen worden? Nader onderzoek 
wordt aanbevolen, opdat eventuele kansen en bedreigingen in kaart gebracbt 
kunnen worden met betrekking tot een invoering van marketingplannen in 

de praktijk. 
• Ofscboon 'slecbts' 18 respondenten aan de basis staan van de gevonden re

sultaten, is er sprake van een redelijke respons. Dit ' gering' aantal wordt 
boofdzakelijk veroorzaakt door bet feit dat bet aantal omvangrijke (insti

tutionele) beleggers in vastgoed relatief beperkt is. Onder de respondenten 
van bet enquete-onderzoek bevinden zicb ecbter relatief weinig pensioen

fondsen en vermogensbeheerders. Om over deze categorieen beleggers 
(meer) uitspraken te kunnen doen, wordt vervolgonderzoek naar deze typen 
- uit verschillende (portefeuille-omvang-)klassen - aanbevolen. 

• De vraag die zicb voorts voordoet bij (enquete-)onderzoeken beeft betrek
king op de betrouwbaarheid van de resultaten. Naast bet feit dat er sprake is 
van een relatief geringe dataset zijn onderzoeksmetingen vaak enigszins 
afhankelijk van bet toeval. Zij kunnen namelijk (nadelig) bemvloed worden 
door zaken als de omgeving, situatie en de vragenlijsten. Ten aanzien van 
bet aspect 'betrouwbaarbeid' wordt als zodanig nader onderzoek aanbevo
len. 

8.3.3 Het ontwikkelde raamwerk 

• Conclusies: 
• Het ontwikkelde raamwerk beeft een duidelijke en beldere structuur, waarin 

de negen stappen - die genomen dienen te worden - duidelijk worden om
schreven. Daarbij is ruime aandacbt besteed aan de verschillende uit te 

voeren activiteiten en de verscbeidene marketinginstrumenten, die gezamen
lijk bet uiteindelijk resultaat bepalen. De activiteiten zijn z6 gerangschikt 
dat er sprake is van een volkomen logiscbe volgorde, die resulteert in een 
inzicbtelijke opbouw c.q. structuur. Tevens geeft bet een goed beeld van de 

wijze waarop en de mate waarin de verschillende marketinginstrumenten 
gebanteerd kunnen worden, welke in grote mate bepaald wordt door de 

gekozen strategie-vorm en de situatie, betreffende bet object, lokatie en 
potentiele buurders. 

• De meerderheid van de activiteiten - die invulling geven aan bet raamwerk 
voor marketingplannen - wordt in de praktijk (zij bet in beperkte mate) 

reeds verricbt. Als zodanig lean een marketingplan worden gehanteerd als 
leader waarbinnen deze activiteiten plaatsvinden. Het is een (hulp)middel om 
de te verricbten activiteiten te structureren binnen bet werkproces van de 
institutionele belegger met betrekking tot bet verburen van vastgoed. 

• Naast bet feit dat een marketingplan fungeert als communicatiemiddel ver
vult bet tevens een belangrijke functie als bulpmiddel bij bet delegeren van 

verantwoordelijkheden en bevoegdbeden. Vanuit dat perspectief zijn marke
tingplannen voornamelijk van betekenis bij de grotere organisaties (beleg

gers ), waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn bij bet op de markt bren
gen van kantoorpanden. 

- 81 - Vastgoedmarketing 



• Het unieke karakter van vastgoedobjecten maakt bet onmogelijk om een 
marketingplan op te stellen voor een bele portefeuille. Het opstellen van 
meerdere plannen (naar deel-portefeuilles) is noodzakelijk, waarbij 

vervolgens 'per object' wordt aangegeven op welke wijze de - voor banden 
zijnde - marketinginstrumenten (produkt, plaats, prijs, promotie, dienst
verlening) gebanteerd dienen te worden. 

• Aanbevelingen: 
• Om inzicbt te krijgen in de praktiscbe waarde van bet raamwerk voor mar

ketingplannen dient bet raamwerk in de praktijk toegepast te worden om 
zijn 'meerwaarde' te kunnen tonen. 

• Uit literatuur en de gevoerde interviews komt naar voren dat weinig aan
dacbt wordt gescbonken aan bet vertalen van beslissingen/activiteiten op 
strategiscb niveau naar tactisch/operationeel niveau. Dit 'operationalise
ringsproces' blijkt een onderbelicbt aspect. Ofscboon voor bet raamwerk 
een eerste aanzet is gedaan (zie stap 7: marketingtactiek), wordt op dit 
gebied nader onderzoek aanbevolen. 

• Het raamwerk is zodanig opgesteld dat bet gebanteerd kan worden door alle 
actoren aan de aanbodzijde (overbeid, project-ontwikkelaars, beleggers, 

e.d .). Voor inzicbt in de 'inhoudelijke' waarde van bet raamwerk is ecbter 
slecbts gekeken naar (marketing)activiteiten die institutionele beleggers - als 

aanbieders/verhuurders van vastgoed - verricbten. Vervolgonderzoek, waar
bij de overheid en/of project-ontwikkelaars centraal staan, is wenselijk om 
na te gaan welke activiteiten uit bet raamwerk een andere invulling dienen 
te krijgen en welke mogelijkheden deze plannen voor deze partijen bieden. 

• Naast bet feit dat marketingplannen opgesteld kunnen worden om een pro
dukt/object te positioneren, wordt zij ook gehanteerd om een ondememing 
te positioneren. Vanuit dat kader kan worden gewezen op de rol van marke
tingplannen bij bet aanbieden van diensten (in plaats van produkten). Welke 
mogelijkheden bieden marketingplannen voor de makelaardij en vast
goedmanagement-organisaties als dienstverlenende partijen op de vastgoed
markt? 

• Uit literatuuronderzoek, de interviews en de enquete komt berbaaldelijk 
naar voren dat vastgoedobjecten gekenmerkt worden door bun uniek 
karakter en vanuit dat opzicbt een eigen aanpak vereisen. Voorts is uit 
verscbeidene interviews naar voren gekomen dat veel vastgoedbeleggers 
streven naar een portefeuille met 'standaard/doorsnee' kantoorpanden om 
risico's ten aanzien van de (weder-)verbuurbaarbeid te beperken. De wens 
naar standaard panden 'botst' als zodanig met bet unieke karakter van 

vastgoedobjecten. Ofscboon deze kwestie boogst interessant is, gaat dit 
onderzoek bier niet op in. Als zodanig wordt vervolgonderzoek aanbevolen 
naar deze 'paradoxale' situatie. 
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8.4 Slotbeschouwing 

Het ontwikkelde raamwerk voor marketingplannen voor de vastgoedsector 
kan worden beschouwd als het resultaat van een 'eerste' verkenning van de 
marketingtheorie - het gebruik van marketingtechnieken en -instrumenten -
op bet gebied van vastgoed. Ofschoon door velen reeds het nut van vast
goedmarketing wordt ingezien, krijgt ze vooralsnog niet de aandacht die ze 
verdient. Hoofdzakelijk komt dit voort uit het feit dat de vastgoedsector tot 
nog toe weinig tot geen behoefte voelt om zich te verdiepen in de marke
tingtheorie en de mogelijkheden van marketing voor vastgoed. 
Ofschoon een meerderheid van de vastgoedbeleggers - als een van de meest 
voomame verbuurders van kantoorruimte - bet hanteren van marketing(tech
nieken en -instrumenten) in de vastgoedsector toejuicht, blijkt er tot 
dusverre sprake te zijn van een terughoudende en afwachtende opstelling. 
Enerzijds is gebrek aan inzicht in de mogelijkheden van vastgoedmarketing 
bier debet aan. Anderzijds kan worden gewezen op bet ontberen van kennis 
omtrent de 'juiste' hantering van marketingtechnieken en -instrumenten. 

'Marketing' is meer dan alleen bet afstemmen van bet aanbod op de behoef
ten van de vrager/afnemer. Ze besteedt tevens ruime aandacbt aan systema
tiek c.q. bet gestructureerd handelen en verrichten van activiteiten. Middels 
bet ontwikkelde raamwerk voor marketingplannen is gepoogd deze twee 
aspecten/facetten van marketing een plaats te geven binnen bet positione
ringsproces c.q. veld van vastgoed. Desalniettemin reikt marketing verder 
dan marketingplannen. Met dit onderzoek hoop ik in eerste instantie de 
aandacht te trek:ken van vastgoedbeleggers. 'Exploreer c.q. verken de 
mogelijkheden van vastgoedmarketing: kijk daarbij niet slecbts naar bet 
'gewenste' rendement, maar tevens naar voordelen in de vorm van risico
vermindering - als gevolg van een verhoging van het inzicht in de markt en 
afzetmogelijkheden - en dergelijke'. 

Het onderzoek wordt afgesloten met een stelling die in principe aan de basis 
heeft gestaan van bet hele onderzoek: "Vastgoedmarketing is een 'braaklig
gend' terrein". lk wil bier echter aan toevoegen: "Met potenties ... ". 
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Bijlagen 



Bijlage A: Vastgoedbelegging door institutionele beleggers 

A. l De institutionele belegger 

Indien gestreefd wordt naar een heldere uiteenzetting van het werkterrein 
van de institutionele belegger met betrekking tot vastgoed dient men een 
terugblik te werpen op de jaren zestig. De expansie van het bedrijfsleven, 
de wens om financiele middelen vrij te houden voor bedrijfsinvesteringen en 
de uitbreiding van het aantal overheidstaken vormden de aanleiding om 
bedrijfsruimte voortaan te huren in plaats van te kopen, hetgeen voor die 
tijd gebruikelijk was. Institutionele beleggers zagen in commercieel 
vastgoed een manier om risicospreiding binnen de beleggingsportefeuille te 
bewerkstelligen en speelden op de ontstane vraag in. 

