
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Nieuwe opdrachtgevers voor vastgoedmanagement organisaties : een marktverkenning

Meeuwis, H.P.M.

Award date:
1993

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/7aa1213c-3bc5-426c-80af-be6e5c658ec0


~ ~ ~ · ~ 
NIEUWE OPlJAACHTGEVERS vooR\ 
VASTGOEDMANAGEME~RGAN~IES 

EEN MARKlVER~ING 
~ 

() 

afstudeeronderzoek hein meeuwis - december 1993 
technische universiteit eindhoven - faculteit bouwkunde 



COLOFON 

Dit onderzoek vormt bet afstudeerproject van de auteur. Het is uitgevoerd tijdens 
de D2-fase van de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
De afstudeerdifferentiatie is Beheer van de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en 
Beheer (BAUB). 

De afstudeerbegeleidings commissie bestaat uit: 

voorzitter: Drs. J.J.A.M. Smeets (TUE) 
Ir. H. Hofman (TUE) I e begeleider: 

2e begeleider: A. Reparon (ABC Vastgoedbeheer bv) 

De auteur is: 

H.P.M. Meeuwis 
Laan 8-b 
2512 GM 's-Gravenhage 
tel. 070-3454708 

I 
17~ 12 - r; ~ 

0 Ccoov/·, 



VOORWOORD 

In 1990 nam ik bet besluit om, na drie jaar werken, weer voltijds te gaan studeren. 
Een besluit waarvan ik geen moment spijt van heb gehad. De studie Bouwkunde, 
differentiatie Beheer aan de TU in Eindhoven, heeft mijn ogen geopend voor een 
aantal nieuwe mogelijkheden voor bouwkundigen. Ik betreur bet ook dat bet 
stapelen van een universitaire studie op een hbo studie in de toekomst niet meer 
mogelijk zal zijn. Met de vaak gehoorde kritiek dat bet 'meer van bet zelfde' is, 
ben ik bet niet eens. 

Dit rapport vormt de afsluiting van bet afstudeeronderzoek waarmee ik de af gel o
pen tijd bezig ben geweest. Het onderzoek richt zich op het werkterrein van 
commerciele vastgoedmanagement organisaties. Exacter geformuleerd: een 
onderzoek naar groepen potentiele opdrachtgevers van commerciele vastgoedmana
gement organisaties die dat nu nog niet of slechts in geringe mate zijn. Als 
voorbeeld van zo'n organisatie is ABC Vastgoedbeheer bv bestudeerd, in ons land 
de marktleider op dit gebied. 

Mijn dank gaat uit naar alien die mij in de afgelopen periode hebben geholpen bij 
bet onderzoek. In bet bijzonder wil ik dhr. A. Reparon van ABC Vastgoedbeheer 
bedanken voor de vele praktische informatie over bet· 'vastgoedwereldje' in bet 
algemeen en de positie die ABC Vastgoedbeheer daarbij inneemt. Dhr. H. Hofman 
en dhr J. Smeets dank ik voor de begeleiding en sturing waardoor er structuur in 
bet onderzoek is aangebracht, iets waar ik de nodige moeite mee had. Alie mensen 
die ik tijdens bet onderzoek heb mogen interviewen dank ik voor hun medewerking 
en openheid. Tenslotte wil ik mijn vriendin Carin bedanken voor bet motiveren op 
ieder moment dat bet nodig was. 

Hein Meeuwis 
's-Gravenhage, november 1993 



0 INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING ONDERZOEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1.1 Inleiding 
1.2 Begripsbepalingen 
1.3 Positie van vastgoedmanagers in bet bebeerproces 
1.4 Functioneren van vastgoedmanagement organisaties 
1.5 Formulering van de probleemstelling 
1. 6 Methode van onderzoek en indeling van bet rapport 

3 
3 
5 
6 
8 
9 

2 V ASTGOEDMANAGEMENT ORGANISATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

2.1 Inleiding 
2.2 Ontstaan en ontwikkelingen 
2 .3 Beleggers in vastgoed 
2.4 Verenigingen van eigenaren 
2.5 Aanbod van diensten vastgoedmanagement organisaties 
2.6 Nadere typering aanbod van diensten 

12 
12 
15 
17 
18 
23 

3 ABC VASTGOEDBEHEER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

3 .1 Inleiding 
3.2 Ontstaan en ontwikkeling 
3.3 Organisatie 
3.4 Diensten 
3.5 Opdracbtgevers 
3 .6 Vastgoed 
3. 7 Omzet uit bebeeropdracbten 
3. 8 Sterke en zwakke punten ABC Vastgoedbebeer 

26 
26 
26 
30 
33 
34 
35 
36 

4 VASTGOEDEIGENAREN .... .......... . .... . .... .. . . ..... . . ... .. .. . ... ......... . ..... . 37 

4 .1 Inleiding 
4.2 Indeling in categorieen 
4.3 Beschrijvingen per categorie 
4.4 Selectie van categorieen potentiele nieuwe opdracbtgevers 

37 
37 
38 
46 

5 POTENTIELE NIEUWE OPDRACHTGEVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

5 .1 Inleiding 
5.2 A2 Bedrijven in de nijverbeid, bandel en verkeer 

1 

49 
49 



5.3 A2-1 Nijverheid 50 
5.4 A2-2 Groothandel 52 
5.5 A2-3 Detailhandel 53 
5.6 A2-4 Transport/opslag/communicatie 54 
5.7 A2-5 Bank- en verzekeringswezen/zakelijke en overige dienstverlening 55 
5. 8 A5 Gemeenten 57 
5.9 A7 Instellingen zorgsector 58 
5 .10 A8 Instellingen onderwijs 60 
5 .11 Vergelijking met bestaande opdrachtgevers 61 

6 CASUSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

6.1 Inleiding 63 
6.2 Opzet casus onderzoeken 63 
6.3 Casus beschrijvingen 65 
6.4 Resultaten casus onderzoeken 82 
6.5 Beoordelingscriteria voor uitbesteding van beheertaken 86 

7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... . ......... . . 88 

7 .1 Inleiding 88 
7 .2 Samenvatting 88 
7. 3 Conclusies 97 
7 .4 Aanbevelingen 98 
7 .5 Slotbeschouwing 101 

8 LITERA TUUROPGA VE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

BIJLAGEN 1 T /M 6 

2 



1 INLEIDING ONDERZOEK 

1.1 INLEIDING 

Al bet vastgoed in ons land wordt op een of andere manier bebeerd. Voor bet 
bebeer van vastgoed zijn op de eerste plaats de eigenaren van vastgoed verant
woordelijk. Een eigenaar kan bebeertaken zelf uitvoeren, door andere laten 
uitvoeren of ze gewoon niet uitvoeren. In bet kader van dit onderzoek is die 
situatie interessant waar eigenaren van vastgoed bebeertaken uitbesteden aan 
anderen. 

In dit boofdstuk is een aantal begrippen omschreven die te maken hebben met bet 
beberen van vastgoed. Er is aangegeven op welk gebied van vastgoedbebeer dit 
onderzoek zich richt. Vervolgens is de probleemstelling geformuleerd die bij dit 
onderzoek centraal staat. Tenslotte is aangegeven op welke manier het onderzoek 
en dit rapport is opgezet. 

1.2 BEGRIPSBEPALINGEN 

Wat is vastgoed precies? Vastgoed is in feite een andere benaming voor onroerend 
goed of onroerende zaak. Onder onroerende zaken worden in het nieuw burgerlijk 
wetboek verstaan: 'de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond 
verenigde beplanting, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond 
zijn verenigd'. In dit onderzoek wordt de term vastgoed gebruikt om gebouwen 
aan te duiden. Gebouwen zijn woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. 

Wat houdt het beheren van vastgoed in? In de literatuur wordt dit op verschillende 
wijzen omschreven. Door Henket1 wordt technisch bebeer gedefinieerd als: 'het 
geheel van activiteiten gericht op de prestatiebebeersing van gebouwen in de tijd'. 
Zo onderscheidt Burie2 zeven soorten ingrepen en transacties die als bebeertaken 
kunnen worden bescbouwd: 

I Onderhoud: ingrepen, gericbt op bet handhaven c.q. terugbrengen van de 
'oorspronkelijke' staat van het gebouw en de bijbeborende installaties. 

2 Verbetering: ingrepen, gericht op een betere aanpassing van de staat van het 
gebouw en de bijbeborende installaties aan hetzelfde gebruik. 

3 Gebruiks- of bestemmingswijziging: ingrepen, gericht op een ander gebruik van 
het gebouw en de bijbehorende installaties. 

1 Henket, prof. ir. H.A.J., Prestatiebeheersing van gebouwen; een llgelijk begrippenkader, Technische Universiteit Eindhoven, 1988 

2 Burie, sociaa lwetenschappe lijk onderzoek en advies, Innovatie bij beheer en onderhoud van gebouwen, Nijeho ltpade, 1985 
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4 Verbouwing: ingrepen, gericbt op een betere aanpassing van de staat van bet 
gebouw en de bijbeborende installaties aan een ander gebruik. 

5 Verhuur: transacties die er toe leiden dat andere gebruikers bun intrek in bet 
gebouw nemen. 

6 Verkoop: transacties waarbij bet gebouw en de bebeerdersrol aan een ander partij 
wordt overgedragen. 

7 Sloop: ingreep die bet bestaan van bet gebouw beeindigt. 

Tecbniscb bebeer zoals dat door Henket is gedefinieerd maakt deel uit van de 
zeven soorten ingrepen en transacties die door Burie als bebeertaken worden 
bescbouwd. Hierbij beeft techniscb bebeer betrekking op de eerste twee soorten: 
onderboud en verbetering: In dit onderzoek wordt onder bebeer niet alleen 
techniscbe bebeertaken maar ook alle andere soorten bebeertaken verstaan. 

Wie voeren beheenaken uit? Door Hofman3 is, analoog aan bet bouwproces, een 
taakverdeling opgesteld van de deelnemers aan bet bebeerproces. Hierbij is onder
scbeid gemaakt tussen primaire en secundaire bebeertaken. Primaire taken kenmer
ken zicb door bet nemen van initiatieven. Secundaire taken zijn verdeeld in 
adviestaken en aannemerstaken. 

figuur 1.1 
taakverdeling van deelnemers aan bet bebeerproces 

TAKEN primaire taken secundaire taken 

DEELNEMERS initiatief adviestaken aannemerstaken 

bebeerder * * * 
adviseur * 
aannemer * * 

Voorbeelden van primaire taken zijn: bet laten slopen van gebouwen, bet verburen 
van bedrijfsruimte, bet verkopen van een woning, bet inscbakelen van adviseurs en 
bet geven van bouwopdracbten aan aannemers. 

Voorbeelden van adviestaken zijn: bet opstellen van onderboudsplanningen, bet 
maken van werkomschrijvingen, bet organiseren van de uitvoering van werkzaam
beden en bet techniscb inspecteren van gebouwen. 

Voorbeelden van aannemerstaken zijn: bet uitvoeren van schilderwerk, bet 
planmatig onderbouden van installaties en bet uitvoeren van verbouwingen. 

3 Hofman, ir. H., et. al., Kaartbeeld Utiliteitsbouw, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, 1987 
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Burle definieert de beheerder van vastgoed als: 'degene bij wie de beslissingsbe-
. voegdheid rust inzake alle ingrepen en transacties die als beheertaken beschouwd 
worden'. In de praktijk is dat de juridische of economische eigenaar van vastgoed. 
Dit kan een natuurlijk persoon zijn, maar bijvoorbeeld ook een onderneming, een 
stichting of een gemeente. In dit onderzoek staan vastgoedmanagement organisaties 
centraal. Deze organisaties worden door zichzelf en door hun opdrachtgevers 
meestal ook beheerders genoemd. Echter, volgens de bovenstaande definitie zijn 
niet zij, maar hun opdrachtgevers de beheerders. Om verwarring te voorkomen zijn 
in het vervolg van dit rapport alleen de termen eigenaar of vastgoedeigenaar 
gebruikt om de beheerder aan te duiden. 

De adviseur in de taakverdeling vervult adviestaken in opdracht van vastgoedeige
naren. Adviseurs kunnen zowel intern als extern werken. Intern wanneer ze in 
dienst zijn van vastgoedeigenaren, extern wanneer zij zelfstandig in opdracht van 
vastgoedeigenaren werken. Voorbeelden van adviseurs zijn: architecten, onder
houdsadviseurs en ingenieursbureaus. 

V oorbeelden van aannemers zijn bouwbedrijven maar ook meer gespecialiseerde 
bedrijven voor uitvoerende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld installatiebedrijven 
en schildersbedrijven. Doordat deze bedrijven deskundig zijn op het gebied van de 
uitvoering kunnen zij vaak ook de rol van adviseur op hun vakgebied vervullen. 

In de taakverdeling is aangegeven dat een vastgoedeigenaar alle voorkomende 
beheertaken zelf kan uitvoeren. Adviestaken en aannemerstaken kan hij uitbesteden 
aan externe adviseurs en aannemers. Primaire beheertaken moet een vastgoedeige
naar zelf uitvoeren omdat hij als enige bevoegd is om bepaalde beslissingen te 
nemen. De eigenaar van een woning is bijvoorbeeld de enige persoon die kan 
besluiten deze woning te gaan verkopen. In de volgende paragraaf wordt de positie 
bepaald van vastgoedmanagement organisaties in deze taakverdeling. 

1.3 POSITIE VAN VASTGOEDMANAGERS IN HET BEHEERPROCES 

Hiervoor is kort aangegeven dat er verschillende deelnemers in het beheerproces 
actief zijn. Deze deelnemers vervullen een of meerdere beheertaken in dit proces. 
Dit onderzoek richt zich op een bepaalde groep deelnemers: vastgoedmanagement 
organisaties. Deze managementorganisaties voeren, op commerciele basis, in naam 
van vastgoedeigenaren beheertaken uit. Ze kunnen in de taakverdeling dan ook niet 
zonder meer als adviseurs of uitvoerders beschouwd worden. Beheerders zijn ze 
ook niet omdat ze zelf geen vastgoed bezitten. In feite zijn ze beheerders zonder 
eigendom. In de taakverdeling van deelnemers aan het beheerproces (figuur 1.1) 
zijn ze daarom moeilijk te plaatsen. De termen vastgoedmanager en vastgoed
management organisatie kunnen wel worden gebruikt. In zekere zin is de positie te 
vergelijken met een bedrijf waar het eigendom in handen van aandeelhouders is en 
het management door de directie wordt gevoerd. Management heeft dan geen 
directe relatie met de eigendomssituatie van gebouwen. Commercieel geeft aan dat 
ze profit-organisaties zijn in de sector zakelijke dienstverlening. 
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Vaak worden vastgoedmanagement organisaties verward met makelaars. Dit heeft 
te maken met het feit dat de meeste vastgoedmanagement organisaties zijn ontstaan 
uit makelaarskantoren. Ook nu nog zijn veel vastgoedmanagement organisaties 
gelieerd aan makelaarskantoren. Vastgoedmanagement is voor kleinere makelaars 
vaak iets wat ze er bij doen. Makelaars behoren in de taakverdeling tot de groep 
van adviseurs. Ze adviseren bijvoorbeeld een vastgoedeigenaar bij het vaststellen 
van een verkoopprijs. Wat is het verschil tussen vastgoedmanagement organisaties 
en makelaars? Een werkbaar onderscheid kan worden gemaakt in de aard van de 
werkzaamheden die ze verrichten voor vastgoedeigenaren. De makelaar voert 
eenmalige werkzaamheden uit zoals een gebouw verkopen, verhuren, taxeren en 
verzekeren. De vastgoedmanager beeft een meer permanente relatie met de 
vastgoedeigenaar. Hij verzorgt bijvoorbeeld de buurincasso en huuradministratie 
van buurders, organiseert de uitvoering van planmatig onderhoud, en adviseert bij 
te nemen bebeerbeslissingen. Bepaalde beheerbeslissingen neemt bij zelf. 

Het onderscheid tussen makelaar en vastgoedmanager is echter niet zo eenduidig 
als bierboven wordt gesteld. Zo wordt bet eenmalig verhuren van een kantoorge
bouw bescbouwd als een taak van de makelaar. Het voor een langere tijd verhuurd 
bouden van een kantoorgebouw is weer de taak van de vastgoedmanager. De 
uitvoering van deze taak is voor de makelaar niet wezenlijk anders dan voor de 
vastgoedmanager. Het uitvoeren van de verschillende eenmalige en continue taken 
wordt vaak als een dienstenpakket door vastgoedmanagement organisaties aan 
eigenaren van vastgoed aangeboden. Gezien de overeenkomsten die bestaan tussen 
de bebeertaken die makelaars en vastgoedmanagement organisaties uitvoeren, is bet 
niet verwonderlijk dat ze vaak aan elkaar gelieerd zijn. 

1.4 FUNCTIONEREN VAN VASTGOEDMANAGEMENT ORGANISATIES 

De diensten die door vastgoedmanagement organisaties aan opdracbtgevers worden 
aangeboden zijn uiteenlopend van aard. Globale bestudering van de model bebeer
overeenkomst van de NVM4 leert dat er een aantal diensten en bevoegdheden 
worden onderscheiden (bijlage 1). Standaarddiensten en -bevoegdheden bestaan in 
hoofdzaak uit de rubrieken: Onderhoud en technisch beheer, Financieel en admini
stratief beheer en Verhuur. Additionele rubrieken zijn naast uitbreidingen van de 
standaarddiensten en -bevoegdheden: (Dynamisch-commercieel) management van 
bedrijfs vastgoed en Diversen. De diensten en bevoegdheden in de model bebeer
overeenkomst voorzien in de mogelijkheid voor de vastgoedeigenaar een maximaal 
pakket beheertaken en verantwoordelijkheden uit te besteden aan vastgoedmanage
ment organisaties. Uit deze model beheerovereenkomst blijkt overigens ook welke 
vastgoedeigenaren de belangrijkste groep opdracbtgevers voor vastgoedmanagement 
organisaties vormen: de vastgoedeigenaren die vastgoed verhuren. 

Naast bestudering van de model beheerovereenkomst zijn in december '92 in 

4 Neder landse Vereniging van Make laars, Sectie Vastgoedllanageft!nt, Lespakket NYM, Nieuwegein, 1988 
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bet kader van dit onderzoek interviews gebouden met tien vastgoedmanagers 
(bijlage 2). Het doel van deze orienterende interviews was om meer te weten te 
komen over de praktijk van vastgoedmanagement organisaties. De organisaties zijn 
geselecteerd uit advertenties geplaatst in VastGoedMarkt. De geselecteerde 
vastgoedmanagement organisaties varieren in grootte van een af de ling van een 
makelaarskantoor waar een persoon zelfstandig met vastgoedmanagement bezig is, 
tot grote, zelfstandig opererende vastgoedmanagement organisaties. De resultaten 
van de interviews vormen de aanleiding voor bet formuleren van de probleemstel
ling. Tijdens de interviews stonden 4 vragen centraal. Per vraag worden bier de 
antwoorden samengevat. 

Voor welke vastgoedeigenaren voen u beheenaken uit? 
De vastgoedeigenaren waarvoor de bebeertaken worden uitgevoerd zijn voomame
lijk institutionele beleggers die in vastgoed beleggen. Door een aantal vastgoed
managers wordt uitsluitend voor deze groep gewerkt In een aantal gevallen wordt 
op kleine scbaal ook voor beleggingsmaatscbappijen en particuliere verbuurders 
gewerkt. Slecbts een vastgoedmanagers werkt uitsluitend voor particuliere verhuur
ders. Een andere groep opdrachtgevers wordt gevormd door verenigingen van 
eigenaren bij appartementencomplexen, de vve's . 

Op welke manier komt u aan u beheeropdrachten van deze eigenaren? 
Opdrachten worden vooral verkregen door persoonlijke contacten tussen vastgoed
eigenaren en vastgoedmanagers. In een aantal gevallen ontstaan deze contacten 
door werkzaamheden die het gelieerde makelaarskantoor voor deze opdrachtgevers 
beeft uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld een makelaarskantoor betrokken is bij een 
aankooptransactie van een kantoorobject door een belegger, krijgt de vastgoedma
nagement afdeling de beheeropdracbt. In bet algemeen worden bebeeropdrachten 
niet gegeven aan degene met de gunstigste offerte maar worden meer op basis van 
vertrouwen gegund aan een vastgoedmanagement organisatie. Dit geldt voor zowel 
de kleinere als de grotere organisaties. De ontwikkeling bij de institutionele 
beleggers op dit moment is dat er naar gestreefd wordt zoveel mogelijk bebeer
taken uit te besteden aan een beperkt aantal grote vastgoedmanagement organisa
ties. 

Welke beheenaken voen u voor opdrachtgevers uit? 
Het aantal en soort beheertaken dat door vastgoedmanagers wordt uitgevoerd voor 
vastgoedeigenaren verscbilt per opdrachtgever. Dit varieert van een beperkt 
takenpakket tot maximale uitbesteding van beheertaken. Iedere vastgoedeigenaar 
heeft zijn eigen wensen. Inhoudelijk zijn de beheeropdrachten gebaseerd op de 
model beheerovereenkomst van de NVM. De beheertaken die verricht worden zijn 
primair gericbt op bet exploiteren, bet verburen van vastgoed. Techniscbe en 
administratieve bebeertaken zijn daarbij afgeleide taken. 

Kunnen de beheenaken ook voor andere dan de genoemde vastgoedeigenaren uitge
voerd worden? 
Als potentiele opdracbtgevers worden overige beleggers in vastgoed genoemd. Dit 
zijn exploitatiemaatscbappijen en particuliere verbuurders. Deze vastgoedeigenaren 
worden echter in het algemeen niet als serieuze opdracbtgevers bescbouwd door de 
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geringe omvang van de beheeropdrachten en door hun amateuristisch opvattingen 
over vastgoedbeheer. Met uitzondering van vve's worden eigenaar/gebruikers van 
vastgoed in het algemeen niet beschouwd als potentiele opdrachtgevers. 

1.5 FORMULERING VAN DE PROBLEEMSTELLING 

Aan de hand van de model beheerovereenkomst van de NVM is heel globaal 
aangegeven wat de beheertaken van vastgoedmanagement organisaties zijn. In 
paragraaf 1.2 zijn zeven soorten ingrepen en transacties genoemd die als beheerta
ken beschouwd worden. Wanneer de inhoud van de model beheerovereenkomst 
wordt vergeleken met de zeven soorten ingrepen en transacties, blijkt dat vastgoed
management organisaties in principe te maken hebben met alle genoemde soorten 
ingrepen en transacties. Een vastgoedeigenaar kan voor een aantal voorkomende 
beheertaken gebruik maken van de diensten van vastgoedmanagement organisaties. 

Uit de gesprekken met de vastgoedmanagers blijkt dat zij de in de model beheer
overeenkomst genoemde diensten voornamelijk verrichten voor institutionele 
beleggers. In principe zijn er voor vastgoedmanagement organisaties twee markten 
aan te geven: de huidige markt van beleggers in vastgoed en de potentiele markt 
van eigenaar/gebruikers van vastgoed. 

Er zijn aanzienlijk meer eigenaar/gebruikers van vastgoed dan beleggers die 
vastgoed verhuren. En ook is er aanzienlijk meer vastgoed te beheren dan de 
voorraad die deze beleggers gezamenlijk bezitten. Om bepaalde redenen maken die 
eigenaar/gebruikers geen gebruik van de diensten van vastgoedmanagement 
organisaties en worden zij door vastgoedmanagers niet beschouwd als potentiele 
opdrachtgevers. Betekent dit nu automatisch dat er behalve de beleggers geen 
andere categorieen potentiele opdrachtgevers voor vastgoedmanagement organisa
ties bestaan? Er is op dit moment onvoldoende inzicht in de omvang en samenstel
ling van deze mogelijke markt van opdrachtgevers. Met name voor professionele 
organisaties, die in ons land nog niet zo lang bestaan, kunnen hier mogelijkheden 
liggen. 

In dit onderzoek wordt geprobeerd voor vastgoedmanagement organisaties de 
mogelijk nieuwe categorieen opdrachtgevers aan te geven. De centrale probleem
stelling is als volgt geformuleerd: 

Welke categorieen vastgoedeigenaren en -gebruikers, niet behorend tot de huidige 
opdrachtgevers, vormen potentiele opdrachtgevers voor commerciele vastgoedma
nagement organisaties, uitgaande van de beheenaken die ziJ kunnen uitvoeren? 

Deze probleemstelling geeft impliciet twee afbakeningen van het onderzoek aan: 

Gekozen is voor categorieen vastgoedeigenaren en -gebruikers, niet behorend tot 
de huidige opdrachtgevers. Categorieen huidige opdrachtgevers zijn buiten 
beschouwing gelaten. De relatie die zij met vastgoedmanagement organisaties 
hebben is op dit moment volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling zal wel worden 
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beschreven maar niet verder worden onderzocbt. Met name de NVM, Sectie 
Vastgoedmanagement boudt zicb bier op dit moment actief mee bezig. 

Gekozen is voor de beheenaken die zij kunnen uitvoeren. Vastgoedmanagement 
organisaties zijn, zoals de naam al aangeeft, actief op bet gebied van management. 
Aile bebeertaken die niet als management (leiden, besturen, beberen) getypeerd 
beboren in principe niet tot bun kernactiviteiten. 

Het onderzoek is gericbt op bet onderzoeken van de geformuleerde probleemstel
ling. Daarbij gaat bet om een marktverkenning, niet om een ecbt marktonderzoek. 
De volgende onderzoeksvragen worden hiervoor geformuleerd: 

Welke bestaande en nieuwe diensten kunnen vastgoedmanagement organisaties aan 
opdrachtgevers aanbieden? 

Aan welke van deze diensten bestaat behoefte binnen de potentii!le markt van 
eigenaarlgebruikers van vastgoed? 

1.6 METHODE VAN ONDERZOEK EN INDELING VAN HET RAPPORT 

Zowel bet onderzoek als bet rapport bestaat in principe uit drie delen. Deel een is 
gericbt op bet beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag, deel twee op beant
woording van de tweede onderzoeksvraag. Resultaten uit deel een en twee worden 
bij elkaar gebracbt in deel drie. Hierin worden conclusies van bet onderzoek en 
aanbevelingen voor vastgoedmanagement organisaties aangegeven. 

deel een 

In dit rapport wordt deel een gevormd door de boofdstukken 2 en 3. In boofdstuk 
2 wordt bet functioneren van vastgoedmanagement organisaties in bet algemeen 
beschreven. Eerst wordt op basis van literatuuronderzoek bet ontstaan en de 
ontwikkeling van vastgoedmanagement organisaties beschreven. De beleggers in 
vastgoed, de belangrijkste buidige opdracbtgevers, worden daarbij ook bescbouwd. 
De bebeertaken uit de model bebeerovereenkomst worden geanalyseerd. Daarna 
wordt aangegeven welke diensten vastgoedmanagement organisaties kunnen 
aanbieden. Tenslotte wordt kort de positie die vastgoedmanagement organisaties 
innemen vergeleken met andere soorten externe aanbieders in bet bebeerproces. 

Als voorbeeld van een professionele vastgoedmanagement organisatie die werkt op 
commerciele basis wordt in boofdstuk 3 ABC Vastgoedbebeer bv uit Arnhem 
beschreven. Uit interviews met mensen van ABC Vastgoedbeheer, verschillende 
produktpresentaties en werkdocumenten wordt bet ontstaan, de organisatie, bet 
dienstenpakket, de opdrachtgevers en bet te beberen vastgoed van dit bedrijf in 
kaart gebracbt. Kort samengevat wordt aangegeven welke positie ABC Vastgoedbe
beer inneemt ten opzichte van andere vastgoedmanagement organisaties. 
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dee/ twee 

De hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen deel twee in dit rapport. In hoofdstuk 4 wordt 
eerst een aantal categorieen vastgoedeigenaren aangegeven. Per categorie wordt 
kort aangegeven hoe bet beheer van bun vastgoed in bet algemeen is georgani
seerd. Een aantal categorieen wordt geselecteerd als groep potentiele opdrachtge
vers voor vastgoedmanagement organisaties. 