In de loop der tijd heeft de institutionele belegger zich opgewerkt tot een 
van de belangrijkste zo niet de belangrijkste partij aan de aanbodzijde van 
de markt. Institutionele beleggers kunnen omschreven worden als 'financiele 
instellingen die met een zekere regelmaat gelden op langere termijn te 
beleggen hebben als noodzakelijk uitvloeisel van hun hoofdtaak' (CBS). 
Tot deze beleggers behoren voomamelijk pensioenfondsen, verzekerings
maatschappijen en vastgoedfondsen, die hun inkomsten (her)beleggen in de 
te onderscheiden beleggingscategorieen. Waar vastgoedfondsen aandelen 
plaatsen om met de aldus verkregen middelen onroerend goed te kopen, 
beleggen verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen de premies van 
burgers om op termijn aan hun verplichtingen (uitkeringen) te kunnen 
voldoen. 

Om zijn taak - zijnde het realiseren van een bepaald rendement (direct en 
indirect) - te kunnen vervullen heeft een institutionele belegger verscheidene 
beleggingsaltematieven voor handen waaruit hij kan kiezen. Beleggingen 
kunnen in hoofdzaak in een tweetal categorieen ingedeeld worden: 

• zakelijke waarden 
• nominale of vastrentende waarden 

In tegenstelling tot beleggen in zakelijke waarden geeft het beleggen in 
nominale of vastrentende waarden - zoals obligaties - meer zekerheid. 
Vastrentende waarden worden gekenmerkt door het feit dat de 'pay out' en 
de 'pay back' altijd tevoren vaststaan en ongewijzigd blijven, zowel qua 
hoogte als ook ten aanzien van het moment waarop. Het beleggen in 
zakelijke waarden zoals aandelen, onroerend goed en edelmetalen wordt 
daarentegen gekenmerkt door het feit dat de belegger onzeker is omtrent de 
toekomstige opbrengsten. Aandelen kenmerken zich onder meer door grote 
fluctuaties c.q. schommelingen in de koersen als gevolg van veranderingen 
in inflatie, rente en reele groei. V oorts zijn aandelen redelijk vlot 
verhandelbaar (via de beurzen). 
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Om zo optimaal mogelijk te voldoen aan de geformuleerde doelstelling 
omtrent het rendement - met inachtneming van de randvoorwaarden met 
betrekking tot de redelijke eisen van liquiditeit, soliditeit en risicoverdeling 
- beleggen institutionele beleggers over het algemeen zowel in zakelijke als 
ook in nominale/vastrentende waarden. De (financiele) performance van de 
beleggingen - rendement tegen een afgewogen risico - staat daarbij centraal. 
Vanuit dit standpunt tracht de belegger te allen tijde een optimale 
beleggingsmix te creeren, waarbij voortdurend nagegaan wordt op welke 
wijze hij zijn middelen optimaal kan beleggen. 

Het beleggingsbeleid wordt in dit kader naast de rendementsprognose, de 
omvang van de verplichtingen en de opbouw van de dekkende middelen dan 
ook voor een belangrijk deel bepaald door de mate van onzekerheid c.q. 
risico. De omvang/hoogte van het risico binnen een portefeuille kan echter 
door diversificatie of spreiding over de verscheidene categorieen 
verminderd/verlaagd worden, uitgaande van een afnemend risico bij negatief 
gecorreleerde beleggingscategorieen. Als zodanig is er een nauwe 
samenhang tussen de reden van diversificatie en de kenmerken en eigen
schappen van de verscheidene beleggingscategorieen/assets. Met betrekking 
tot de beleggingsmix wordt ook wel gesproken van asset-allocation mix. 
Het asset management houdt zich bezig met de besluitvorming omtrent het 
al dan niet beleggen in een bepaalde beleggingscategorie in relatie tot andere 
beleggingsaltematieven. 

De mate waarin beleggers voor een bepaalde periode in de diverse 
beleggingscategorieen wensen te beleggen is als zodanig onder meer 
afhankelijk van factoren op grond waarvan beleggingsvormen zich 
onderscheiden: 

• rendement 
• risico 
• verhandelbaarheid 
• reactie op economische ontwikkeling, rente en inflatie 

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat een belegger een veelheid 
aan keuzes dient te maken alvorens hij kan komen tot een optimale 
beleggingsmix met het oog op de door hem geformuleerde doelstelling. 
De beleggingsbesluitvorming van beleggingsorganisaties dient dan ook tot 
stand te komen binnen de randvoorwaarden, die gevormd worden door de 
doelstelling van het beleggen en de aanwezige altematieve beleg
gingsvormen. 
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A.2 Beleggen in vastgoed 

Vastgoed - als een van de beleggingscategorieen - wordt als beleggings
object verhandeld op de vastgoedmarkt, waar de beleggers als aanbieders de 
huisvesting verhuren en objecten kopen en verkopen. Vastgoed als zakelijke 
waarde heeft ten opzichte van vastrentende waarden een drietal voordelen: 

• Stabiele cash flow: Als gevolg van een redelijk betalingsmoraal in 
Nederland is er sprake van een bepaalde zekerheid met betrekking tot de 
huurinkomsten. De huurstroom is continue en staat voor een bepaalde 
periode vast. 

• Redelijke mate van inflatie-dekking (waardevastheid): Toename van de 
inflatie gaat gepaard met een waardestijging van vastgoed als gevolg van 
stijging van de kosten van nieuwbouw en geindexeerde huuropbrengsten. 

• Genereren van waarde-ontwikkeling: Dit aspect kan zowel een voordeel als 
een nadeel zijn afhankelijk van het feit of er sprake is van positieve of 
negatieve waarde-ontwikkeling. 

Het beleggen in vastgoed stelt bijzondere eisen en vereist specifieke kennis. 
Naast inzicht en kennis omtrent kapitaalmarktrente, inflatie, vraag en 
aanbodverhouding, economische ontwikkelingen en overheidsmaatregelen, 
dient de belegger kennis te hebben betreffende de specifieke kenmerken van 
vastgoed als beleggingsobject, zijnde: 

• de individualiteit van de objecten; 
• de lokatiegebondenheid van de objecten; 
• de lange overbruggingstijd tussen het ontstaan van de behoefte aan 

ruimte en de oplevering ervan; 
• de karakteristieke eigenschappen van de verschillende soorten 

commercieel vastgoed. 

Om een beeld te krijgen van hetgeen beleggen in vastgoed inhoudt en wat 
de consequenties daarvan zijn, wordt in onderstaande uiteenzetting aandacht 
besteed aan economische, markt en politieke factoren. (Vismans, 1994). 

In eerste instantie wordt er gekeken naar een aantal aspecten van 
economische aard zoals rente, inflatie, economische ontwikkeling en 
rendement-risico. 

• Met betrekking tot de kapitaalmarktrente kan gesteld worden dat het verloop 
ervan in bet algemeen in tegengestelde richting wordt gevolgd door de 
marktwaarde van vastgoed. 

• Met betrekking tot vastgoed wordt verondersteld dat bij een toename van de 
inflatie de waarde ervan stijgt als gevolg van een stijging van de kosten van 
nieuwbouw (bouwkosteninflatie) en de geindexeerde huuropbrengsten. 

A-3 Vastgoedmarketing 



• Matige economiscbe groei en lage inflatie beeft een negatief effect op de 
vraag naar vastgoed, betgeen kan leiden tot leegstand en waardedaling. 
Beleggers krijgen de neiging bun geld te beleggen in vastrentende waarden, 
welke bun meer zekerbeid bieden. 

• Rendement en risico volgen elkaar recbtevenredig. Met andere woorden 
'risicodekking conflicteert met bet maximale rendement'. 

Naast bet economiscb aspect spelen de marktfactoren, zijnde de 
verbouding van vraag en aanbod en verbandelbaarbeid, een belangrijke rol. 

• Het bouwproces kan getypeerd worden als een traag proces dat langzaam 

reageert op veranderingen betreffende vraag naar vastgoed. lndien er grote 
vraag is naar vastgoed zal de ontwikkeling ervan toenemen. Neemt de vraag 
af dan reageert bet aanbod bier vertraagd op doordat de in ontwikkeling 
zijnde projecten niet direct gestopt kunnen worden. 
Het aantal bouwprojecten zal vervolgens verder afnemen. Trekt de vraag 
weer aan dan krijgt men te maken met een aanbod dat tekort schiet, betgeen 
bet sein is om versneld nieuwe projecten te ontwikkelen. Deze zijn ecbter 
pas weer vertraagd gereed. Dit proces wordt ook wel bet varkenscyclus 
genoemd en gaat veelal gepaard met de nodige prijsstijgingen en -dalingen 
(zowel investeringen als buren). 

Het derde aspect - omtrent de consequenties van bet beleggen in vastgoed -

wordt gevormd door de politieke factoren. 