Hoofdstuk 5 gaat verder met de resultaten uit bet hoofdstuk 4. De categorieen 
vastgoedeigenaren die als potentiele opdrachtgevers zijn aangegeven worden nader 
bestudeerd. Per categorie worden kwalitatieve en kwantitaieve gegevens van de 
eigenaren en de vastgoedvoorraad gegeven. Hierdoor ontstaan een beeld hoe de 
potentiele marktsegmenten zijn opgebouwd en hoe ze zich tot elkaar verhouden. 

Per categorie potentiele opdrachtgevers worden twee casus onderzoeken uitgevoerd 
in hoofdstuk 6. Hiervoor zijn interviews gehouden met medewerkers die zich 
binnen een bedrijf of instelling met vastgoedbeheer bezighouden. De resultaten 
worden met elkaar vergeleken. 

deel drie 

Het derde deel wordt gevormd door hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk wordt op basis 
van bet onderzoek naar vastgoedmanagement organisaties in deel een en bet 
onderzoek naar categorieen potentiele opdrachtgevers in deel twee conclusies 
gegeven en aanbevelingen geformuleerd voor vastgoedmanagement organisaties. De 
aanbevelingen zijn op bet gebied van eigen organisatie, aangeboden diensten en 
marktbenadering. 
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figuur 1.2 
indeling en inboud van bet rapport 

INLEIDING boofdstuk 1 INLEIDING ONDERZOEK 

begripsbepaling, positie van vastgoedmanage-
ment organisaties, probleemstelling, methode 
van onderzoek 

DEEL EEN boofdstuk 2 VASTGOEDMANAGEMENT ORGANISATIES 

ontstaan, ontwikkelingen, analyse diensten, 
positie tov andere exteme aanbieders 

boofdstuk 3 ABC VASTGOEDBEHEER 

ontstaan, organisatie, dienstenpakket, opdracbt-
gevers, vastgoed, positie in de brancbe 

DEEL TWEE boofdstuk 4 CATEGORIEEN V ASTGOEDEIGENAREN 

indeling categorieen, organisatie vastgoedbe-
beer, selecteren potentiele opdracbtgevers 

boofdstuk 5 POTENTIELE OPDRACHTGEVERS 

I per categorie: vastgoedvoorraad, organisatie 
bebeer, uitbesteding bebeertaken 

boofdstuk 6 CASUS BESCHRIJVINGEN 

beschrijving vastgoedbebeer bij bedrijven en in-
stellingen, vergelijkingen, conclusies 

DEEL DRIE boofdstuk 7 SAMENVATTING, CONCLUSIES, 
AANBEVELINGEN 

samenvatting deel 1 en 2, conclusies, aanbeve-
lingen organisatie, diensten, marktbenadering 
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2 VASTGOEDMANAGEMENT ORGANISATIES 

2.1 INLEIDING 

In dit boofdstuk wordt bet functioneren van commerciele vastgoedmanagement 
organisaties in bet algemeen bestudeerd. In bet eerste boofdstuk is al aangegeven 
dat vastgoedmanagers in principe zijn te bescbouwen als bebeerders zonder 
eigendom. 

Eerst worden bistoriscbe ontwikkelingen beschreven die geleid bebben tot bet 
ontstaan van vastgoedmanagement organisaties. Daarna komen een aantal recente 
ontwikkelingen aan de orde die betrekking bebben op de relatie tussen beleggers en 
vastgoedmanagers. 

Om bet werkterrein van vastgoedmanagers verder te verkennen wordt ook aandacbt 
besteed aan de belangrijkste buidige opdracbtgevers, de beleggers in vastgoed. 
Daarnaast komen ook vve's als huidige opdracbtgevers aan de orde. 

Aan de hand van de model beheerovereenkomst wordt een overzicbt opgesteld van 
beheertaken die vastgoedmanagers voor opdracbtgevers kunnen uitvoeren. Daarbij 
wordt aangegeven welke bebeertaken specifiek voor beleggers zijn en welke in 
principe ook voor andere opdracbtgevers uitgevoerd kunnen worden. Aan het einde 
van bet hoofdstuk wordt het aanbod van bebeertaken van vastgoedmanagement 
organisaties nader getypeerd. 

2.2 ONTSTAAN EN ONTWIKKELINGEN 

historische ontwikkeling 

Dat institutionele beleggers de belangrijkste groep buidige opdracbtgevers voor 
vastgoedmanagement organisaties vormt is vanuit een historiscb perspectief te 
verklaren. Men kan zelfs stellen dat de ontwikkeling van deze organisaties een 
directe afgeleide is van ontwikkelingen bij institutionele beleggers. 

Na de tweede wereldoorlog ontwikkelt zicb de verzorgingsstaat in ons land zoals 
we die nu kennen. Steeds meer voorzieningen worden collectief gefinancierd en 
voor iedereen toegankelijk. Exponenten hiervan zijn bijvoorbeeld het onderwijs en 
de medische zorg. Parallel hieraan ontwikkelt zich bet vermogen van pensioenfond
sen en verzekeringsmaatschappijen, de belangrijkste institutionele beleggers. Deze 
krijgen te maken met een toenemende stroom inkomsten uit premies. Tegenover de 
premies staan uitkeringsverplicbtingen in de toekomst. Om aan deze toekomstige 
verplicbtingen te kunnen voldoen worden de premiegelden belegd in vastrentende 
waarden als obligaties en leningen. Door vergrijzing, stijging van het algemene 
welvaartspeil en periodes van inflatie blijken de rendementen op vastrentende 
waarden niet meer toereikend om aan de (toekomstige) verplicbtingen te kunnen 
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blijven voldoen. Daarom gaat men in toenemende mate ook in zakelijke waarden 
beleggen zoals aandelen en vastgoed. 

Na de oorlog bestaat er een voortdurend tekort aan woningen in ons land. Beleg
gen in buurwoningen vormt dan ook een vrij risicoloze bezigbeid. Wanneer 
institutionele beleggers in vastgoed gaan beleggen is dat ook in eerste instantie in 
woningen. Door aankoop- en verkooptransacties komen ze in contact met make
laars in vastgoed. Het beberen van de woningen doen ze voomamelijk zelf. 

Tot begin jaren zestig zijn utiliteitsgebouwen vrijwel zonder uitzondering eigendom 
van eigenaar/gebruikers. De expansie van bet bedrijfsleven, de wens om fmanciele 
middelen vrij te bouden voor bedrijfsinvesteringen en de uitbreiding van bet aantal 
overbeidstaken leiden in bet midden van de jaren zestig tot de neiging bij bedrijven 
en instellingen om bedrijfsruimte te gaan huren. Begin jaren zeventig zijn Britse 
institutionele beleggers de eersten die op deze ontwikkeling inspelen. Zij gaan 
beleggen in bedrijfsmatig vastgoed in ons land. Door de afstand tussen hen en het 
vastgoed hebben zij behoefte aan vastgoedmanagers die in Nederland hun vastgoed 
beheren. 

Door invoering van een strikte huurwetgeving wordt het in dezelfde periode voor 
Nederlandse institutionele beleggers steeds minder interessant in woningen te 
beleggen. Wanneer na 1974 de Britse beleggers wegens financiele problemen in 
eigen land bun vastgoed bier weer afstoten, is bet moment gekomen waarop ook 
Nederlandse institutionele beleggers op grote schaal in bedrijfsmatig vastgoed gaan 
beleggen. De rendementen zijn hoger, maar daarmee ook de risico's. 

De voorraad vastgoed die institutionele beleggers bezitten moet ook beheerd 
worden. Hiervoor ontwikkelen de beleggers in eerste instantie ieder een eigen 
vastgoedbeheer organisatie. Men heeft bijvoorbeeld een eigen technische onder
houdsdienst en huuradministratie. De bedrijfscultuur die ontstaat kenmerkt zicb 
door veel aandacht voor operationele beheertaken en relatief weinig aandacht voor 
het strategisch beheer van de vastgoedportefeuille. Zo kan de situatie ontstaan dat 
een groot deel van de afdeling beleggingen bij een verzekeringsmaatschappij zicb 
bezig boudt met een relatief klein gedeelte van het totaal belegde vermogen. 

In de loop der tijd komt bier verandering in. Men beseft wel dat men 'meer 
verstand van verzekeren heeft'. Institutionele beleggers gaan zich toeleggen op hun 
kemactiviteiten: verzekeren en strategisch beleggen van premiegelden. Voor 
uitbesteding van vooral operationele beheertaken komt men terecht bij de partij die 
ze al kennen van aankoop- en verkooptransacties, de makelaars. Deze beschouwen 
de bebeertaken in eerste instantie als een aanvulling van hun bestaande werkzaam
beden. Beheer wordt ook gezien als serviceverlening aan de klanten. Echter, 
naarmate de beheeropdrachten groter worden neemt ook de interesse biervoor bij 
makelaars toe. Zo ontstaan er aparte afdelingen beheer op makelaarskantoren. Ook 
komen er zelfstandige vastgoedmanagement organisaties die zich uitsluitend ricbten 
op het beheer van vastgoed. Deze organisaties beginnen meestal als afsplitsing of 
afdeling van makelaarskantoren. 
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recente ontwikkelingen 

Een algemene ontwikkeling die op dit moment wordt waargenomen is dat steeds 
meer beheertaken die tot het operationeel beheer behoren, door institutionele 
beleggers worden uitbesteed aan vastgoedmanagement organisaties. Bij zowel 
vastgoedmanagement organisaties als beleggers is men bezig uitgebreide, meer 
gedetailleerde beheerovereenkomsten te ontwikkelen om een verder uitbesteding 
van beheertaken mogelijk te maken. Illustratief voor deze algemene ontwikkeling is 
een intern onderzoek dat de NVM, Sectie Vastgoedmanagement heeft uitgevoerd 
onder haar leden. Bij 21 institutionele beleggers is gemventariseerd welke beheerta
ken op dit moment uitbesteed worden en welke niet. Daarbij is uitgegaan van de 
standaarddiensten en -bevoegdheden die horen bij de model beheerovereenkomst 
(bijlage 1). Uit een schematisch overzicht van dit onderzoek (bijlage 3) blijkt, 

dat een aantal beleggers al veel beheertaken uitbesteden aan vastgoedmanagement 
organisaties. Tot deze beleggers behoren onder andere: ABP, Centraal Beheer en 
Nationale Nederlanden. Andere beleggers voeren nog veel beheertaken zelf uit, 
bijvoorbeeld: AMEV en AZL. 

dat bepaalde beheertaken door alle beleggers uitbesteed worden, zoals het 
opstellen van huurnota' s en het behandelen van klachten. Beheertaken als incasso 
van huur en servicekosten, het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen en 
het ontwikkelen van promotie beleidsplannen worden minder vaak uitbesteed. 

dat de hoogte van het bedrag tot waar de vastgoedmanager zelf kan beslissen bij 
het uitvoeren van beheertaken per beleggers verschilt. Bijna ieder belegger geeft 
bevoegdheid tot fl. 1000,- maar slecht enkele geven bevoegdheid tot fl. 25.000,
en hoger. Bijvoorbeeld AEGON geeft vastgoedmanagement organisaties algemene 
budgetverantwoordelijkheid. Dit onderscheid is een maatstaf voor de mate waarin 
vastgoedmanagers verantwoordelijk zijn voor het beheer. 

Een andere recente ontwikkeling is dat er door beleggers nieuwe eisen aan 
vastgoedmanagement organisaties gesteld worden. Lange tijd was het gebruikelijk 
dat een vastgoedobject beheerd werd door een plaatselijke makelaar of vastgoedma
nagement organisatie. Door het verspreide karakter van een vastgoedportefeuille 
had een belegger op deze manier met een groot aantal grote en kleinere vastgoed
management organisaties te maken. In plaats daarvan wil men tegenwoordig 
beheeropdrachten concentreren bij enkele grotere organisaties die op regionale of 
nationale schaal opereren. Hierdoor kan de belegger meer aandacht besteden aan 
het strategische beleggen. 

Een andere oorzaak dat beheeropdrachten bij een beperkt aantal grote organisaties 
worden ondergebracht is dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de vast
goedmanagement organisatie zelf. V oor het voeren van een strategisch beleid door 
beleggers is allerlei managementinformatie omtrent vastgoed nodig. Kleinere 
vastgoedmanagers kunnen deze informatie niet of in onvoldoende mate leveren. 
Voor het genereren van managementinformatie zijn geautomatiseerde modellen en 
systemen nodig die deze kleine vastgoedmanagers niet in huis hebben. Wat hier 
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mee samenhangt is dat de grote beleggers ieder een eigen computersysteem en 
eigen software gebruiken. Zij willen de bebeergegevens ook ieder op een bepaalde 
manier aangeleverd krijgen door vastgoedmanagers. Voor kleinere organisaties is 
bet ecbter ondoenlijk om al deze verscbillende systemen in buis te balen en te 
bebeersen. De trend naar concentratie is ingezet door bet ABP en later gevolgd 
door Nationale Nederlanden en weer later door AEGON. 

De wens naar grotere, professionele vastgoedmanagement organisaties leidt ook tot 
reacties bij vastgoedmanagement organisaties zelf. De kleiner organisaties fuseren 
tot grotere eenheden waardoor ze sterker staan en meer expertise in huis krijgen. 
Ook komt het veel voor dat kleinere organisaties zicb verbinden aan een grotere 
organisatie, wat tot bet zelfde effect leidt. Door mensen in bet veld wordt de 
verwachting uitgesproken dat er door de fusies en ovemames uiteindelijk ongeveer 
10 landelijk opererende organisaties over zullen blijven. Grote vastgoedmanage
ment organisatie die landelijk werken zijn bijvoorbeeld: ABC Vastgoedbeheer, 
Nieboer-Gemako, Zadelvast, VA-BOG en Jones Lang Wooton. Allen zijn ontstaan 
uit, of gelieerd aan een grote makelaarsorganisatie. 