• Het beleggingsklimaat in Nederland wordt in grote mate belnvloed door de 
overbeid die via wetgeving een vinger in de pap beeft. Inkomsten- en 
waarde-ontwikkeling van vastgoed wordt beinvloed door talrijke wetten, 
regels en beleidsontwikkelingen op bet gebied van ruimtelijke ordening en 
volksbuisvesting. Deze wetten en regels vormen als bet ware randvoor
waarden, waarbinnen een belegger zijn keuze dient te maken omtrent 

vastgoedobject en regio. 

Met betrekking tot bet beleggen in vastgoed kan - naast bet direct 
aanbouden van vastgoed - bet indirect aanhouden van vastgoed onder
scbeiden worden. Dit boudt in dat via bouderscbap van aandelen in een 
vastgoedbeleggingsmaatscbappij/vastgoedfonds in vastgoed wordt belegd. 
Deze vorm van beleggen neemt bet bezwaar van trage verbandelbaarbeid 
weg maar beeft tot gevolg dat men nauwelijks tot geen invloed op bet 

beleggingsbeleid beeft. In dit kader is ecbter de vraag gerecbtvaardigd of er 
nog gesproken kan worden over beleggen in vastgoed aangezien deze 

aandelen zicb vaak gedragen als gewone aandelen. 

Ondanks alle risico's wordt bet beleggen in vastgoed aantrekkelijk geacbt 
onder meer als gevolg van bet inflatiedekking- en waarde-ontwikkeling

aspect. 
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Het rendement van onroerend goed blijkt tevens negatief te correleren met 
bet rendement van vastrentende waarden, waardoor een zekere beperking 
van bet risico kan worden bereikt. Heeft een belegger voor een deel van de 
te beleggen middelen gekozen voor bet beleggen in vastgoed, dan staan hem 
vele mogelijkheden qua samenstelling van een portefeuille voor ogen. Hij 
zal wederom keuzes c.q. afwegingen dienen te maken omtrent de soorten 
vastgoed, die hij in zijn portefeuille wenst op te nemen alsmede de regio 
waarin bet object gesitueerd is. 
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Bijlage B: Een analyse van bet (ver)huurproces van kantoororgani
saties 

B .1 Inleiding 

De wijze waarop c.q. het perspectief van waaruit 'het verhuurproces' van 
kantoorgebouwen beschreven kan worden, varieert met het aantal (typen) 
actoren dat een rol speelt in dit proces. Op de kantorenmarkt kan in princi
pe een drietal typen actoren onderscheiden worden. In eerste instantie kan 
dit proces beschreven worden vanuit de optiek van de aanbieder van 
kantoorruimten, veelal beleggers en projectontwikkelaars, die kantoorge
bouwen op de markt aanbieden (aanbodzijde). Tevens kan dit proces 
behandeld worden vanuit bet standpunt van de vrager, zijnde de uiteindelij
ke gebruiker c.q. koper/huurder van de aangeboden kantoorpanden (vraag
zijde). Naast dit tweetal verschillende benaderingen kan het proces boven
dien worden beschreven vanuit de invalshoek van de verscheidene interme
diairs die bij dit proces te onderscheiden zijn. Instanties c.q. organisaties 
die fungeren als tussenschakel tussen enerzijds de aanbieder en anderzijds de 
vrager naar kantoorhuisvesting zijn onder meer makelaars en beheerorgani
saties (vastgoedmanagement-organisaties). In onderstaande uiteenzetting 
wordt het (ver)huurproces van kantoorgebouwen in beeld gebracht c.q. 
beschreven vanuit het perspectief van de verscheidene actoren op de kanto
renmarkt. 

B.2 Het (ver)huurproces 
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aanbiedeqverhuurder ~---------------~ I I 
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sturen 

rapporteren 
uitvoeren & signaleren 
behoeften kenbaar maken 

Afbeelding B. l: Actoren en bun onderlinge relaties 

Aan de hand van bovenstaande afbeelding wordt in eerste instantie de plaats 
van de verscheidene actoren, de relaties onderling en bun taken in dit proces 
geillustreerd, waarbij duidelijk de functie van de makelaars en beheerorgani
saties als intermediair c.q. tussenschakel naar voren komt. 
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het verhuurproces 

bestaat uit Jasen/ 
deelprocessen 

Hoewel beiden als intennediair fungeren, dezelfde opdrachtgever (verhuur
der) kunnen hebben, dezelfde klant (huurder) kunnen hebben en zich in 
bepaalde gevallen bekommeren om een en hetzelfde gebouw, vonnen ze 
organisaties die gekarakteriseerd worden door hun verschillende primaire 
processen en belangen. 

In grote lijnen kan het verhuurproces beschreven worden als een proces <lat 
is opgebouwd uit een aantal deelprocessen c.q. fasen met een duidelijk 
begin- en eindpunt (afbeelding B.2). Het eindpunt is het doel van een fase 
en kan als zodanig weer het beginpunt vonnen voor de volgende fase. 

leegstand l ,,.,,,..,~ 
In de voorbereidingsfase wordt veelal be
paald op welk prestatie-niveau en op welke 
wijze de kantoorhuisvesting op de markt zal 
worden gebracht. 

strategie voor de marktbenadering 

Vervolgens worden in de marktbenaderings
fase contacten gelegd met (potentiele) vra
gers. Indien er sprake is van contact met een 
'serieuze' vrager, begint de onderhandelings
fase, waarin het onderhandelen over voor

waarden omtrent de huur/verhuur centraal 
staat. Komen vrager (huurder) en aanbieder 
(verhuurder) tot een overeenstemming dan 
volgt de afrondingsfase. Een ondertekening 
van de huurovereenkomst sluit uiteindelijk 
het verhuurproces af (Brentjens, 1993). 

i ---
contact met een 'serieuze' vrager l o"'1ubaNkUngef= 

overeenstemming ~n huurder en 
verhuurder over de voorwaarden 

voor het huren van de 
huisvesting 

l -
een ondertekende 
huurovereenkomst 

Afbeelding B.2: Het verhuurproces (Brentjes, 1993) 

In onderstaande uiteenzetting zal het verhuurproces vanuit verschillende 
invalshoeken nader belicht worden, opdat een helder beeld van dit proces 
wordt verkregen. 

• Het verhuurproces: vanuit bet perspectief van aanbieders van 
kantoorgebouwen 

diversiteit in vraag, Het feit <lat zowel het aanbod (de te verhuren kantoorhuisvesting), de vraag 
aanbod en uitgangspun- (de kantoorhoudende organisaties), als de uitgangspunten van de vrager en 
ten aanbieder/verhuurder telkens verschillend zijn, draagt ertoe bij dat elk 

verhuurproces van kantoorhuisvesting als 'uniek' beschouwd dient te 
worden. 
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direct contact is 

zeldzaam 

traditionele wijze 

identiteit van poten
tiele huurders 

Voor de aanbieder/verbuurder is bet uiteindelijke doel van een verbuurpro
ces bet (marktconform) verburen van buisvesting tegen een zeker rende
ment. Om dit doel te kunnen bereiken, is hij onder meer afhankelijk van de 
mate waarin zijn kantoorgebouwen verbuurd worden en blijven. 
Bij dit verbuurproces maakt hij gebruik van de diensten van verscbeidene 
instanties/organisaties, waaronder (exteme) bebeerorganisaties (vastgoedma
nagement-organisaties) en makelaars, die veelal als intermediair tussen 
buurder en verbuurder optreden. 
Direct contact tussen buurder en verbuurder is zeldzaam, boewel er buur
ders zijn die direct contact met de verbuurder prefereren. Verbuurders 
geven veelal de voorkeur aan indirect contact met een makelaar of bebeerder 
als tussenpersoon. De scbeiding verbuurder-buurder in de vorm van een 
tussenpersoon geeft een verbuurder meer ruimte bij bet onderbandelen. 
Bebeerorganisaties beberen namens een verbuurder de buisvesting ten tijde 
van bet gebruik door buurders. Makelaars bemiddelen bij de verbuur: 
Enerzijds wordt bun door verbuurders gevraagd (potentiele) buurders te 
benaderen. Anderzijds worden zij benaderd door buurders die (passende) 
buisvesting zoeken. Het gebruik van de diensten van meerdere makelaars 
voor bet op de markt brengen van kantoorbuisvesting komt regelmatig voor 
met als voomaamste reden bet feit dat op deze wijze een groter 'marktbe
reik' gerealiseerd kan worden. Binnen dit scala van actoren kunnen verschil
lende bedrijfsprocessen met verschillende taak- en doelstellingen onderscbei
den worden, betgeen ertoe leidt dat er sprake is van een complex proces. 

Het vinden van geschikte buurders voor (gedeeltelijk) leegstaande gebouwen 
vindt bedendaags boofdzakelijk (nog steeds) op traditionele wijze plaats, 
n.l. middels de bulp van makelaars die op dit gebied over een uniek 
marktinzicbt beschikken. Aangezien veel aanbieders/verbuurders veelal niet 
over een eigen verbuurorganisatie beschikken, scbakelen zij makelaars in die 
bet aanbod van kantoorruimte vervolgens kenbaar maken via advertenties, 
mailings, telemarketing, borden en dergelijke. Daarnaast kunnen makelaars 
actief op zoek gaan naar buurders, door zicb te ricbten op gebruikers van 
kantoorgebouwen die overwegen te gaan verbuizen. 
Om de identiteit van deze potentiele buurders te acbterbalen wordt er ge
bruik gemaakt van verscbeidene tactieken: bet aanspreken van bet contact
netwerk, bet bouden van surveys, bet gebruik maken van data bestanden, 
via persbericbten, e.d .. Is voor een bepaald leegstaand gebouw een buurder 
gevonden, wordt alvorens een buurcontract wordt opgesteld de buurder 
'doorgelicbt'. Door de aanbieder/verbuurder wordt daarbij in bet bijzonder 
gelet op de solvabiliteit van de potentiele buurder, zijnde <liens vermogen 
om aan zijn verplicbtingen te kunnen v.oldoen. Eveneens wordt gekeken 
naar de brancbe/bedrijfstak waarbinnen de buurder werkzaam is. Dit met 
bet oog op ongewenste of onmogelijke combinaties van gebruikers van 
verzamelkantoren. Indien een aanbieder/verbuurder een makelaar inscbakelt 
zal hij er goed aan doen deze te voorzien van zo min mogelijk opdracbten, 
zijnde voorwaarden waaraan de buurder dient te voldoen. 
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uiteenlopende redenen 
om 'nieuwe ' huisvesting 

te betreden 

altematieven in de 
vorm van reorganisaties 

of verplaatsingen 

van afdelingen 

Hoe meer opdracbten des te moeilijker bet voor een makelaar wordt een 
buurder te vinden. De verbuurder dient de makelaar de ruimte c.q. bet 
vertrouwen te geven, betgeen bun relatie bovendien ten goede za1 komen. 
(In de vastgoedwereld moet men bet veel van netwerken bebben.) 

• Bet huurproces: vanuit bet perspectief van kantoorhoudende orga
nisaties 

Op bet moment dat de buidige buisvesting van een kantoorboudende orga
nisatie niet meer voldoet aan de door baar gestelde eisen en wensen als ge
volg van onder meer reorganisaties of fusies, ontstaat de beboefte aan een 
verbouwing of een verbuizing. Allerlei klacbten betreffende uiteenlopende 
buisvestings-aspecten, zoals beperkingen in vorm-, inricbtings- en inde
lingsmogelijkheden, inflexibele infrastructuren, een tekort aan parkeerplaat
sen maar ook te boge exploitatie-kosten, kunnen voor de 'buisvestings-ver
antwoordelijke' persoon de aanleiding vormen om de kwaliteit van de 
buidige buisvesting in kaart te brengen en te toetsen aan de gewenste 
kwaliteit (REN-norm/SBR-methode) . 

Voldoet zij in de buidige situatie niet meer aan de gestelde eisen of blijkt 
dat zij in de nabije toekomst als gevolg van allerlei ontwikkelingen - zowel 
intern als extern - niet meer aan deze eisen kan voldoen, wordt gezocbt naar 
mogelijke oplossingen. 
In eerste instantie dient onderzocbt te worden of er binnen de buidige buis
vesting alternatieven c.q. mogelijkheden aanwezig zijn om (een deel van) de 
problemen te verbelpen. Hierbij kan gedacbt worden aan een reorganisatie 
of verplaatsing van afdelingen, gedeeltelijke verbuizing, en dergelijke. 
lndien deze mogelijkheden zicb niet voordoen of relatief gezien duur en 
complex zijn, kan alsnog voor verbuizing worden gekozen. 
Is er sprake van een noodzaak tot 'nieuwe' buisvesting of verbouwing, kan 
in principe een tweetal boofdpaden gevolgd worden in de zoektocbt naar 
'betere' buisvesting. 

1-------------------------------------------------------------------------i 
i huidige huisvesting i 
; I 
I J 

voldoet wel ---------------------! voldoet Diet i 
I : ______ _!._ __________ ' I 

verbouwen i vemuiun i 
I I I (kooppand) i i 
I _ I 

I I I I 
nieuwbouw ;-- -----------~~ i 

i 
' huren i 
L-----------.J 

Afbeelding 8.3: Het huisvestingskeuze-vraagstuk (SBR 266) 
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keuzes 

KEUZES II 
Verbouwen 
versus 
verbuizen. 

Verbuizen: 
bestaand pand 
versus 
nieuwbouw. 

Nieuwbouw: 
confectie 
versus 
maatwerk. 

Kopen 
versus 
buren. 

Het proces dat in bet kader van dit onderzoek centraal staat is in de afbeel
ding omkaderd met een stippellijn en betreft bet buren van bestaande 
kantoorbuisvesting c.q. een gebouw op de tweedebands kantorenmarkt. 

De te maken keuze voor verbouwen dan wel verbuizen en de volgende 
keuzes met betrekking tot nieuwbouw of bestaand pand, convectie versus 
maatwerk en kopen versus buren, is afhankelijk van een veelbeid aan 
factoren en zal in sterke mate invloed uitoefenen c.q. baar stempel drukken 
op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ten aanzien van de factoren 
die deze keuze belnvloeden, kan onderscbeid gemaakt worden tussen 
verschillende eisen en wensen, waaraan verschillende gewicbten kunnen 
worden gebangen. Eveneens dient in combinatie met bet voorafgaande 
rekening worden gebouden met functionele en de financiele voorwaarden, 
waarbij bet laatste aspect veelal de doorslaggevende factor vormt voor de 
beslissing om al dan niet te verbouwen of verbuizen. 

VOORDELEN II NADELEN 

• geen beisa a.g.v. groot- • uitbreidingsoplossingen 
scbalige verbuisoperaties; c.q. mogelijkheden zijn 

• beboud van goede bereik- beperkt door bestaand 
baarbeid en lokatie, indien gebouw en ligging; 
reeds aanwezig. • overlast van verbouwing. 

• geen beisa a.g.v. bouw- • noodzaak van enkele 
proces bij nieuwbouw; aanpassingen; 

• mogelijkheid tot snelle • beperking ten aanzien van 
verbuizing; verwezenlijking van alle 

• meer overzicbt op kosten eisen. 
en risico's; 

• geen sprake van rentever-
lies op bouwkosten. 

• bouw en voorbereiding • eventuele aanpassingen 
vergen relatief weinig tijd; werken kostenverbogend. 

• scberp aan de prijs; 

• afgestemd op de markt, 
courant en relatief makke-
lijk verkoopbaar. 

• investering in gebouw • vermogensbeslag, finan-
( evt. grond). ciele middelen kunnen 

niet voor andere zaken 
aangewend worden; 

• koper is minder flexibel 
dan buurder. 

Tabel B. l 
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Enkele voor- en nadelen die gepaard gaan met de verschillende te maken 
keuzes kunnen aan de hand van tabel B. l in beeld worden gebracht. 

Het zoeken naar 'nieuwe' huisvesting is een proces waarvan de uitkomst 
ongewis is: onbekend is op welk termijn, op welke lokatie en in welk 

gebouw men terecht komt. Huisvestingvraagstukken vormen een onderwerp 
waarmee doorsnee gebruikers niet vaak worden geconfronteerd ( een maal in 

de vijf jaar) en als zodanig weinig tot geen ervaring hebben. Veelal zal de 
makelaardij worden ingeschakeld, die door de kantoorhoudende organisatie 

op een tweetal verschillende manieren kan worden benaderd. Enerzijds 
kunnen gebruikers makelaars benaderen voor informatie over beschikbare 
kantoorruimten, waarbij makelaars vervolgens slechts gebruik maken van de 
eigen verhuurportefeuille. Anderzijds kan aan makelaars een zogenaamde 
'zoekopdracht' verstrekt worden, waarbij naast eigen portefeuille tevens 
verhuurportefeuilles van andere makelaars worden bekeken. 

• Het (ver)huurproces: vanuit de optiek van de makelaardij 

Ofschoon een makelaar naast verhuur- en aanhuuractiviteiten ook actief is 
bij onder andere de aan- en verkoop van vastgoed, taxaties en beheeracti
viteiten, wordt in dit onderzoek slechts aandacht besteed aan zijn rol als 
bemiddelaar bij het verhuur- c.q. huurproces. 

In het algemeen zal een aanbieder/verhuurder van kantoorgebouwen altijd 
een makelaar benaderen om een kantoorgebouw in de markt te brengen met 
als doel er zo snel mogelijk een huurder voor te vinden. Er is sprake van 
een 'korte termijn' opdracht die beeindigd is zodra voor het gebouw een 
huurder is gevonden. Desalniettemin kan zijn hulp wederom worden 
ingeroepen voor andere (op korte termijn) vrijkomende c.q . vrijstaande 
kantoorgebouwen. De makelaar wordt beloond per transactie (percentage 
van de huursom), waardoor zijn bedrijfsproces transactie-gericht is. Naast 
aanbiedende partijen zijn makelaars ook actief voor vragende partijen op de 
kantoorgebouwenmarkt. 