De hierboven genoemde ontwikkelingen worden voomamelijk gelnitieerd door de 
beleggers. Maar ook aan de kant van vastgoedmanagement organisaties zijn 
ontwikkelingen aan te geven. Zo streeft men naar een professionalisering van het 
vakgebied. Een vastgoedmanager wordt eigenlijk nog steeds als een veredelde 
makelaar beschouwd. Door oprichting van de Sectie Vastgoedmanagement binnen 
de NVM in 1991 en het starten van eigen opleidingen in samenwerking met de 
Stichting Opleidingen Makelaardij wil men zich zowel inhoudelijk als naar buiten 
meer gaan profileren. Toch is nog te merken dat vastgoedmanagement in ons land 
nog in de kinderschoenen staat. Wetenschappelijke literatuur over het vakgebied is 
bier, in tegenstelling tot angelsaksische landen, nog niet verschenen. Wei wordt het 
in de literatuur vaak als onderdeel van facility management beschouwd'. Huisves
ting is hierbij onderdeel van de ondersteunende faciliteiten in gebruik van een 
organisatie. Toch houdt vastgoedmanagement zoals dat bier beschreven is iets 
anders in. Men zou kunnen zeggen dat facility management zich richt op de 
huisvestingswensen van de gebruiker van vastgoed, terwijl vastgoedmanagement 
zich in de praktijk hoofdzakelijk richt op de verhuurders van vastgoed. 

2.3 BELEGGERS IN VASTGOED 

Beleggen in vastgoed wordt door Weisz en Van Wettum2 gedefinieerd als: 'het 
vastleggen van vermogen, gericht op rendement, via objecten die aangekocht zijn 
met het doel van verhuur-exploitatie, waarbij bedrijfsmatig getracht wordt een 
object naar een hoger waardeniveau te brengen.' 

1 Regterschot, Jan, Facility management · het professioneel besturen van de kantoorhuisvesting, Oeventer, 1988 

2 Weisz en Yan Wettu11, Onroerend goed be leggingsmaatschappijen - overzicht en analyse, Leiden, 1988 

15 



De belangrijkste redenen om te beleggen in vastgoed zijn bet bebalen van vrucbtge
bruik, bet direct rendement uit verbuur; en de mogelijke waardevermeerdering van 
bet belegde vermogen, bet indirect rendement uit verkoop. De algebraiscbe som 
van deze twee levert het totaal rendement. Soorten vastgoed waarin wordt belegd 
zijn voomamelijk: woningen, winkelpanden en winkelcentra, kantoorgebouwen, 
bedrijfsgebouwen, ballen en loodsen. Overige, minder voorkomende, soorten zijn: 
recreatie objecten, parkeergarages, industrieterreinen en sportaccommodaties. Alie 
vastgoedobjecten bebben in ieder geval gemeen dat ze op de vastgoedmarkt vrij 
verbandelbaar zijn. 

Bij bet beberen van bet vastgoed wordt door beleggers onderscbeid gemaakt tussen 
asset management en property management3. Asset management is in feite strate
giscb vermogensbebeer. Hierbij wordt strategische beheerbeslissingen genomen. Op 
bet gebied van vastgoed zijn dat beslissingen over aankoop, verkoop en berontwik
keling van vastgoedobjecten. In bet strategiscb beleid wordt bepaald in welke 
soorten vastgoed en op welke lokaties belegd gaat worden. Vaststelling van het 
strategisch beleid en het nemen van strategische beslissingen zijn beheertaken die 
beleggers altijd zelf zullen uitvoeren. 

Property management is bet operationele beheer van vastgoed. Hierbij is het doel 
van de belegger het maximaliseren van het directe rendement. Dit gebeurd door 
maximalisatie van de opbrengsten en minimaliseren van kosten. Het zijn de 
beheertaken die tot property management behoren die door beleggers worden uitbe
steed aan vastgoedmanagement organisaties. 

institutionele beleggers 

Deze groep wordt door het CBS gedefinieerd4 als: 'financiele instellingen die als 
uitvloeisel van hun hoofdfunctie met een zekere regelmaat de beschikking verkrij
gen over gelden waarvoor met name langlopende beleggingen moet worden 
gezocht'. Op grond van deze definitie rekent het CBS de volgende groepen instel
lingen tot de institutionele beleggers: 

1 pensioenfondsen 
2 verzekeringsmaatschappijen 
3 sociale fondsen 
4 spaarbanken en girodiensten 
5 beleggingsinstellingen 

Het vermogen wat zij beleggen bestaat uit betaalde pensioenpremies, verzekerings
premies, spaargelden en beleggingsgelden. Institutionele beleggers beleggen hun 
vermogen in vastrentende waarden ( obligaties, hypotheken, onderhandse leningen) 
en in zakelijke waarden (aandelen en vastgoed). Met name pensioenfondsen en 

3 Bodewes, O.J., Beleggen in West-Europees onroerend goed, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1990 

4 Centraal Bureau voor Statistiek, Jnstitutionele beleggers 1983 · voorlopige uitk01Sten, 's·Gravenhage, 1984 
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verzekeringsmaatschappijen beleggen boofdzakelijk in vastrentende waarden. Zij 
streven naar voldoende rendement met minimale risico's. In toenemende mate 
wordt er ecbter ook belegd in zakelijke waarden. Door vergrijzing, algemene 
stijging van de welvaart en perioden van boge inflatie leveren de vastrentende 
waarden niet meer voldoende rendement op om aan die verplicbtingen te kunnen 
blijven voldoen. Aandelen en vastgoed vormen aantrekkelijke aanvullingen op 
obligaties, bypotheken en onderhandse leningen in een beleggingsportefeuille van 
een belegger om dit bogere rendement te realiseren. Hogere rendementen van 
beleggingen in vastgoed en aandelen bouden wel evenredig hogere risico's in. 

Beleggingsinstellingen zijn in vergelijking met andere institutionele beleggers vrijer 
in bet kiezen van beleggingsdragers. Aandeelhouders die beleggen in fondsen van 
deze instellingen kiezen vrijwillig voor een verwacht rendement en bijbeborend 
risico. Er zijn beleggingsinstellingen die fondsen bebben voor uitsluitend vast
goedbeleggingen maar er zijn er ook die fondsen voor verscbillende soorten 
beleggingen bebben zoals bijvoorbeeld de Robeco-groep. Ook banken leveren 
tegenwoordig een aantal beleggingsalternatieven met verschillende rendement/risico 
eigenscbappen. 

overige professionele beleggers 

Naast institutionele beleggers zijn er ook andere professionele organisaties die 
beleggen in vastgoed. Hierbij kan onderscbeid gemaakt worden tussen organisaties 
die vastgoed bezitten om het te exploiteren en organisaties die vastgoed bezitten om 
bet te verkopen. In bet algemeen behoren exploitatiemaatschappijen en bedrijven 
tot de eerste groep en projectontwikkelaars, bouwbedrijven en vastgoedhandelaren 
tot de tweede. Dit betekent niet dat exploitatiemaatschappijen vastgoed niet zullen 
verkopen als er een aantrekkelijke winst gemaakt kan worden. Ook zullen project
ontwikkelaars soms genoodzaakt zijn vastgoed voor langere tijd te exploiteren 
wanneer zij een object speculatief hebben gebouwd en het bij oplevering nog niet 
verkocht is. 

particuliere beleggers 

Hieronder worden natuurlijke personen verstaan die vastgoed bezitten als beleg
ging. Vroeger was beleggen in vastgoed een soort pensioenvoorziening voor 
particulieren. Voor de Tweede wereldoorlog \vas daardoor het grootste deel van de 
voorraad huurwoningen in handen van deze groep. Door de naoorlogse ontwikke
ling van de sociale huursector en het woningbezit van institutionele beleggers is dit 
aandeel in zowel relatieve als absolute zin sterk teruggelopen. Toch bezit deze 
categorie beleggers nog altijd ongeveer 400.000 huurwoningen en is daarmee de 
belangrijkste groep verhuurders binnen de commerciele huursector van woningen. 
Van deze heterogene groep verhuurders is maar betrekkelijk weinig bekend. 

2.4 VERENIGINGEN VAN EIGENAREN 

In de wet wordt bet oprichten van een vereniging van eigenaren verplicht gesteld 
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voor appartementencomplexen waar de bewoners eigenaar van een appartement 
zijn. Iedere appartementseigenaar is automatiscb lid van de vve. De vve is er voor 
bet bebartigen van de gezamenlijke belangen van de leden. In vele gevallen bIUkt 
de vve ecbter slecbts op papier te bestaan. Een van de belangrijkste taken van de 
gezamenlijke eigenaren is bet zorgdragen voor de instandhouding van bet totale 
complex. Naast een individuele verantwoordelijkheid voor onderboud van bet eigen 
appartement, bestaat er een collectieve verantwoordelijkheid voor de gemeen
scbappelijke onderdelen van bet totale gebouw. Het dak, de lift de buitengevel en 
de entree zijn zulke gemeenscbappelijke onderdelen. 

Elke vve beeft een bestuur, dat bestaat uit een bestuurder/administrateur. Deze 
bestuurder/administrateur wordt aangesteld door de vergadering van eigenaren, bet 
boogste orgaan van de vve. De functie van bestuurder/administrateur kan worden 
vervuld door een van de leden. Hij of zij is onder andere verantwoordelijk voor 
bet opstellen van begrotingen en de financiele stukken, bet organiseren van 
ledenvergaderingen, de incasso van bijdragen van leden, bet afsluiten van verzeke
ringen, bet laten uitvoeren van onderboudswerkzaamheden. 

Omdat bet besturen van een vve tijd kost en de bestuurder/administrateur op een 
aantal gebieden specifieke kennis nodig beeft, wordt vaak een beroep gedaan op 
exteme professionals. Dit kunnen makelaars of administratiekantoren zijn maar ook 
vastgoedmanagement organisaties. Vastgoedmanagers kunnen door ervaringen met 
bet beberen voor beleggers vergelijkbare diensten aanbieden aan vve's. 

2.5 AANBOD VAN DIENSTEN VASTGOEDMANAGEMENT ORGANISATIES 

De diensten die vastgoedmanagers leveren aan opdracbtgevers kunnen beschouwd 
worden als pakketten beheertaken die door deze opdracbtgevers worden uitbesteed 
aan vastgoedmanagement organisaties. De inhoud van deze diensten, bet uitbestede 
pakket beheertaken, wordt vastgelegd in een bebeerovereenkomst. 

Een bebeerovereenkomst is een contract tussen een vastgoedmanagement organisa
tie en een vastgoedeigenaar. In de bebeerovereenkomst wordt de inhoud van een 
bebeeropdracbt vastgelegd. Zaken die daarin worden vermeld zijn: bepaling van 
bet vastgoed waarop de overeenkomst betrekking beeft, de bebeertaken die de vast
goedmanagement organisatie voor de vastgoedeigenaar gaat uitvoeren, de vergoe
ding die de vastgoedmanagement organisatie hiervoor in rekening brengt en 
limietbedragen waarover de vastgoedmanager zelfstandig mag beslissen. 

Een veel gebruikte bebeerovereenkomst is de model bebeerovereenkomst van de 
NVM (bijlage 1). In deze bebeerovereenkomst wordt een andere benaming van de 
partijen gebanteerd als in dit onderzoek gebeurt. Wat in dit rapport de bebeerder is 
genoemd, is in de model bebeerovereenkomst de eigenaar. Wat in bet onderzoek 
vastgoedmanagement organisatie is genoemd, is in de model overeenkomst de 
bebeerder. Deze benaming uit de beheerovereenkomst wordt in de praktijk vaak 
toegepast maar is in boofdstuk 1 van dit onderzoek verlaten. Een belangrijke 
bijlage van de model bebeerovereenkomst wordt gevormd door diensten en -

18 



bevoegdheden van de beheerder (lees: vastgoedmanager). De volgende rubrieken 
diensten en bevoegdheden zijn hierin opgenomen: 

figuur 2.1 
rubrieken diensten en bevoegdheden bij model beheerovereenkomst NVM 

I STANDAARDDIENSTEN EN -BEVOEGDHEDEN 

1 Onderhoud en technisch beheer 

2 Financieel en administratief beheer 

3 Verhuur 

3.1 Algemeen 

3.2 Specifiek bij verhuur van woningen en garages 

3.3 Specifiek bij verhuur van bedrijfs onroerend goed 

4 Huismeester 

II ADDITIONELE DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN 

1 Onderboud en technisch beheer 

2 Financieel en administratief bebeer 

3 Verhuur van woningen en garages 

4 (Dynamiscb commercieel) management van bedrijfs onroerend goed 

5 Diversen 

Inhoudelijk valt bij de indeling van de diensten en bevoegdbeden een aantal zaken 
op. Er wordt onderscbeid gemaakt in drie deelgebieden van vastgoedbebeer: tecb
nisch bebeer, administratief bebeer, en verbuur/commercieel bebeer. Dit onder
scheid is terug te vinden in de organisatiestructuur van vastgoedmanagement 
organisaties, die vaak voor ieder van deze drie deelgebieden een afdeling kennen. 
Ook bij non-profit bebeerders, zoals woningcorporaties, komt een vergelijkbare 
verdeling in de organisatie voor. Naast het onderscheid in bebeertaken wordt er 
ook een onderscheid gemaakt in bet te beheren vastgoed: woningen/garages en 
bedrijfsmatig vastgoed. 