brugfunctie Door het vervullen van een brugfunctie tussen vraag en aanbod, hun 
uitgebreide marktkennis en het gebrek aan kennis bij veel vragende en 
aanbiedende partijen, nemen makelaars een centrale positie in op deze 
markt. Het feit dat een makelaar zowel door vragers als door aanbieders 

belangenverstrengeling benaderd kan worden, kan echter leiden tot belangenconflicten c.q. belan
genverstrengelingen: een makelaar dient zich te onthouden van 'het aanvaar
den van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake 
waarvan hij reeds een opdracht heeft van een andere opdrachtgever' . 
Het verhuurproces van kantoorgebouwen vanuit de visie van de makelaar 

vangt aan met een opdracht van een aanbieder van kantoorgebouwen 
(verhuurder) dan wel vrager van kantoorgebouwen (huurder) . 
Bekeken vanuit een opdracht van een verhuurder kan het verhuurproces in 
grote lijnen alsvolgt beschreven worden: een aanbieder van kantoorge

bouwen benadert een makelaar. 
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Aspecten als huurprijs (bodemprijs/vraagprijs), servicekosten oftewel bet 
'kostenplaatje' betreffende bet gebouw, courtage c.q. makelaarsloon, e.d. 
worden met elkaar besproken en resulteren al dan niet in een opdrachtbeves
tiging, hetgeen als een contract beschouwd kan worden. Vervolgens begint 
de makelaar met allerlei promotie-activiteiten, uiteenlopend van bet opstel
len van brochures, borden, mailings tot bet plaatsen van advertenties in 
allerlei bladen. Circa een maal per maand vindt er een verhuurdersvergade
ring plaats, waarin door de makelaar(s) (onder meer) potentiele huurders 
kenbaar worden gemaakt. Heeft men naar verloop van tijd een geschikte 
huurder gevonden, die na een of meerdere gesprekken en bezoeken aan bet 
te huren gebouw instemt met de gestelde (huur)voorwaarden, zal vervolgens 
een huurintentieverklaring opgesteld worden waarin items als huurprijs, -
termijn, indexeringswijze en dergelijke zijn opgenomen. Deze wordt zowel 
naar verhuurder als huurder gestuurd, waama vervolgens naar aanleiding 
van dit document een huurcontract wordt opgesteld. 

• Het (ver)huurproces: vanuit de optiek van beheer- c.q. vastgoed
management-organisaties 

Hoewel bet primaire proces van een beheerorganisatie wezenlijk verschilt in 
vergelijking met die van een makelaar, vormt ze evenals de makelaar een 
onmisbare tussenschakel in bet verhuurproces tussen enerzijds de verhuurder 
en anderzijds de huurder. Wordt een makelaar binnen dit proces hoofdzake
lijk benaderd om een geschikte huurder voor een gebouw te vinden, wordt 
een beheerder door de verhuurder met name benaderd om de beheertaken 
voor zijn gebouw(en) op zich te nemen. Een beheerorganisatie draagt dan 
zorg voor bet dagelijks beheer van bet commercieel vastgoed in opdracht 
van de eigenaar van bet kantoorpand. Diens taken kunnen grofweg in een 
drietal verschillende kaders worden gesplitst, namelijk: techniscb, admini
stratief en verbuur/commercieel bebeer: 

• Techniscb bebeer. 
Alle werkzaamheden die te maken hebben met bet scboonhouden, onderbou
den en aanpassen van een vastgoedobject. Bebeertaken die vastgoedmanage
mentorganisaties hierbij uitvoeren zijn de volgende: bet formuleren van een 
scboonmaak- en onderboudsbeleid, bet inventariseren van de techniscbe 
staat, bet plannen en begroten van werkzaamheden, bet contracteren van 
aannemers en bet controleren van de uitvoering. Techniscb bebeer is gericbt 
op de instandbouding van gebouw en installaties, opdat bet de vereiste 
functie kan vervullen. 

• Administratief bebeer. 
Alle werkzaamheden die te maken bebben met bet berekenen, verrekenen, 
incasseren en administreren van kosten en baten die door de exploitatie van 
bet bebeerde vastgoed voorkomen. Overige administratieve bebeertaken 
worden gevormd door bet regelen van belastingbetalingen, financiele 
jaarstukken en verzekeringen. 
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• Verhuur/Commercieel beheer. 
Alle werkzaamheden die gericht zijn op het verhuren van het te beheren 
vastgoed en een optimalisatie van de rendements/risico verhouding, oftewel 
de performance. Beheertaken voor de vastgoedmanager zijn onder meer: het 
bepalen van het huurbeleid, het communiceren met (potentiele) huurders, 
het opstellen van huurovereenkomsten, het opstellen van verhuurover
zichten, het adviseren over te nemen (des)investeringsbeslissingen, het ont
wikkelen van promotionele activiteiten voor vastgoedeigenaren of huurders. 

De mate waarin en de wijze waarop deze taken door de beheerder c.q. vast
goedmanager wordt uitgevoerd, is ecbter athankelijk van de mate waarin bet 

uitbesteding bebeer is uitbesteed, bet type vastgoed en de aard van het object. Bebeer is 
vaak maatwerk, zeker bij kantoorhuisvesting. 

'lange termijn' opdracht In tegenstelling tot een verhuuropdracbt wordt een beheeropdracht veelal 
voor een lange termijn afgesloten: de beheerder beheert namens de verhuur
der de huisvesting tijdens het gebruik ervan door de huurders. 

relatie gericht Hij dient als bet ware het gebouw in de markt te houden, opdat huurders 
bebouden kunnen blijven: zijn bedrijfsproces dient in dit leader dan ook 
relatie-gericht te zijn. Makelaars en beheerorganisaties hebben onderling 
door bun verschillende werkzaamheden weinig contacten. Als mogelijke 
uitzondering kunnen de taken in het leader van verhuur worden genoemd 
waar beheerder en makelaar elkaar als zodanig kunnen treffen: lndien in bet 
geval van een aflopend huurcontract, gesignaleerd door een beheerder, een 
kantoorgebouw leeg komt te staan, kan in samenwerking met een makelaar 
de oplevering van bet gebouw vastgesteld worden. 

Uit het voorafgaande kan worden gesteld dat het (ver)huurproces in grote 
lijnen bet verloop weergeeft van een aantal fasen, waarin verhuurder en 
huurder - middels de hulp van een makelaar - tot een overeenkomst trachten 
te komen, betreffende de huur van kantoorruimte voor een bepaalde tijd. 
Met betrekking tot dit proces is een aanbieder van kantoorhuisvesting gebaat 
bij een duidelijk beeld van alle aspecten en factoren die van invloed zijn op 
het huurproces en -gedrag van kantootorganisaties. 
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Bijlage C: Vragenlijst interviews 

Stelling: 

Stelling: 

Stelling: 

Introductie. 

Als gevolg van een verschuiving van aanbiedersmarkt naar vragersmarkt m.b.t. de 
kantorenmarkt, zijn aanbieders van kantoorhuisvesting tot de conclusie gekomen dat 
een herziening van marktbenadering noodzakelijk is. De produktgerichte benade
ringswijze van handelen en denken client plaats te maken voor een marktgerichte 
benadering. 

• Op welke wijze en in welke mate wordt in de praktijk hieraan invulling 
gegeven? 

De leegstandproblematiek leidt ertoe dat aanbieders van kantoorgebouwen genood
zaakt zijn zich actiever bezig te houden met bun kantorenportefeuille. 

• Wordt dit als zodanig ervaren? 
• Op welke wijze wordt invulling gegeven aan 'bet actiever bezig zijn'? 

Willen aanbieders bun kantoorobjecten kunnen verhuren dan dienen zij onder meer 
bun kantorenaanbod op meer adequate wijze op de markt te positioneren? 

• Op welke wijze wordt invulling gegeven aan 'bet positioneren van de 
ondememing en <liens kantorenaanbod/portefeuille op de markt'? 

• Welke instrumenten/plannen/documenten worden in dit kader in de praktijk 
gebruikt? 

lndien er gebruik wordt gemaakt van instrumenten/plannen/documenten: 

• Op welk niveau hebben deze instrumenten/plannen/documenten betrekking? 
( ondememings-/ portefeuille-/ objectniveau) 

• Door wie worden de plannen/documenten opgezet? 
• Voor welke periode worden deze plannen/documenten opgezet? (korte, 

middellange, lange termijn) 

In bet kader van dit onderzoek is een raamwerk ontwikkeld aan de hand waarvan een 
aanbieder/verhuurder van kantoorruimte marketingplannen kunnen opstellen. 
Marketingplannen kunnen worden gezien als een instrument dat aangeeft op welke 
systematische wijze de ter beschikking staande marketinginstrumenten ingezet dienen 
te worden. Het levert een bijdrage aan bet duidelijk formuleren van doelstellingen, 
strategieen en toe te passen middelen in bet kader van bet op de markt brengen c.q. 
positioneren van aanbod ( = positioneringsproces). 

• Op welke wijze wordt inhoud gegeven aan dit positioneringsproces (vanaf 
bet moment waarop een gebouw leegstaat tot bet moment van wederver
huur)? 
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Centrale 
vraag: 

Naast bet feit dat een marketingplan gebruikt kan worden als communicatiemiddel en 
middel om bevoegdheden en verantwoordelijkheden te delegeren, dient zij tevens als 
toetsmiddel. 

• Op welke wijze vindt in de praktijk communicatie binnen de ondememing 

en naar derden (makelaar/beheerder) plaats? 
• Op welke wijze vindt aansturing en terugkoppeling plaats m. b. t. makelaar

dij en beheerders? 
• Hoe worden activiteiten gecoordineerd? 
• Op welke wijze vindt delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

plaats? 
• Hoe wordt bijsturing (feedback) geregeld? 

Wat is uw mening omtrent het gebruik van marketing in de vastgoedsector? 
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Bijlage D: Deelnemers aan bet interview 

•Mandes Fund (Pensioenfonds PGGM): 
- Dhr. H. Knottenbelt (Sectormanager kantoren) 
- Dhr. P.R. Peeters (Junior projectmanager kantoren) 

• Spoorweg Pensioenfonds: 
- Mevr. E.A.E.M. van Ommeren (Regiomanager Onroerend Goed 

Midden Zuid) 

•Philips Pensioenfondsen: 
- Dhr. W.A.D. Frencken (Hoofd sector O.G) 

• AZL Beheer: 
- Dhr. P.J.A. Vossen (Hoofd O.G) 

• GIM Algemeen Vermogensbeheer: 
- Dhr. M.J. van Veghel (Portefeuillebeheerder) 

• Sfb Bpf-bouw: 
- Dhr. A. van Driel (Manager commercieel O.G) 
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Bijlage E: Enquete 

Enquete 
Onderzoek naar bet gebruik van marketingtechnieken in de vastgoedsector 

L.S. 

In bet kader van mijn afstuderen aan de Techniscbe Universiteit te Eindhoven bij 
de faculteit bouwkunde, differentiatie vastgoedbebeer ben ik bezig met een onderzoek naar 
de mogelijke voordelen van bet gebruik van marketingtechnieken in de vastgoedsector. 
Het doel is een beeld te krijgen van 1) de wijze waarop aanbieders van kantoorgebouwen 
beden ten dage bun bestaand aanbod op de markt brengen (positioneringsproces) en 2) de 
mate waarin en de wijze waarop zij daarbij gebruik maken van marketingtechnieken. 
Ik beb een raamwerk ontwikkeld aan de hand waarvan aanbieders van kantoorgebouwen 
een 'marketingplan' kunnen opstellen, dat gezien kan worden als een 'tool of manage
ment' bij bet op de markt brengen van een bestaand aanbod. 
Dit plan is een soort document of rapport waarin belder wordt beschreven op welke 
gestructureerde wijze de (marketing)instrumenten ingezet dienen te worden om een vooraf 
gestelde doelstelling te kunnen verwezenlijken. Het raamwerk is boofdzakelijk ontwikkeld 
op basis van marketingliteratuur en beeft als zodanig een theoretiscbe opzet. 
De praktijk wijst uit dat de marketingfilosofie in de vastgoedsector (nog) nauwelijks is 
doorgedrongen en dat marketingtechnieken resp. -activiteiten slecbts door weinigen 
worden gehanteerd resp. verricbt. 

Uit de grote groep 'aanbieders van kantoorgebouwen' is een aantal particuliere en 
institutionele beleggers geselecteerd. Deze groep wordt thans benaderd met bet verzoek 
om enkele vragen te beantwoorden die verband bouden met de hierboven beschreven 
aspecten. U maakt deel uit van deze groep en wordt bij deze benaderd om mee te werken 
aan dit onderzoek. Voor u - als aanbieder van vastgoed - kan deze enquate mogelijkerwijs 
bijdragen tot een beter beeld van de mogelijkheden omtrent bet gebruik van marketingin
strumenten binnen de vastgoedsector. Hoewel marketing van vastgoed nog in de kinder
scboenen staat, kan ze mijn inziens een belangrijke bijdrage leveren aan bet op de markt 
brengen van buisvesting. 

De tijd die ik van u vraag om de enquete in te vullen is gering, zo'n 15 ~ 20 
minuten. De enquete 7.al volstrekt anoniem worden verwerkt. Voor bet terugzenden van de 
enquate kunt u gebruik maken van de bijgesloten antwoordenveloppe. U boeft geen 
postzegel te plakken. Ik wil u vriendelijk verzoeken de vragenlijst v66r 15 december terug 
te zenden. Indien u vragen beeft of een nadere toelicbting wenst, kunt u zicb melden tot 
onderstaande persoon. 

A.R.N. Senff 
Canadastraat 17 
5651 CE Eindhoven 
040-2515549 
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I . Wilt u aangeven tot welke categoric uw afdcling/ondememing beboort: 

0 pcnsioenfonds 
0 verzekeringsmaatschappij 
0 vennogensbebeerder 
0 vastgoedfonds 
0 particuliere belegger 

2a. Hoe groot is uw portefeuille (direct) vastgoed? 

0 kleiner dan f 250 miljoen 
0 tussen f 250 en 500 miljoen 
0 tussen f 500 en 750 miljoen 
0 tussen f 750 miljoen en I miljard 
0 groter dan f I miljard 

2b. Hoc is de vcrdeling van uw vastgoedportefcuille over de verscbillende categoricen vastgoed? 

•Winkels 
• Woningen 
•Kantoren 
•Ovcrige 

.. .•. % 
•.••. % 
.. .. . % 
..... % 

2c. Hoe is de verdeling/sprciding van ·uw vastgoedportcfcuille? 

•Nederland 
• Buitenland 

••.• . % 
.... . % 

2d. Hoe groot is bet buidige leegstandspercentage betrcffcnde uw kantorcnportefeuille? 

0 5 10 15 20% 
000000000000000000000 

>20% 
0 

3a. Wordt de wijze waarop uw onderneming 5 a 10 jaar geleden de kantorenmarkt benaderde, gekaraktcriseerd door: 
weinig veel 

• veel of weinig aandacbt voor bet produkt/kantoorobjcct? 0 0 0 0 0 
• veel of weinig aandacbt voor de kantorenportefeuille? 0 0 0 0 0 
• veel of weinig aandacbt voor de (potentiele) buurder? 0 0 0 0 0 
• veel of weinig aandacbt vcor marktontwikkelingen en -trends? 0 0 0 0 0 
• veel of weinig problcmen met bet vinden van een buurder 

voor een leegstaand pand? 0 0 0 0 0 
• veel of wcinig aansturing en terugkoppeling m.b.t de makclaars? 0 0 0 0 0 
• veel of weinig aansturing en terugkoppeling m.b.t de bebccrorganisatics? 0 0 0 0 0 
•anders, nl:. 

3b. Wordt de wijz.c waarop uw onderncming hcden ten dage de kantorenmarkt benadcrt, gekenmcrkt door: 
weinig vccl 

• vcel of weinig aandacbt voor bet produkt/kantoorobjcct'! 0 0 0 0 0 
• vcel of weinig aandacbt voor de kantorcnportcfeuille? 0 0 0 0 0 
• vecl of weinig aandacbt voor de (potentielc) buurdcr? 0 0 0 0 0 
• vcel of wcinig aandacbt voor marktontwikkclingcn en -trends? 0 0 0 0 0 
• vecl of weinig problcmen met bet vindcn van cen buurdcr 

voor ecn lccgstaand pand? 0 0 0 0 0 
• vcel of weinig aansturing en terugkopix.'ling m.b.t de makclaars'! 0 0 0 0 0 
• veel of weinig aansturing en tcrugkoppeling m.b.t de bchccrorganisatics'! 0 0 0 0 0 
• anders, nl .: 
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3c. Is er heden ten dage (in vergelijking met 5 jaar geleden) sprake van: 

I • meer of minder leegstand betreffende uw kantorenportefeuille? 
2 • meer of minder zicht in de sterke en zwakkc punten van uw onderneming? 
3 • meer of minder zicht in de sterke en zwakke punten van uw kantorenportefeuille? 
4 • meer of minder zicht in de kansen en bedreigingen van de markt? 
5 • meer of minder zicht in de eisen en wensen van de (potentiele) huurders? 
6 •anders, nl. : 

minder 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

meer 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

3d . In welke mate is bet antwoord op vraag 3c toe te schrijven aan een verandering van marktbenadering? 

aspect I : weinig 0 0 0 0 0 veel 
aspect 2: weinig 0 0 0 0 0 veel 
aspect 3: weinig 0 0 0 0 0 veel 
aspect 4: weinig 0 0 0 0 0 veel 
aspect 5: weinig 0 0 0 0 0 veel 
aspect 6: weinig 0 0 0 0 0 veel 

4a. In hoeverre worden de volgende activitciten door uw ondememing t.a. v. uw kantorenportefeuille verricht? 

I •in kaart brengen van marktontwikkelingen en -trends 
2 • doorlichten van de afdcling op sterke en zwakke punten 
3 • periodiek doorlichten van de portefeuille 
4 • onderscbeid maken tussen verschillende huurdersgroepen 
5 • opstellen van huurdersprofielen 
6 • periodiek bczoeken van zittende huurders 
7 • overige, nl. 

4b. Worden activiteiten uit vraag 4a uitbesteed? 

0 Nee 

weinig 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

veel onbekend 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 Ja, de activiteiten: .. .I .. .I ... I .. .I .. .I .. .I .. . (invullen cijfer(s) van activiteit) 

4c. Activiteiten die door uw ondememing verricht worden vanaf bet moment dat een kantoorobject (gedeeltelijk) 
leegstaat lot bet moment waarop een huurder wordt gevonden: 

nooit altijd 
• objectkwaliteiten in kaart brengen 0 0 0 0 0 
• "upgrading" van object indien noodzakelijk 0 0 0 0 0 
• makelaar inschakelen 0 0 0 0 0 
• beheerder inschakelen 0 0 0 0 0 
• potentiCle huurders doorlichten 0 0 0 0 0 
• gericht mailen naar potentiele huurders 0 0 0 0 0 
• bepalen van de le hanteren tactiek 0 0 0 0 0 
• bepalen van de uit te voeren (promotie)activiteiten 0 0 0 0 0 
• anders, n1. : 

4d. Hct geheel van activiteiten dat door uw ondcmeming wordl verricht om een bestaand aanbod op de markt le 
brengen, kan worden gekarakterisecrd als ecn: 

ongestructureerde 0 0 
werkwijze 

(100% op ad hoc basis) 

4c. Bent u tevreden met dcze werkwij7.e? 