Om aan te geven welke beheertaken vastgoedmanagers kunnen uitvoeren voor 
opdracbtgevers voldoen de diensten en bevoegdheden niet. Daarvoor zijn ze te 
onoverzicbtelijk opgesteld en is bet taalgebruik te summier. Wanneer de verdeling 
in technisch beheer, administratief beheer en verhuur/commercieel beheer wordt 
aangehouden, kunnen een aantal bebeertaken aangegeven worden (figuur 2.2). 
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figuur 2.2 
beheertaken vastgoedmanagement organisatie 

B = beleggers V = vereniging van eigenaren 0 = overige eigenaar/gebruikers 

A TECHNISCH BEHEER B v 0 

Al HUISHOUDELIJK SCHOONMAKEN 
Formuleren uitgangspunten schoonmaakbeleid * * * 
Opstellen van schoonmaakplan * * * 
Afsluiten van contracten met schoonmaakbedrijven * * * 
Begeleiden van uitvoering en controleren nota' s * * * 

A2 GEPLAND PREVENTIEF ONDERHOUD 
Formuleren onderhoudsbeleid * * * 
Opstellen van jaarlijks onderhoudsplan * * * 
Opstellen van meerjaren onderhoudsplan * * * 
Afsluiten van contracten met aannemers * * * 
Begeleiden van uitvoering en controleren nota's * * * 

A3 GEPLAND CORRECTIEF ONDERHOUD 
Opstellen prognoses ter voorkoming van storingen * * * 
Verwerking van prognoses in onderhoudsplan * * * 

A4 NIET GEPLAND PREVENTIEF ONDERHOUD 
Uitvoeren van inspecties bij mutatie van huurders * 
Begroten van onderhoudswerkzaamheden bij mutaties * 
Opdrachtgeven voor en controleren van uitvoering * 
Verhalen van kosten op ex-huurder * 

A5 NIET GEPLAND CORRECTIEF ONDERHOUD 
Onderhouden van een meldcentrale voor storingen * * * 
Registreren en controleren voorkomende klachten * * * 
Opdrachtgeven voor en controleren van reparaties * * * 
Opnemen van schade * * * 
Afwikkelen en aansprakelijk stellen bij schade * * * 
Melden van schade bij overheidsinstanties * * * 

A6 HERGEBRUIK 
Signaleren van functionele en technische achterstand * * * 
Adviseren over mogelijkheden renovatie * * * 
Begroten van kosten renovatie * * * 
Opdrachtgeven voor renovatie * * * 
Begeleiden van huurders tijdens de renovatie * 
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B ADMINISTRA TIEF BEHEER B v 0 

Bl IN CASSO 
Factureren van huur + servicekosten * 
Incasso huur + servicekosten * 
Aanmanen bij achterstanden huur + servicekosten * 
Rapporteren van achterstanden huur + servicekosten * 
Incasso en beheer bankgaranties en waarborgsommen * 

B2 HUURAFREKENING 
Afdragen theoretische of geincasseerde huur * 
lnhouding van dubieuze debiteuren * 

B3 AFREKENING SERVICEKOSTEN 
Rapporteren van kosten en betalingen servicekosten * 
Definitieve saldi verrekenen met huurders * 

B4 OVERIGE ADMINISTRA TIEVE TAKEN 
Verzorgen btw aangifte en afdracht * 
Adviseren bij opstellen financiele jaarstukken * * 
Betalen onroerend goed belasting * * * 
Adviseren en verzorgen assurantien * * * 
Besturen van vereniging van eigenaren * 

c VERHUUR/COMMERCIEEL BEHEER B v 0 

Cl HUURBELEID 
Adviseren bij huuraanpassingen * 
Adviseren bij vaststellen voorschot servicekosten * 
Behandelen bezwaarschriften en beroepsprocedures * 
Aanvragen huursubsidies * 
Opstellen puntenregistratie * 
Opstellen leegstandsoverzichten * 
Zoeken en begeleiden van huurders * 
Opstellen en afsluiten huurovereenkomsten * 

C2 EXPLOIT A TIE 
Opstellen van prognoses van kosten en baten * * * 
Vaststellen en bewaken van budgetten * * * 
Uitvoeren en beoordelen van marktonderzoek * 
Adviseren ten aanzien van herbestemming * * * 
Adviseren ten aanzien van sloop en nieuwbouw * * * 
Adviseren ten aanzien van aankoop en verkoop * * * 

21 



C3 OVERIG COMMERCIEEL BEHEER 
Behandelen van overlastzaken * * * 
Overleg voeren met verschillende overheden * * * 
Bewaken relevante ontwikkelingen ruimtelijke ordening * * * 

C4 PROMOTIONEEL BEHEER 
Opstellen van marketingplan voor verhuur * 
Begeleiden winkeliersverenigingen bij promotie acties * * 
PR en belangenbehartiging winkeliersvereniging * * 

Deze beheertaken kunnen door vastgoedeigenaren aan vastgoedmanagement organi
saties worden uitbesteed. In figuur 2.2 is aangegeven of dat deze beheertaken voor 
beleggers, voor vve's of voor overige eigenaar/gebruikers van vastgoed uitgevoerd 
worden. Samengevat worden de volgende beheertaken aangeboden: 

Technisch beheer 
Alle werkzaamheden die te maken hebben met schoonhouden, onderhouden en 
aanpassen van vastgoed behoren tot het technisch beheer. Beheertaken die vast
goedmanagement organisaties hierbij uitvoeren zijn: bet formuleren van scboon
maak- en onderboudsbeleid, bet inventariseren van de techniscbe staat van vast
goed, het plannen en begroten van werkzaamheden, bet contracteren van aanne
mers en bet controleren van de uitvoering. 

Administratief beheer 
Hiertoe beboren in hoofdzaak alle werkzaamheden die te maken hebben met bet 
berekenen, verrekenen, incasseren en administreren van kosten en baten die door 
exploitatie van bet bebeerde vastgoed voorkomen. Andere administratieve bebeerta
ken zijn bet regelen van belastingbetalingen, financiele jaarstukken en verzekerin
gen. 

Verhuur/ Commercieel beheer 
In deze context bestaat commercieel bebeer voomamelijk uit alle werkzaamheden 
die gericbt zijn op bet verburen van bet te beheren vastgoed en maximalisatie van 
het rendement. Beheertaken voor vastgoedmanagers zijn: bet bepalen van bet 
huurbeleid, het communiceren met (potentiele) huurders, het opstellen van 
buurovereenkomsten, het opstellen van verbuuroverzicbten, bet adviseren over te 
nemen (des)investeringsbeslissingen, bet ontwikkelen van promotionele activiteiten 
voor vastgoedeigenaren of huurders, bet behandelen van overlastzaken, beroepspro
cedures en bezwaarschriften. 

overige exteme aanbieders van beheenaken 

Bepaalde diensten die vastgoedmanagement organisaties aanbieden worden ook 
door andere extemen aangeboden. Op de eerste plaats zijn dat adviesbureaus als 
Brink, DHV, Starke Diekstra en bet Bouwcentrum. Deze adviseren op het gebied 
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van bouwkosten, projectmanagement, facility management en onderhoud. Andere 
adviesbureaus als Kraan, De Best en IBS zijn gespecialiseerd in software systemen 
voor vastgoedbeheer. Adviesbureaus hebben met elkaar gemeen dat ze in principe 
geen permanente managementtaken vervullen voor opdrachtgevers. 

Een andere groep exteme aanbieders van beheertaken wordt gevormd door de 
aannemers. Een bouwbedrijf wat onderhoudswerkzaamheden verricht kan daar ook 
de planning, begroting en rapportage van verzorgen. Dit geldt ook voor andere 
aanbieders van faciliteiten. Schoonmaakbedrijven, cateringbedrijven en bewakings
bedrijven kunnen ook bet management van hun activiteiten verzorgen. Ook komt 
bet voor dat zij zich op elkaars vakgebied gaan begeven. Een schoonmaakbedrijf 
biedt bijvoorbeeld aan bouwkundige reparaties en bet planmatig onderhoud te 
verzorgen. 

2.6 NADERE TYPERING AANBOD VAN DIENSTEN 

typering en frequentie uitvoering beheertaken 

Strategische beheertaken worden in het algemeen door beleggers zelf uitgevoerd. 
Onder strategisch wordt bier verstaan: die beslissingen die invloed hebben op de 
lange termijn. De beheertaken die vastgoedmanagement organisaties voor beleggers 
en vve's uitvoeren zijn in hoofdzaak de operationele beheertaken die voorkomen 
bij de commerciele exploitatie van vastgoed. In figuur 2.3 is aangegeven hoe de 
beheertaken die vastgoedmanagement uitvoeren te typeren zijn. Daarbij is uitge
gaan van de zeven soorten ingrepen en transacties die als beheertaken beschouwd 
kunnen worden en de taakverdeling van deelnemers aan bet beheerproces (para
graaf 1.2). 

beheertaken voor eigena.arl gebruikers 

De belangrijkste opdrachtgevers van vastgoedmanagement organisaties zijn instituti
onele beleggers. Vastgoedmanagement organisaties hebben, met uitzondering van 
verenigingen van eigenaren, nauwelijks eigenaar/gebruikers onder bun opdrachtge
vers. Bij beheertaken die ze voor hun opdrachtgevers uitvoeren staat de exploitatie 
van vastgoed, de verhuur, centraal. Uit het overzicht van beheertaken die zij uit 
kunnen voeren (figuur 2.2) blijkt ecbter dat een aantal van deze beheertaken ook 
voor overige eigenaar/gebruikers uitgevoerd kan worden. Deze beheertaken staan 
in principe los van bet verhuren van vastgoed. 

Ook blijkt dat vastgoedmanagement organisaties naast managementtaken ook een 
aantal adviestaken vervullen. Met name binnen de rubrieken Techniscb bebeer en 
Verbuur/commercieel beheer komen nogal wat adviestaken voor. Dit is mogelijk te 
verklaren doordat er voor uitvoering van managementtaken vaak goedkeuring van 
de opdrachtgever vereist is. Deze goedkeuring wordt verbonden aan een geformu
leerd advies. Bijvoorbeeld: bet management van de uitvoering van planmatig 
onderboud wordt gebaseerd op een meerjaren onderboudsplanning. Het opstellen 
van de meerjaren onderhoudsplanning is een adviestaak die ook door de vastgoed-
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management organisatie verzorgd kan worden. De managementtaken en adviesta
ken die vastgoedmanagement organisaties ook voor eigenaar/gebruikers van 
vastgoed kunnen uitvoeren kunnen worden aangegeven. Om een overzichtelijk 

figuur 2.3 
typering en frequentie beheertaken vastgoedmanagement organisaties 
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beeld te krijgen worden hiervoor een aantal beheertaken figuur 2.2 samengevoegd. 
Er is daarbij gekeken welke beheertaken samen te vatten zijn. Bijvoorbeeld: het 
afsluiten van contracten met schoonmaakbedrijven en het afsluiten van contracten 
met aannemers wordt het afsluiten van contracten met exteme uitvoerders. Ook 
zijn enkele beheertaken weggelaten die zeer specifiek voor een bepaalde groep 
opdrachtgevers zijn zoals bijvoorbeeld: het begeleiden winkeliersverenigingen bij 
promotionele acties. Wat overblijft is een overzicht van algemene beheertaken die 
per stuk gedifferentieerd kunnen worden (figuur 2.4). 

figuur 2.4 
beheertaken vastgoedmanagement organisaties voor eigenaar/gebruikers 

MANAGEMENTT AKEN 

Opdrachtgeven voor uitvoering werkzaamheden 
Afsluiten van contracten met exteme uitvoerders 
Begeleiden van de uitvoering en controleren van de nota's 
Onderhouden van een meldcentrale voor klachten en storingen 
Afwikkelen en aansprakelijk stellen bij schade 

Verzorgen belastingafdracht, financiele stukken en assurantien 
Vaststellen en bewaken beschikbare budgetten 
Behandelen van overlastzaken 
Contacten onderhouden met verschillende overheden 

ADVIESTAKEN 

Opstellen van schoonmaakplan 
Opstellen van jaarlijks of meerjaren onderhoudsplan 
Begroten van kosten schoonmaken, onderhoud en renovatie 
Adviseren ten aanzien van herbestemming, verbouw, sloop 
Adviseren ten aanzien van koop, verkoop, nieuwbouw, huur, verhuur 
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3 ABC VASTGOEDBEHEER 

3.1 INLEIDING 

Als voorbeeld van een professionele vastgoedmanagement organisatie die werkt op 
commerciele basis wordt in dit hoofdstuk bet bedrijf ABC Vastgoedbeheer bv uit 
Arnhem beschreven. Gesprekken met medewerkers van ABC Vastgoedbeheer, 
verschillende produktpresentaties en werkdocumenten vormen de basis voor deze 
beschrijving. 

Het bedrijf wordt in dit hoofdstuk vanuit een aantal verschillende invalshoeken 
bekeken. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van kenmerken van vergelijk
bare vastgoedmanagement organisaties. Samen met hoofdstuk 2 vormt dit hoofd
stuk bet uitgangspunt voor het zoeken naar categorieen potentiele opdrachtgevers. 

De invalshoeken die bekeken worden zijn achtereenvolgens: bet ontstaan en de 
ontwikkeling, de organisatie, de diensten, de opdrachtgevers en bet te beheren 
vastgoed van ABC Vastgoedbeheer. 

3.2 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING 

ABC is opgericht in 1949 door de heer van der Wal in Amstelveen. In eerste 
instantie gestart als een makelaardij, ontwikkelde bet bedrijf zich in de loop der 
tijd tot een all-round zakelijke dienstverlener op bet gebied van vastgoed met 
activiteiten als verkoop, aankoop, verzekeringen, taxaties, financiering en vast
goedbeheer. Om structuur aan te brengen in deze verschillende disciplines wordt 
ABC in 1970 een holding, met daarin een aantal zelfstandige werkmaatschappijen 
ondergebracht in aparte bv's. Een van deze werkmaatschappijen is ABC Vastgoed
beheer bv. In 1981 wordt deze 'beheerpoot' van de ABC-holding overgenomen 
door de gebroeders Both. Onlangs is 49 procent van het aandelenpakket verkocht 
aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Tegelijkertijd heeft bet Bouwfonds 
een meerderheidsbelang verkregen in een andere grote vastgoedmanagement 
organisatie, VA-BOG uit Breda. ABC Vastgoedbeheer is op dit moment de 
grootste vastgoedmanagement organisatie in ons land met zo'n 300 medewerkers. 

3.3 ORGANISATIE 

ABC Vastgoedbeheer bv is een zelfstandige, landelijk opererende organisatie op het 
gebied van vastgoedmanagement. Het hoofdkantoor van is gevestigd in Arnhem. 
Er zijn op dit moment 12 regionale ABC beheerkantoren. Daamaast zijn er samen
werkingsverbanden met 10 bestaande vastgoedmanagement organisaties. De 
samenwerking met deze gelieerde beheerkantoren bestaat uit een aandelenparti
cipatie van ABC Vastgoedbeheer van minimaal 50 procent in de gelieerde organi
saties. Ieder ABC- en gelieerd beheerkantoor is ondergebracht in een afzonderlijke bv. 
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figuur 3.1 
algemene bedrijfsstructuur ABC Vastgoedbeheer bv 

ABC VASTGOEDBEHEER B.V. 
HOOFDKANTOOR ARNHEM 

ABC BEHEERKANTOREN 
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ROTTERDAM 
UTRECHT 

ONDERSTEUNENDE 
BEDRIJFSONDERDELEN 

ABC ASSURANTIE MANAGEMENT 
MIJNSHEERENLAND 

ABC VASTGOED INFODIENSTEN 
ARNHEM 

ABC MAKELAARDIJ ROTTERDAM 
ROTTERDAM 

ABC MAKELAARDIJ HEERLEN 
HEERLEN 

BOELEN JORRITSMA MAKELAARS 
GRONINGEN 

B&O MAKELAARDIJ O.G. 
BARENDRECHT 

BOTH + PARTNERS 
DEV ENTER 

REGRON MAKELAARDIJ 
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BEHEERKANTOREN 
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DOETINCHEM 
BOELENS JORRITSMA V ASTGOED
BEHEER 

GRONINGEN 
ASSEN 
EMMEN 

HOEKSTRA VASTGOEDBEHEER 
LEEUWARDEN 

NIENHUIS LUITEN V ASTGOED
BEHEER 

EINDHOVEN 
REGRON VASTGOEDBEHEER 

LEIDEN 
ZOETERMEER 

SN ELDERS ZIJLSTRA V ASTGOED
BEHEER 

ENSCHEDE 
ABC-OOMS V ASTGOEDBEHEER 

ROTTERDAM 
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BEHEERKANTOREN 

ABC VVE-MANAGEMENT 
ARNHEM 

ABC VASTGOEDMANAGEMENT 
UTRECHT 

P&A COMMERCI EEL ONROEREND 
GOED BEHEER 

GOUDA 
PRISMA FACILITY MANAGEMENT 

SITT ARD 

ABC V ASTGOEDADVISSUERS 
ABC BOUWMANAGEMENT 
ABC BEDRIJFSPROJEKTEN 

ARN HEM 

Ook werkt ieder regionaal beheerkantoor zelfstandig met een eigen management, 
bemand door vastgoedmanagers en makelaars. De ABC beheerkantoren en 
gelieerde beheerkantoren worden ondersteund door het hoofdkantoor in Arnhem. 
Voor speciale beheervormen heeft ABC Vastgoedbeheer vier ABC kantoren die 
landelijk werken. Dit zijn: een kantoor gespecialiseerd in vve-management, een 
kantoor gespecialiseerd in winkelmanagement, een kantoor gespecialiseerd in 
kantoor- en winkel management en een kantoor gespecialiseerd in facility manage
ment. Naast het hoofdkantoor, de ABC beheerkantoren en de gelieerde organisaties 
zijn er een aantal ondersteunende bedrijfsonderdelen. Er is een eigen kantoor voor 
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figuur 3.2 
spreiding van regionale beheerkantoren ABC Vastgoedbeheer bv 
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assurantien, zes eigen of gelieerde makelaarskantoren en een eigen kantoor voor 
bet ontwikkelen van automatiseringsprojecten en beheer-software voor intern en 
extern gebruik. Samenwerking zonder aandelenparticipatie bestaat er met de 
zusterbedrijven uit de ABC-holding: ABC Vastgoedadviseurs, ABC Bouwmanage
ment en ABC Bedrijfsprojecten. In figuur 3.1 is aangegeven hoe de bier beschre
ven algemene bedrijfsstructuur van ABC V astgoedbeheer er uitziet. De spreiding 
van de eigen en gelieerde beheerkantoren in Nederland is te zien in figuur 3.2 
Vooral in Zuid-Holland zijn relatief veel beheerkantoren gevestigd, in Zeeland zijn 
geen kantoren gevestigd. 
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functioneren van de organisatie 

De bedrijfsfilosofie van ABC Vastgoedbebeer gaat uit van een grote mate van 
autonomie van de regionale bebeerkantoren. Er wordt veel waarde gebecbt aan de 
lokale en regionale kennis van de markt. Hierbij boren vrijbeid van bandelen en 
eigen verantwoordelijkheid. Het boofdkantoor dient ter ondersteuning van de 
regionale bebeerkantoren. Men bemoeit zicb zo min mogelijk met bet dagelijks, 
uitvoerend bebeer. 

Op een aantal vlakken wordt ondersteuning gegeven aan de regionale bebeerkanto
ren. Zo wordt bijvoorbeeld de ontwikkeling en invoering van geautomatiseerde 
bebeersystemen begeleid door bet boofdkantoor in Arnhem. Iedere grote institutio
nele belegger heeft een eigen geautomatiseerd systeem wat gebruikt wordt voor 
verwerking van bebeergegevens. Van vastgoedmanagers wordt tegenwoordig 
verwacbt dat ze on-line communiceren met deze verschillende systemen. Voor de 
afzonderlijke beheerkantoren is bet ondoenlijk al deze systemen zelf in huis te 
halen en te beheersen. ABC Vastgoedbeheer beeft voor ontwikkeling en ondersteu
ning op dit gebied een apart bedrijfsonderdeel: ABC Vastgoed lnfodiensten. 
Overigens is wel de verwachting dat in de toekomst de gebruikte systemen meer 
uniform zullen worden. 

Ook de eigen landelijk opererende, gespecialiseerde bebeerkantoren, ABC vve
management en ABC Vastgoedmanagement (winkelmanagement) kunnen de regio
nale beheerkantoren ondersteunen bij bepaalde opdracbten. Dit geldt ook voor de 
twee eigen en vier gelieerde makelaarskantoren. 

Op dit moment wordt binnen ABC Vastgoedbebeer gewerkt aan een organisatie
structuur met account managers. Een account manager is verantwoordelijk voor de 
gehele vastgoedportefeuille die een opdracbtgever, meestal een institutionele 
belegger, bij ABC Vastgoedbebeer heeft ondergebracbt. Deze portefeuille beeft 
vaak een nationale spreiding. De account manager vormt de intermediair tussen de 
regionale bebeerkantoren en de opdrachtgever. Deze intermediaire functie is ook 
een vorm van ondersteuning die ABC Vastgoedbebeer aan de beheerkantoren biedt. 
Deze werkwijze wordt nog niet belemaal geaccepteerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
bet feit dat account-managers in dienst zijn bij regionale bebeerkantoren, terwijl ze 
organisatorisch eigenlijk bij bet hoofdkantoor horen. De regionale bebeerkantoren 
ervaren de bemoeienissen van een account manager nu nog als een aantasting van 
bun zelfstandige positie. 

Voor de acquisitie van opdrachten zijn de regionale kantoren vaak te klein. Zeker 
wanneer bet om grotere vastgoedportefeuilles gaat met een landelijke spreiding. De 
trend bij beleggers om met een beperkt aantal grote vastgoedmanagement organi
saties in plaats met vele kleinere te gaan werken, betekent dat ABC Vastgoed als 
grote organisatie eerder nieuwe opdrachten kan verwerven dan de regionale bebeer
kantoren. Dit is overigens de belangrijkste motivatie voor kleinere zelfstandige 
vastgoedmanagement organisaties om zich bij een grote vastgoedmanagement 
organisatie aan te sluiten (paragraaf 2.2). 
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Overige ondersteuning wordt geleverd op het gebied van personeelsbeleid. Zo 
worden voorstellen over het aannemen en ontslaan van werknemers door het 
hoofdk:antoor beoordeeld. Alle werknemers van de regionale beheerkantoren zijn 
formeel ook in dienst bij ABC Vastgoedbeheer. De bedrijfsadministratie van de 
regionale beheerkantoren wordt gedeeltelijk ook gevoerd door het hoofdk:antoor. 

organisatie beheerka.ntoor 

De ABC beheerkantoren houden zich uitsluitend met vastgoedmanagement bezig. 
Daarentegen houden gelieerde beheerkantoren zich ook, vaak van oudsher, met 
andere activiteiten op het gebied van vastgoed bezig houden, zoals makelaardij, 
verzekeringen en hypotheekadvies. Ieder regionaal beheerkantoor heeft een eigen 
directie. Deze is verantwoordelijk voor de winst en continuiteit van het beheerkan
toor. Daarnaast is er per beheerkantoor een afdeling commercieel/verhuur, een 
technische dienst en een afdeling administratie. Er zijn administratief en technisch 
geschoolde mensen in dienst. De afdelingen worden, afhankelijk van de grootte 
van bet kantoor, ondersteund door een secretariaat. 

figuur 3.3 
organisatiescbema regionaal bebeerkantoor ABC Vastgoedbebeer bv 

directie beheerkantoor 

secretariaat 

administratie commercieel/verhuur technische dienst 

3.4 DIENSTEN 

Voor bet beschrijven van de diensten die ABC Vastgoedbebeer aanbiedt is uitge
gaan van de reader Het bebeerkontrakt'. Hierin is door twee medewerkers van 
ABC Vastgoedbebeer aangeven welke vormen van vastgoedmanagement er door 
bun bedrijf als diensten worden aangeboden: 

1 Traditioneel beheer 
Onder traditioneel beheer wordt verstaan alle bebeertaken die betrekking bebben op 
verbuur, huur- en servicekostenincasso en techniscb onderboud van verhuurd 

1 Fons, W.D. en Reparon, A., Het beheerkontrakt, reader Post·HTO cursus Onderhoudsbeheersing van onroerend goed, A lklaar/Arnhem, 1993 

30 



vastgoed. Dit is de vorm van vastgoedmanagement waarop de model bebeer
overeenkomst van de NVM is gebaseerd. Traditioneel bebeer kenmerkt zicb door 
een volgend, uitvoerend karakter, gericbt op de korte termijn. 

2 Vastgoedmanagement bedriifsmatig vastgoed 
Met bedrijfsmatig vastgoed worden bier boofdzakelijk kantoorobjecten bedoeld. 
Commercieel bebeer onderscbeidt zicb van traditioneel bebeer doordat de nadruk 
ligt op de verbuuractiviteiten. Deze vorm van bebeer komt bijvoorbeeld voor bij 
grotere kantoorcomplexen waar meerdere buurders zijn gebuisvest. Er wordt, 
eventueel in samenwerking met bedrijfsmakelaars, actief gezocbt naar gescbikte 
buurders. Het contact bouden met (potentiele) buurders is belangrijk. 

3 Vastgoedmanagement winkelcentra 
De nadruk bij deze specialistiscbe vorm van bebeer ligt in boofdzaak op bet 
werven, selecteren en plaatsen van detaillisten. Omdat buurprijzen direct gerela
teerd zijn aan de omzetten die de detaillisten realiseren bestaat er intensief contact 
tussen detaillisten en vastgoedmanagers. Winkelcentra management boudt zicb ook 
bezig met marktonderzoek, optimalisering van brancbe patronen, public relations 
en promotie activiteiten. 

4 Beheer en management van ondernemerscentra 
Onder ondememerscentra worden verstaan: bedrijfsverzamelgebouwen, broed
plaatsen en bedrijvenhotels. Dit beeft betrekking op zowel kantoor- als produk
tieruimten. Kenmerkend zijn de buurcontracten voor onbepaalde tijd en de diverse 
facilitaire diensten die aan buurders worden aangeboden zoals bijvoorbeeld: 
receptie, bewaking, telefoon en post, catering, kantoormacbines, secretariaat, 
vergaderruimten en scboonmaken. 

5 Totaalbeheer 
Hieronder worden een aantal alles omvattende vormen van vastgoedmanagement 
verstaan: 

5.1 Planbeheer 
Op objectniveau wordt een bebeerplan opgesteld voor de toekomst. Dit plan wordt 
ieder jaar geactualiseerd. Het bevat managementinformatie ter ondersteuning van 
de beleidsbepaling en bet nemen van beslissingen. De managementinformatie kan 
bestaan uit: algemeen projectgegevens, exploitatiebegrotingen, marktrapporten, 
onderboudsbegrotingen en liquiditeitsprognoses. Een belangrijk bulpmiddel bij bet 
uitvoeren van planbebeer is bet meerjaren onderboudsplan. 

5. 2 Portefeuille management 
Dit is in feite planbebeer op portefeuille-niveau. Opdracbtgevers bebben niet een 
object maar een ( deel van de) vastgoedportefeuille voor bebeer bij een vastgoed
management organisatie ondergebracbt. De account manager van de organisatie is 
verantwoordelijk voor deze portefeuille en onderhoudt de contacten met de 
opdracbtgever. 
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5. 3 Risico beheer 
De meest vergaande vorm van uitbesteding van bebeertaken door beleggers aan 
vastgoedmanagement organisaties. Naast dat alle mogelijke bebeertaken zijn uitbe
steed, worden ook de rendementsrisico's van beleggers voor een deel gedragen 
door de vastgoedmanagement organisatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door minimale 
rendementen uit exploitatie te garanderen. Deze vorm van vastgoedmanagement 
wordt in ons land (nog) niet toegepast. 

5.4 Facility management 
Deze vorm van vastgoedmanagement vertoont overeenkomsten met bet manage
ment van ondernemerscentra doordat bet niet beperkt is tot de buisvesting maar 
ook over de middelen en ondersteunende diensten gaat. De bebeertaken die 
vastgoedmanagement organisaties hierbij uitvoeren zijn het controleren en coordi
neren van externe aanbieders van faciliteiten. 

5.5 Onderhoudsmanagementlplanmatig onderhoud 
Het doel van onderhoudsmanagement is beheersing van de exploitatiekosten, en het 
voorkomen van klacbten en storingen door middel van planmatig onderboud. Hier
voor wordt op basis van inspectie en inventarisatie een meerjaren onderboudsplan
ning opgesteld voor een object. 

6 Vve-management 
Dit is bet voeren van bebeer voor verenigingen van eigenaren. Alie administratie
ve, financiele en juridiscbe taken worden uitgevoerd voor een vve. Elke vve kent 
een vaste contactpersoon en een technisch/bouwkundige opzicbter van de vastgoed
management organisatie. 

W anneer wordt uitgegaan van traditioneel bebeer als de verzameling van diensten 
die vastgoedmanagement organisaties in bet algemeen aanbieden, kunnen de 
overige vormen van vastgoedmanagement die ABC Vastgoedbebeer kent hiermee 
worden vergeleken. De beschrijvingen laten zien dat een aantal vormen van 
vastgoedmanagement uitsluitend gericbt zijn op bet in stand bouden van vastgoed 
en bet te exploiteren voor de eigenaar. Hiertoe behoren traditioneel beheer, 
vastgoedmanagement bedrijfsmatig vastgoed, planbebeer, portefeuille management, 
risico beheer en onderboudsmanagement. Daarnaast zijn er ook vormen van 
vastgoedmanagement die ook tot doel hebben de gebruikers/huurders van vastgoed 
te ondersteunen. Hiertoe behoren vastgoedmanagement bedrijfsmatig winkelcentra, 
beheer en management ondernemerscentra, facility management en vve-manage
ment (figuur 3.4) . 