0 nict 0 matig 0 voldoendc 0 7.rer 

0 0 

E-3 

0 gestructureerde 
werkwijze 

(100% volgens richllijnen) 
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4f. In welke mate bestaat bij u de behoefte aan een meer gcstructureerde werkwijze? 

weinig 0 0 0 0 0 veel 

4g. In welk mate bent u het eens met de volgende stelling: 'In de vastgoedsector vinden veel activitciten plaats op ad 
hoc basis'. 

gehcel mee onccns 0 0 0 0 0 geheel mee eens 

Sa. Vinden activiteiten in het kader van het op de markt brengen van een bestaand aanbod: 

• veel of weinig plaats op vastgoedvennogen niveau? 
• veel of weinig plaats op vastgoedportefeuille niveau? 
• veel of weinig plaats op vastgoedobject niveau? 

weinig 0 0 0 0 
weinig 0 0 0 0 
weinig 0 0 0 0 

0 veel 
0 veel 
0 veel 

Sb. Vindt communicatie binnen de afdeling/onderneming, betreffende activitciten die verricht dienen te worden om 
een bestaand aanbod op de markt te brengeo: 

• veel of weinig plaats via periodieke ( overleg-)gesprekken? weinig 0 0 0 0 0 veel 
• vcel of weinig plaats via rapporten/documenten? weinig 0 0 0 0 0 veel 
• anders, nl.: 
.... ... ........ .... .... 
····· ········ ·· ······ ·· 

Sc . Vind! aansturing en terugkoppeling m.b.t. makelaardij en beheerders: 

• veel of weinig plaats via periodieke (overleg-)gesprekken? weinig 0 0 0 0 0 veel 
• vcel of weinig plaats via rapporten/documenten? weinig 0 0 0 0 0 vecl 
•anders, nl.: 
......... .............. 
......... .............. 

6. Kunt u aangeven in welk~ mate u onderstaande activiteiten zinvol acht in het kader van het op de markt brcngen 
van een bestaand aanbod: 

weinig veel 
• formuleren van de ondernemingsdoelstelling (als uitgangspunt) 0 0 0 0 0 
• in kaart brengen van sterke en zwakke punten van de onderneming 0 0 0 0 0 
• in kaart brengen van kansen en bedreigingen uit de omgeving 0 0 0 0 0 
• formulcten van een doelstelling op portefeuille-niveau 0 0 0 0 0 
• in kaart brengen van sterke en zwakke punten van het aanbod 0 0 0 0 0 
• opstellen van een strategic, zijnde het pad dat gevolgd dient te worden, 

om de doelstelling op portefeuille-niveau te kunnen verwezenlijken 0 0 0 0 0 
• opstellen van een tactiek, zijnde de middelen of instrumenten die u gaat 

hanteren om handen en voeten te geven aan de strategic 0 0 0 0 0 
• opstellen van een actieplan, waarin alle te verrichten taken/activiteiten 

verdeeld worden (makelaardij/beheerorganisaties) 0 0 0 0 0 
• invoeren van controle in de vorm van budgetten 0 0 0 0 0 

7. Heeft u tijdens uw (genoten) opleiding(en) en/of via cursussen reeds kennis gemaakt met de marketingtheorie en -
filosofie? 

0 Nee 
0 Ja , via de opleiding/cursus: . .. ... ...... . ... . . .I . ... .. .... ........ .I .................. . 

8. Kunt u in ccn aantal zinnen uitecnzetten wat uw mening is omtrcnt het gebruik van marketing(instrumentcn) in de 
vastgocdscctor'! 

Dank u wcl V<><'r uw mcdcwerking. 
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Bijlage F: Codeboek 

Vraagnr. Vraagomschrijving Variabele Code 

1 Categoric var! 1 pensioenfonds 
2 vetZCkeringsmaatschappij 
3 vermogensbeheerder 
4 vastgoedfonds 
5 particuliere belegger 

2a Omvang vastgoedportefeuille var2a 1 < f 250 miljoen 
2 f 250 - 500 miljoen 
3 f 500 - 750 miljoen 
4 f 750 miljoen - 1 iniljard 
5 > f 1 miljard 

2b Verdeling vastgoedportcfeuillc: . winkels var2bl .. Exact percentage noleren . woningen var2b2 .. .. . kantoren var2b3 .. .. . overige var2b4 .. .. 
blanco n.i 

2c Spreiding vastgoedportefeuille: . Nederland var2cl .. Exact percentage notercn . Buitenland var2c2 .. .. 
blanco n.i 

2d Leegstandspercentage var2d .. Exact percentage noteren 
blanco n.i 

3a Benadcringswij7.e m.b.t kanlorenmarkt 5 a 10 jaar terug: (voor var3al t/m var3a7 geldt:) . aandachl voor produkt var3al . .. portefeuille var3a2 l weinig . .. huurder var3a3 2 vrij weinig . .. ontwikkelingen/trends var3a4 3 noch weinig/noch veel . problemen betreffende bet vinden van huurder var3a5 4 vrij veel . aansturing/terugkoppeling makelaardij var3a6 5 veel . aansturing/terugkoppeling beheerorganisaties var3a7 blanco n.i 

3b Benaderingswiju m.b.t kantorenmarkt hedendaags: (voor var3bl t/m var3b7 geldt:) . aandacht voor produkt var3bl . .. portefeuille var3b2 1 weinig . .. huurder var3b3 2 vrij weinig . .. ontwikkelingen/trends var3b4 3 noch weinig/noch veel . problemen betreffende bet vinden van huurder var3b5 4 vrij vcel . aansturing/terugkoppeling makelaardij var3b6 5 vcel . aansturing/terugkoppeling beheerorganisaties var3b7 blanco n.i 

3c Gang van 7.aken omtrent: (voor var3cl t/m var3c5 geldt:) . lcegstand var3cl 1 minder . zicht in sterkten/:r.wakten ondcrncming var3c2 2 icts minder . 7.icht in sterkten/zwakten portefcuille var3c3 3 noch minder/noch meer . 7.icht in kansen/bedreigingen var3c4 4 iets meer . 7.icht in eisen en wcnsen huurders var3c5 5 meer 
blanco n.i 

3d Mate waarin antwoord op vraag 3c veroou.aakl is door wij7.i-
ging in marktbcnadcring: (voor var3dl t/m var3d5 gcldt:) . lccgstand var3<ll I weinig . ;r.icht in sterktcn/:r.waktcn ondcmcming var3d2 2 vrij wcing . zicht in sterkten/zwakten portcfeuillc var3d3 3 noch wcinig/noch vccl . 7.ichl in kansen/bedreigingcn var3d4 4 vrij vecl . 7.icht in cisen en wenscn huurdl.-rs var3d5 5 vccl 

blanco n.i 
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Vraagnr. Vraagomschrijving Variabele Code 

4a Activiteiten I.a. v. kantorenportefeuille: (voor var4al t/m var4a6 geldt:) . in kaart brengen van ontwikkelingen/trends var4al 1 weinig . ondememing doorlichten op sterke en zwakke punten var4a2 2 vrij weinig . periodiek doorlichten van de portefeuille var4a3 3 noch weinig/noch veel . onderscheid maken tussen huurdersgroepen var4a4 4 vrij veel . opstellen van huurdersprofielen var4a5 5 veel . periodiek bezoeken van zittende huurders var4a6 6 onhekend 
blanco n.i 

4b Uitbcsteding var4b 1 nee 
2 ja 

4c Activiteiten t.a .v . het op de markt brengen van een object: (voor var4cl t/m var4c8 geldt:) . in kaart brengen van objectkwaliteiten var4cl . ' upgrading' var4c2 1 nooit . inschakelcn makelaardij var4c3 2 vrij zelden . inschakelen beheerder var4c4 3 sporadisch . doorlichten potentiele huurders var4c5 4 vrij vaak . gericht mailen var4c6 5 altijd . tactiek bepalen var4c7 blanco n.i . promotieactiviteiten bepalen var4c8 

4d Karakterisering van de werkwijze var4d l ongestrucureerd 
2 vrij ongestructureerd 
3 noch ongestructureerd/ 

noch gestructureerd 
4 vri j gestructureerd 
5 gestructureerd 

4e Tevredenheid omtrent werkwijze var4e 1 niet 
2 matig 
3 voldoende 
4 zeer 

4f Behoefte aan meer structuur var4f 1 weinig 
2 vrij weinig 
3 nocb weinig/noch veel 
4 vrij veel 
5 veel 

4g Vee! activiteiten vinden op ad hoc basis plaats var4g 1 sterk mee oneens 
2 mee oneens 
3 noch mee eens/noch mee 

oneens 
4 mee eens 
5 sterk mee eens 

5a Nivcau: . vastgoedvermogenniveau var5al (voor var5al t/m var5c2 geldt:) . vastgoedportefeuilleniveau var5a2 . vastgoedobjectniveau var5a3 l wcinig 
2 vrij weinig 

5b Wij7.c van communicatie 3 nocb weinig/noch voe! . periodieke gesprekken var5bl 4 vrij veel . via rapporten/documenten var5b2 5 veel 
blanco n.i 

5c Aansturing/terugkoppeling . periodiekc gesprekken var5cl . via rapporten/document.en var5c2 
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Vraagnr. Vraagomschrijving Variabele Code 

6 Zinvolhcid van bcpaalde activiteiten 
(voor var6. l t/m var6.9 gcldt:) . fonnulcrcn van de ondememingsdoelstclling var6.l . in kaart brengcn sterken/zwakten van ondemcming var6.2 I weinig . in kaart brengen van kanscn/bedreigingen var6.3 2 vrij weinig . fonnulcren van een doelstelling op portefeuille-niveau var6.4 3 noch weinig/noch vecl . in kaart brengen van sterkten/zwaktcn van aanbod var6.5 4 vrij veel . opstellen van een strategic var6.6 5 veel . opstellen van ccn tactielc var6.7 . opstellen van ccn actieplan . var6.8 . invoeren van controle in voiin van budgetten var6.9 

7 Oplcidingen/cursusscn var7 I nee 
2 j. 

8 Mcning omtrent vastgoedmarlccting Ex.act ovemcmen 
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Bijlage G: Enquete-onderzoek (populatie) 

1. Achmea Beleggingen 

2. Aegon Vastgoed 

3. AMEY Vastgoed Beheer nv. 
4. Breevast NGV 

5. Centraal Beheer 

6. Chipshol forward nv. 

7. DELA 
8. Delta Lloyd Vastgoed 

9. DET AM fondsen 

10.Folksam Holding bv. 