De vormen van vastgoedmanagement die gericht zijn op de exploitatie van 
vastgoed zijn een uitbreiding van de verzameling diensten die traditioneel beheer 
genoemd is. Deze uitbreiding kan inhouden: meer informatie-generatie, meer 
gedelegeerde verantwoordelijkheid en prognoses voor de langere termijn. De 
vormen van vastgoedmanagement die gericht zijn op de gebruikers van vastgoed 
zijn gedifferentieerd naar bet type gebruiker. Hier wordt onderscheid gemaakt in: 
kantoor bedrijven, detaillisten en startende ondememingen. 
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figuur 3.4 
vormen vastgoedmanagement van ABC Vastgoedbeheer bv 

VORMENVAN PRIMAIR GERICHT OP 
VASTGOEDMANAGEMENT 

EIGENAAR GEBRUIKER 

1 Traditioneel beheer * 
2 Vastgoedmanagement bedrijfsmatig * 

vastgoed 

3 Vastgoedmanagement winkelcentra * * 
4 Beheer en management van * * 

ondememerscentra 

5.1 Planbeheer * 
5.2 Portefeuille beheer * 
5.3 Risico beheer * 
5.4 Facility management * 
5.5 Onderhoudsmanagement * 
6 Vve-management * * 

3.5 OPDRACHTGEVERS 

Wat betreft de kenmerken van opdrachtgevers wijkt ABC Vastgoedbeheer niet 
wezenlijk af van andere vastgoedmanagement organisaties. Het grootste deel van 
de opdrachtgevers bestaat uit institutionele beleggers. In bijlage 4 is een overzicht 
gegeven van de namen van de 40 belangrijkste opdrachtgevers van ABC Vastgoed
beheer. Per opdrachtgever is aangegeven tot welke soort deze behoort. Uit dit 
overzicbt blijkt dat 36 van de 40 belangrijkste opdrachtgevers institutionele 
beleggers zijn. Dit zijn voomamelijk pensioenfondsen en verzekeringsmaatscbappij
en (bijv. ABP, Nationale Nederlanden, PGGM en AMEV). Daamaast beboren 
biertoe ook enkele andere beleggingsfondsen (VIB, West Invest Fortress) en 
banken (ABN, AMRO, FGH). Er zijn drie overige beleggers (Cederbolm & Voss, 
Coordinatiebouw, Focas Bebeer) en een eigenaar/gebruiker (PTT Vastgoed). 

Dit overzicbt zegt niet alles over bet belang van de verschillende soorten opdracbt
gevers. Vve's zijn als eenheid bijvoorbeeld zo klein dat ze niet op bet overzicbt 
voorkomen. Gezamenlijk kunnen ze wel een aanzienlijk gedeelte van de totale 
orderportefeuille uitmaken. Dit zelfde kan ook gezegd worden voor particuliere 
verbuurders. Tocb geeft bet overzicht volgens ABC Vastgoed wel een beeld van de 
verboudingen. Voor bet verkrijgen van beheeropdrachten van institutionele 
beleggers komt bet voor dat door ABC Vastgoed personeel van de beheerafdeling 
van deze belegger overgenomen wordt. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met verzeke-
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ringsmaatscbappij 't Hooge Huys. Een verschijnsel wat bijvoorbeeld ook in de 
scboonmaakbrancbe en cateringbrancbe voorkomt. 

3.6 VASTGOED 

Er wordt door ABC Vastgoedbebeer onderscbeid gemaakt in woningen en bedrijfs
matig vastgoed. Tot bedrijfsmatig vastgoed beboort dus alles bebalve woningen. 
Om de boeveelbeid te beberen vastgoed te kwantificeren wordt vastgoed aangeduid 
in aantallen eenheden. Een eenheid staat hierbij voor 1 woning of 100 m2 bedrijfs
matig vastgoed. Een bebeeropdracbt moet voor ABC Vastgoedbebeer een minimale 
omvang van 30 eenheden bebben. Bij een kleiner aantal eenheden wordt bet te 
arbeidsintensief, en daardoor niet lucratief, om de opdracbt aan te nemen. In totaal 
worden door ABC Vastgoedbeheer op dit moment 80.000 woningen en 2,5 miljoen 
m2 bedrijfsmatig vastgoed bebeerd. In figuur 3.5 is te zien dat ten opzicbte van 
1990 de totale hoeveelheid te beberen woningen is gestegen met 25 procent en dat 
de totale boeveelbeid te beheren bedrijfsmatig vastgoed meer dan verdubbeld is. 

figuur 3.5 
vastgoedportefeuille 1990 en 1993 ABC Vastgoedbebeer bv 

TE BEHEREN EENHEDEN VASTGOED 
( 1 = 1 woning of I 00 m2 bedrijfsm. vastgoed) 

1990 1993 

Woningen 65.000 80.000 

Bedrijfsmatig vastgoed 11.500 25.000 

TOTAAL 76.500 105.000 

Uit deze cijfers blijkt dat weliswaar bet aandeel bedrijfsmatig vastgoed in porte
feuille bij ABC Vastgoedbeheer de laatste jaren sterk groeit, maar dat nog altijd 75 
procent van de totale boeveelheid te beberen vastgoed uit woningen bestaat. De 25 
procent bedrijfsmatig vastgoed is verdeeld in: 14 procent kantoren, 8 procent 
winkels, 2 procent produktie/opslagruimte en 1 procent overige vormen van 
vastgoed. 

Wat betreft woningen is bet ABP absoluut de grootste opdracbtgever. Deze 
institutionele belegger heeft 20. 000 woningen in bebeer bij ABC Vastgoedbebeer. 
Dat is precies een kwart van alle wooneenheden. Andere grote opdracbtgevers in 
bet woningsegment zijn Nationale Nederlanden (7000 eenheden), AEGON (2500 
eenheden), Nationale Nederlanden (7000 eenheden) en PGGM (3000 eenheden). 

De grootste opdrachtgever van bedrijfsmatig vastgoed is vreemd genoeg geen 
institutionele belegger. PTT Vastgoed is een eigenaar/gebruiker die 4300 eenheden 
bedrijfsmatig vastgoed bij ABC Vastgoedbebeer in beheer beeft. Andere grote 
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opdrachtgevers in dit marktsegment zijn het GAK (2000 eenheden) en West Invest 
Fortress (1000 eenheden). 

3. 7 OMZET UIT BEHEEROPDRACHTEN 

De vergoeding die vastgoedmanagement organisaties, ook ABC Vastgoedbeheer, 
rekenen voor de uit te voeren beheeropdracbten zijn gebaseerd op een bepaald 
percentage van de bruto buur van verhuurde objecten. De percentages die ABC 
Vastgoedbeheer hanteert zijn voor woningen 3 a 4 procent en voor bedrijfsmatig 
vastgoed 1,5 a 3,5 procent. Enige exercities met deze gegevens leveren indicaties 
op van de omzet uit beheeropdrachten. Bij de berekening wordt van volgende 
gegevens uitgegaan: 

Bruto huur woning/jaar/eenheid 
Bruto huur bedrijfsmatig vastgoed/jaar/eenheid 
Gemiddeld percentage voor woningen 
Gemiddeld percentage voor bedrijfsmatig vastgoed 

Omzet woningen = 
80.000 * 6.000 * 0,035 = 16,8 miljoen 

Omzet bedrijfsmatig vastgoed = 
25.000 * 20.000 * 0,025 = 12,5 miljoen 

figuur 3.6 

fl. 6.000,
fl. 20.000,-

3,5% 
2,5% 

schatting van omzet ABC Vastgoedbeheer bv uit beheeropdrachten 

EENHEDEN (%) OMZET (%) 

Woningen 80.000 (78%) 16,8 miljoen (57%) 

Bedrijfsmatig vastgoed 25.000 (22%) 12,5 miljoen (43%) 

TOTAAL 105.000 (100%) 29,2 miljoen (100%) 

De omzet van ABC Vastgoed uit beheeropdrachten wordt geschat op 29,2 miljoen. 
Hiervan komt 57 procent uit beheer van woningen en 43 procent uit beheer van 
bedrijfsmatig vastgoed. De verhouding tussen woningen en bedrijfsmatig vastgoed 
is wat betreft te beheren eenheden anders dan wat betreft omzet. Bedrijfsmatig 
vastgoed maakt in eenheden 22 procent van bet totaal uit. Met deze 22 procent 
wordt wel 43 procent van de omzet gerealiseerd, ondanks het boger vergoedings
percentage dat bij woningen wordt gebanteerd. Dit is te verklaren doordat gemid
deld de bruto huur/eenheid van bedrijfsmatig vastgoed veel boger is dan de bruto 
buur/eenheid van woningen. Hierdoor weegt bet iets boger vergoedingspercentage 
bij woningen (3,5% om 2,5%) niet op tegen de veel bogere bruto buur bij 
bedrijfsmatig vastgoed (fl. 6.000,- om fl. 20.000,-). 
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Naast omzet uit bebeeropdracbten wordt er ook ook omzet gerealiseerd door koop
en buurtransacties, advisering en projecten. De totale omzet inclusief bebeerver
goedingen komt voor ABC Vastgoedbebeer zo uit op 40 miljoen. 

3.8 STERKE EN ZWAKKE PUNTEN ABC VASTGOEDBEHEER 

Een sterk punt van ABC Vastgoed ten opzicbte van concurrenten in de brancbe is 
op de eerste plaats bet landelijk netwerk van regionale bebeerkantoren. In de 
brancbe van vastgoedmanagement organisaties zijn er maar enkele bedrijven met 
een dergelijke spreiding van kantoren. Een ander sterk punt is bet uitgebreide 
dienstenpakket dat wordt aangeboden. Dat dienstenpakket gaat veel verder dan de 
standaard diensten uit de model bebeerovereenkomst. Ook de ondersteunende 
bedrijfsonderdelen voor regionale bebeerkantoren op een aantal specialistiscbe 
gebieden als automatisering, assurantien, vve-management en facility management 
vormen een sterk punt. 

Een zwak punt is dat ABC Vastgoedbebeer gespecialiseerd is in managementtaken. 
Collega' s als Jones Lang Wooton en Richard Ellis doen bijvoorbeeld onderzoek 
naar ontwikkelingen op de vastgoedmarkt die zij als dienst aan de buidige klanten 
kunnen aanbieden. Aan de ander kant is door ABC Vastgoed waarscbijnlijk bewust 
gekozen voor een zuivere management organisatie. Een ander zwak punt is de 
summiere beschrijvingen van diensten en de wat onduidelijke inhoud van de 
vormen van vastgoedmanagement. Dit betekent dater nog wel wat aan produktont
wikkeling en produktpresentatie gedaan kan worden. 

Samengevat is ABC Vastgoedbebeer een vastgoedmanagement organisatie die 
vooral organisatoriscb goed gestructureerd in elkaar zit. De produkten die zij 
aanbieden omvatten een dekkende behoefte van verscbillende opdrachtgevers, maar 
kunnen, gekoppeld aan de organisatie, beter gedefinieerd worden. 
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4 VASTGOEDEIGENAREN 

4.1 INLEIDING 

In deel een van dit rapport zijn vastgoedmanagement organisaties in bet algemeen 
en ABC Vastgoedbeheer als voorbeeld bestudeerd. De informatie die hieruit naar 
voren is gekomen wordt in deel twee gebruikt voor bet zoeken naar en beschrijven 
van categorieen potentiele nieuwe opdrachtgevers. 

In dit hoofdstuk worden categorieen vastgoedeigenaren bepaald. Globaal wordt 
beschreven wat zij aan vastgoed te beheren hebben en hoe bet beheer in bet 
algemeen georganiseerd is. Aan de hand van deze beschrijvingen worden een 
aantal categorieen geselecteerd die in bet kader van dit onderzoek als potentiele 
opdrachtgevers beschouwd kunnen worden. 

4.2 INDELING IN CATEGORIEEN 

Eigenaren van vastgoed zijn primair verantwoordelijk voor bet beheer van bet 
vastgoed dat zij bezitten. Bij utiliteitsgebouwen is in de meeste gevallen de 
eigenaar tevens de gebruiker. De meeste woningen in ons land zijn daarentegen 
huurwoningen. Wanneer de eigenaar niet de gebruiker of bewoner is, verhuurt 
deze bet vastgoed of stelt bet gratis ter beschikking. Verhuren gebeurt met een 
profit- of met een non-profit doelstelling. 

Gebruikers van utiliteitsgebouwen zijn in bet algemeen bedrijven of instellingen. 
V oor de indeling van gebruikers van utiliteitsgebouwen wordt gebruik gemaakt van 
de SBI'74 1

• Globaal zijn bij deze indeling drie sectoren onderscheiden: agrarische 
bedrijven, bedrijven in nijverheid/handel/verkeer en overige dienstverlening. 

Gebruikers van woningen zijn per definitie huishoudens. Deze woningen zijn in 
eigendom van de gebruiker zelf of in eigendom van een verhuurder. Hier wordt, 
op basis van De commerciele huursector in de jaren negentig2, onderscheid naar 
type verhuurder gemaakt aan de hand van de primaire doelstellingen van de 
organisatie. Deze doelstellingen kunnen op bet terrein van de volkshuisvesting 
liggen of daarbuiten. Hoewel de grenzen door de nieuwe regelgeving, zoals 
omschreven in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), minder strikt 
worden, kan deze verdeling in dit onderzoek wel gebruikt worden. 