11.ING Vastgoed Fonds 
12. Innovest 

13.l(Ll\f pensioenfondsen 

14.KPN Pensioen 

15.Nationale Nederlanden Vastgoed 
16.NV. Pensioenverzekeringsmaatschappij DSI\f, PVI\f 

17 .NV. Interpolis 

18.Pensi.oenfonds vd Vervoer- en Havenbedrijven 

19.Progress 
20.PVF Vastgoed bv. 

21.Rodamco nv. 

22.Securum Nederland bv. 

23.Shell Pensioenfonds Beheer bv. 
24.Stichting AKZO Pensioenfonds 

25.St. Pensioenfonds Hoogovens 

26.St. Pensioenfonds vd l\fetaalnijverheid 

27.St. Pensioenfonds Rabobankorganisatie 
28.St. Sociaal Fonds Schilderbedrijf 

29.Trimp & Van Tartwijk 

30.Vaste Waarden Nederland nv. 

31. Vastned nv. 
32.VIB nv. 

33.Wereldhave nv. 

34.West Invest Fortress nv. 

G-1 Vastgoedmarketing 



Bijlage H: Enquete-onderzoek (tabellen & diagrammen) 

H.1 Kruistabellen (variabele 3cl t/m 3d5) 

Ste 

Invloed 
Leegstand 

iets 
meer 

noch 
noch 

iets 
meer 

meer 

Kol om 
Totaal 

Invloed 

Aan de hand van kruistabellen: frequentietabellen, waarbij de waarnemingen 
ingedeeld zijn naar twee of meer kwalitatieve kenmerken, kan worden nage
gaan of er een samenhang lijkt te bestaan tussen verscheidene kenmerken. 
Voor vijf variabelen (vraag 3c) zijn kruistabellen opgesteld om een eerste 
indruk te krijgen van de mogelijke relatie tussen de mate waarin sprake is 
van leegstand, een toename in inzicht in achtereenvolgens sterkten en 
zwakten van de onderneming, sterkten en zwakten van de portefeuille, 
kansen en bedreigingen uit de omgeving, eisen en wensen van (potentiele) 
huurders en de mate waarin een wijziging van marktbenaderingswijze van 
invloed is geweest. 

Kruistabel: leegstand-invloed (benaderingswijze) 

vrij noch vrij veel 
weinig noch veel 

1 2 0 

2 0 2 

0 1 5 

0 1 0 

3 4 7 

Kruistabel: sterkten/zwakten(ond.)-invloed 

vrij noch vrij veel 

1 

1 

0 

0 

2 

Rij 
Totaal 

4 

5 

6 

1 

16 

rkte/zwakte weinig noch veel 
Rij 

Totaal 

noch 
noch 

iets 
meer 

meer 

Kol om 
Totaal 

0 

3 

1 

4 

H-1 

2 0 0 2 

1 5 2 11 

1 1 1 4 

4 6 3 17 
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Kruistabel: sterkten/zwakten(por.)-invloed 

Invloed vrij noch vrij veel 
Ste rkte/zwakt~ I weinig no ch veel 

Rij 
Tota al 

K 

noch 
noch 

iets 
meer 

meer 

Kol om 
Tota al 

Invloed 
ansen/bedr. 

no ch 
noch 

iets 
meer 

meer 

Kol om 
Totaal 

Invloed 
Ei sen/wensen 

noch 
noch 

iets 
meer 

meer 

Kol om 
Totaal 

0 1 0 

2 1 6 

0 3 1 

2 5 7 

Kruistabel: kansen/bedreigingen-invloed 

vrij noch vrij veel 
weinig noch veel 

0 1 0 

2 1 7 

1 2 1 

3 4 8 

Kruistabel: eisen/wensen(huurder)-invloed 

vrij noch vrij veel 
weinig noch veel 

0 1 1 

0 3 4 

1 0 3 

1 4 8 

H-2 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

4 

4 

1 

10 

6 

17 

Rij 
Tota al 

1 

11 

5 

17 

Rij 
Totaal 

2 

7 

8 

17 
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H.2 Kruistabellen (variabele 4d/4e/4t) 

T 
Behoefte 

In navolging van de voorgaande kruistabellen is een drietal kruistabellen 
opgesteld om een beeld te krijgen van mogelijke relaties tussen een drietal 
kenmerken/variabelen: de mate waarin sprake is van een gestructureerde 
werkwijze van vastgoedbeleggers, de mate van tevredenheil: omtrent deze 
werkwijze en de mate van behoefte naar meer structuur. 

T evredenheid 
Werkwijze 

vrij on-
gestruct. 

noch 
noch 

vrij ge-
structur. 

gestruc-
tureerd 

Kol om 
Totaal 

Kruistabel: werkwijze-tevredenheid 

matig voldoende zeer 

0 2 0 

0 2 1 

1 9 2 

0 1 0 

1 14 3 

Rij 
Tota al 

2 

3 

12 

1 

18 

Kruistabel: tevredenheid-behoefte(meer structuur) 

vrij noch vrij veel 
evredenheid weinig noch veel 

Rij 
Tota al 

matig 

vol-
doende 

zeer 

Kol om 
Totaal 

0 0 

3 7 

1 1 

4 8 

H-3 

1 0 1 

4 0 14 

0 1 3 

5 l 18 
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Behoefte 
Werkwijze 

vrij on-
gestruct. 

noch 
noch 

vrij ge-
structur. 

gestruc-
tureerd 

Kol om 
Totaal 

Kruistabel: werkwijze-behoefte(meer structuur) 

vrij noch vrij 
weinig noch veel 

0 2 

0 2 

4 3 

0 1 

4 8 

H-4 

veel 

0 

1 

4 

0 

5 

0 

0 

1 

0 

1 

Rij 
Totaal 

2 

3 

12 

1 

18 
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H.3 Staafdiagrammen (variabele 4al t/m 4a6) 

Exteme analyse: 

Kwalitatieve gegevens kunnen in een staafdiagram grafisch worden weerge
geven. Aan de hand van onderstaande diagrammen, waarin per marketingac
tiviteit (variabele 4al t/m 4a6) de verschillende categorieen en klassen met 
elkaar vergeleken worden, betreffende de mate waarin zij genoemde activi
teiten verrichten, wordt een eerste indruk gegeven. 

Vmp 
Vgf 
Overige 

Klasse 1 

Klasse 2 

= V erzekeringsmaatschappij (7) 

= Vastgoedfonds (7) 
= Pensioenfonds (3) + Vermogensbeheerder (1) 

= V astgoedbeleggers met een portefeuille-omvang van 
minder dan f 1 miljard (9) 

= Vastgoedbeleggers met een portefeuille-omvang van 
f 1 miljard of meer (9) 

~ 
I weinig 

Vmp 

I vrij wei klasse 1 

I no ch 

Vgf 

~ vrij vee 

~ 
I veel 

klasse 2 

Overige 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 
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Inteme analyse ( ondememing): 

I weinig 

Vmp 

klasse 1 I vri j wei 

I no ch 

I vrij vee 

Overige~ 
I veel 

klasse 2 

0 0.4 0 . 8 1.2 1.6 2 0 1 2 3 4 5 6 

Inteme analyse (aanbod): 

I vrij wei 

Vmp 

klasse 1 vrij vee 

I veel 

Vgf 

klasse 2 

Overige 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 
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Marktsegmentatie (huurdersgroepen): 

• 
vrij wei 

Vmp 

klasse 1 no ch 

· *-
vrij vee 

Vgf 
veel 

L klasse 2 

Overige 

0 1 2 3 4 0.5 1.5 2.5 

0 1 2 3 

Marktsegmentatie (huurdersprofielen): 

weinig 

klasee 1 vri j wei 

no ch 

Vgf 
vri j vee 

veel 
klasse 2 

Overige 

0.5 1.5 2. 5 0.5 1.5 2.5 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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Relatiebeheer: 

~ 
I vrij wei 

Vmp 

I klasse 1 no ch 

~ 
I vrij vee 

Vgf 

~ veel 

~ 
klasse 2 

Overige 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 
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