1 Standaard bedrijfsindeling, Centraal bureau voor de statistiek, 1974 

2 Papa, O.A., De c•rciele huursector in de jaren negentig, Delftse Universitaire Pers, Delft, 1990 
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figuur 4.1 
verdeling van verhuurders naar doelstelling 

Primaire doelstellingen van Type verhuurder 
woningexploitatie 

Op bet terrein van de SOCIALE VERHUURDERS 
volkshuisvesting \Voningcorporaties 

Gemeentelijke woningbedrijven 
Stichtingen voor bejaarden- en studenten-
huisvesting 

Buiten bet terrein van de COMMERCIELE VERHUURDERS 
volkshuisvesting Institutionele beleggers 

Overige professionele beleggers 
Particuliere personen 

Op basis van gegevens uit Kaartbeeld Utiliteitsbouw3 en \VBO 1989/199()4 \Vor
den in figuur 4.2 de belangrijkste categorieen vastgoedeigenaren aangegeven. 
Hoewel de cijfers uit deze rapporten niet helemaal up to date zijn, voldoen ze om 
een indruk te krijgen van omvang en verdeling van de voorraad. Per categorie is in 
bet schema aangegeven wat zij aan vastgoed in eigendom hebben. Daarbij wordt de 
hoeveelheid vastgoed uitgedrukt in eenheden. Een eenheid staat daarbij voor 1 
wooneenheid of I 00 m2 utiliteitsgebouw. 

Per categorie vastgoedeigenaar wordt in de volgende paragraaf kort een beschrij
ving gegeven. Aangegeven wordt hoe de categorie is opgebouwd, hoe bet beheer 
van vastgoed georganiseerd is en wie in bet algemeen verantwoordelijk is voor 
management, advies en uitvoering bij bet beheer van bet vastgoed. 

4.3 BESCHRUVINGEN PER CATEGORIE 

A UTILITEITSGEBOU\VEN 

Al Agrarische bedrijven 

De agrarische sector bestaat uit veehouder-, akkerbouw-, tuinbouw- en gecombi
neerde bedrijven. Als sector hebben zij 38 procent van de totale oppervlakte aan 
utiliteitsgebouwen in gebruik. In hoofdzaak gaat bet om opslaggebouwen voor ge
wassen en stallen voor vee. In agrarische bedrijven is de gebruiker in bet algemeen 
verantwoordelijk voor management van bet bebeer, ook wanneer deze geen eige
naar is. Voor advies kan een beroep gedaan worden op bet Instituut voor 

3 Hofman, ir. H., et. al., Kaartbeeld Utiliteitsbouw, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, 1987 

4 Ministerie van YR!»!, Woningbehoefteonderzoek 1989/1990, 's-Gravenhage, 1992 
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figuur 4.2 
categorieen vastgoedeigenaren met voorraad vastgoed in eigendom 

1 eenheid = 1 wooneenheid of 1 eenheid = 100 m2 utiliteitsgebouw 

V ASTGOEDEIGENAAR EENHEDEN VASTGOED 

A UTILITEITSGEBOUWEN 

Al Agrarische bedrijven 1. 795.000 

A2 Bedrijven in nijverheid, handel en verkeer 2 . 061.000 

A3 Institutionele beleggers 185 .000 

A4 Rijksoverheid 56.000 

A5 Gemeenten 242.000 

A6 Defensie 81.000 

A7 Instellingen zorgsector 229.000 

A8 Instellingen onderwijs 129.000 

TOTAAL UTILITEITSGEBOUWEN 4.778.000 

B WO NIN GEN 

Bl Sociale verhuurders 2.347.000 

B2 Commerciele verhuurders 719.000 

B3 Bezitters eigen woning 2.585.000 

TOTAAL WONINGEN 5. 651. 000 

TOTAAL UTILITEITSGEBOUWEN + 10.429.000 
WO NIN GEN 

Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) al komt dat in de praktijk nauwelijks 
voor. Eenvoudige werkzaamheden worden zelf uitgevoerd. Voor specifieke 
werkzaamheden worden aannemers ingeschakeld. Aanpassingen aan een verande
rende bedrijfsvoering hebben aanmerkelijk meer prioriteit dan technisch onder
houd. 

A2 Bedrijven in nijverheid, handel en verkeer 

Deze categorie bestaat uit een behoorlijk aantal verschillende bedrijfstakken die 
gezamenlijk bijna 40 procent van alle utiliteitsgebouwen in ons land in gebruik 
heeft. De belangrijkste bedrijfstakken qua vastgoedgebruik zijn: nijverheid, 
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groothandel, detailhandel, transport/opslag/communicatie en bank- en verzekerings
wezen/zakelijke en overige dienstverlening. Het management van het technisch 
beheer kan verzelfstandigd worden bij voldoende omvang van de voorraad te 
beheren vastgoed. Bij een kleinere omvang van het te beheren vastgoed is het een 
deeltaak van andere bedrijfsonderdelen. Atbankelijk van de organisatie van het 
bedrijf ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer op centraal niveau of op 
filiaal/bedrijfsonderdeel niveau. 

Advisering vindt slechts incidenteel plaats binnen het eigen bedrijf. Ook exteme 
adviseurs en aannemers worden niet vaak ingeschakeld voor het uitvoeren van 
beheertaken. Bij de uitvoering van werkzaamheden is het zeer gebruikelijk, dat de 
beheerder dit gedeeltelijk met de eigen organisatie doet. In het bijzonder voor die 
werkzaamheden waar continuiteit in aanwezig is. Bij uitbesteding van omegelmati
ge werkzaamheden wordt gewerkt met eenmalige offertes, vaste aannemers en 
onderhoudscontracten. In het algemeen heeft beheren van vastgoed geen hoge 
prioriteit bij bedrijven. 

A3 Institutionele beleggers 

De instellingen die tot de categorie institutionele beleggers behoren zijn: pensioen
fondsen, verzekeringsmaatschappijen, sociale fondsen, beleggingsinstellingen, 
spaarbanken en girodiensten (zie paragraaf 2.3). Zij bezitten vastgoed als beleg
gingsobject. De reden voor vastgoedbezit is niet het eigen gebruik maar het 
realiseren van een bepaald rendement op het belegde vermogen door verhuurex
ploitatie en aan- en verkoop. 

Institutionele beleggers hebben van oudsher vaak een eigen organisatie voor het 
uitvoeren van beheertaken. Eigen werkzaamheden worden gecombineerd met uitbe
steding van bepaalde beheertaken aan commerciele vastgoedmanagement organisa
ties. Welke beheertaken zelf worden uitgevoerd en welke beheertaken worden 
uitbesteed verschilt per belegger. 

Bepaalde managementtaken, zoals aankoop- en verkoopbeslissingen, worden in 
ieder geval door de belegger uitgevoerd. Andere managementtaken, zoals op bet 
gebied van onderhoud en verhuur, worden uitbesteed aan vastgoedmanagement 
organisaties. Voor advies wordt gebruik gemaakt van zowel eigen adviseurs als van 
exteme adviseurs. Dit advies is vooral gericht op het controleren en voorspellen 
van de directe en indirecte rendementen. De uitvoering gebeurt door aannemers, 
gestuurd door de beheerorganisatie van de belegger of door een vastgoedma
nagement organisatie. 

A4 Rijksoverheid 

Gebruikers van rijksgebouwen zijn in hoofdzaak: ministeries, belastingdiensten, 
musea, rijksonderwijsinstellingen, culturele instellingen, gerechtshoven, penitentiai
re imichtingen, politie en douane. Het rijk is eigenaar van ongeveer 80 procent van 
de gebouwen. De overige 20 procent wordt gehuurd of geleased van marktpartijen. 
Voor het beheer van gebouwen van de rijk bestaat een eigen professionele beheer-
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organisatie, de Rijksgebouwendienst. De RGD is een onderdeel van het ministerie 
van VROM. De RGD bestaat uit een Centrale Directie in Den Haag, 6 Regionale 
Directies en 17 Districten. Het totale landelijke beheer wordt centraal bepaald. 

Het budget wat nodig is voor het beheer van rijksgebouwen is onderdeel van de 
rijksbegroting. De RGD bepaald de verdeling van dit budget. De RGD wil naar 
een situatie toe waarbij de gebruiker zelf meer verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van de gebouwen. In de RTR '91' wordt de taakverdeling met betrek
king tot het beheer en inrichting van rijkshuisvestingsobjecten geregeld. De RGD 
speelt daarbij de rol van eigenaar/verhuurder terwijl de afnemers van rijkshuisves
ting de rol van huurders vertolken. Er wordt een verdeling gemaakt tussen 
werkzaamheden en zaken die onder verantwoordelijkheid van de RGD vallen, en 
werkzaamheden en zaken die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen. 

Voor advisering op het gebied van beheer heeft de RGD een eigen centrale 
hoofdafdeling, de Directie Advisering, Normering en Onderzoek. De regionale 
directies en districten, kunnen hiervan gebruik maken. De RGD heeft geen eigen 
onderhoudsdienst. De districten laten het grootste deel van de onderhoudswerk
zaamheden uitvoeren door marktpartijen. Het werk wordt meestal onderhands 
aanbesteed vanwege de ervaring met bepaalde bedrijven. 

A5 Gemeenten 

De gemeenten beheren de gebouwen die zij zelf gebruiken en een aanzienlijk deel 
van de gebouwen van de gemeenschappelijke regelingen zoals: nutsbedrijven, 
ziekenhuizen, verpleegtehuizen, zwembaden, overdekte en niet overdekte sportac
commodaties, scholen en bijzondere woongebouwen. 

Vaak staan het beheer van de gebouwen op de begrotingen van de verschillende 
diensten en worden ook door die verschillende diensten beheerd. Andere gemeen
ten hebben een zelfstandige organisatie voor het beheren van gebouwen, bijvoor
beeld als onderdeel van de dienst publieke werken. Gebouwen bestemd voor ge
meenschappelijke regelingen in eigendom van de gemeente worden meestal door de 
gemeente zelf beheerd. Ook wordt een deel van deze gebouwen voor de gemeenten 
beheerd door stichtingen, verenigingen en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld het 
particuliere bedrijf Sportfondsen beheert 16 procent van alle zwembaden voor 
gemeenten. 

Advisering aan gemeenten als collectieve voorziening is te vinden bij de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sportfondsen en de Nederlandse 
sportfederatie (NSF). Uitvoering van beheerwerkzaamheden wordt aanbesteed of er 
worden onderhoudscontracten afgesloten. 

5 Regeling Taakverdeling Rijkshuisvesting, Rijksgebouwendienst, afdeling Huisvesting Beheer en Onderhoud, Oen Haag, 1991 
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A6 Defensie 

De Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT) is de organisatie die belast is 
met de zorg voor huisvesting van de krijgsmacht. Dit houdt in: het beheren en 
onderhouden van de totale infrastructuur van Defensie, het nieuw bouwen, 
verbouwen en inrichten van gebouwen en het aankopen en huren van gebouwen en 
terreinen. 

De Centrale Directie DGWT heeft tot taak de regelgeving met betrekking tot 
juridische, financiele en technische zaken voortvloeiend uit de nauwe contacten met 
krijgsmachtdeelstaven, te verzorgen en te bewaken. De 10 Regionale Directies 
hebben tot taak de onderhouds- en nieuwbouwactiviteiten te plannen, voor te 
bereiden en aan te besteden en de Dienstkringen hierin te coordineren. De 34 
Dienstkringen hebben tot taak de uitvoering te begeleiden en voor een deel voor te 
bereiden. Het management ten aanzien van het onderhoud is gericht op een 
planmatige, en daardoor preventieve aanpak. 

De DGWT adviseert bij planvorming aan de krijgsmachtdelen. Zij adviseert ten 
aanzien van nieuwbouw, renovatie, afstoting op grond van onder meer exploitatie
kosten, levensduurverwachtingen en onderzoeken. 

De uitvoering van projecten is te verdelen in onderhouds- en nieuwbouwprojecten. 
De opdracht en het programma van eisen voor nieuwbouwprojecten wordt verstrekt 
door het krijgsmachtonderdeel in overleg met DGWT. Bij onderhoudsprojecten 
wordt het programma van wensen opgesteld door DGWT. Het kleine onderhoud 
vormt een totaalbudget en_ wordt als zodanig als een totaalproject beschouwd. De 
activiteiten zijn gericht op het verhelpen van defecten en het oplossen van storin
gen. Uitvoeringsopdrachten worden aanbesteed waarbij geselecteerd wordt op basis 
van bedrijfsgegevens van aannemers. 

A 7 instellingen zorgsector 

In de zorgsector wordt onderscheid gemaakt tussen intramurale gezondheidszorg en 
bejaardenoorden. Echter, per 1 januari 1995 wordt de huidige wet op bejaarden
oorden ingetrokken. Hierdoor ontstaat er een grijs gebied tussen zelfstandig wonen 
voor bejaarden en intramurale verzorging. Hier wordt nog van de huidige situatie 
uitgegaan. 

intramurale gezondheidszorg 

Hierbij gaat het om ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen/zwakzinnige 
inrichtingen, verpleegtehuizen en overige intramurale instellingen. De instellingen 
zijn eigendom van particulieren, verenigingen, gemeenten, provincies en stichtin
gen. Het zijn in het algemeen zelfstandige organisaties; een beperkt aantal behoort 
tot koepelorganisaties. 

Er wordt in de intramurale gezondheidszorg bijna uitsluitend beheerd op object- of 
complexniveau. Instellingen zijn over het algemeen groot genoeg om het beherend 
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bedrijf binnen de eigen organisatie te verzelfstandigen. Per instelling is vaak een 
eigen technische dienst aanwezig. In een groot ziekenhuis van ongeveer 600 
bedden is er bijvoorbeeld, naast een technische dienst van 15 tot 20 mensen voor 
bouwkundig en technisch onderhoud, een bedrijfsbureau voor het management van 
het beheer aanwezig. Om de onderhoudskosten beter te beheersen worden oplossin
gen gezocht in de richting van een betere onderhoudsplanning. 

Het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI) geeft advies aan instellingen ten aanzien 
van huisvestingsvraagstukken. De instellingen zijn niet verplicht hiervan gebruik te 
maken. De Hoofden Technische dienst van de instellingen zijn in het algemeen lid 
van de Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg (NVTG). 
Doordat onderhoud steeds meer in de managementsfeer komt te liggen zal er meer 
onderhoud worden uitbesteed en minder in eigen beheer plaatsvinden. 

zorgcomplexen 

Er zijn in ons land diverse vormen van bejaardenhuisvesting. Naast individuele 
woningen komen diverse vormen van huisvesting in groter verband voor. Deze 
laatste woonvorm valt onder de verantwoording van bet ministerie van WVC en 
bet ministerie van VROM. Zorgcomplexen zoals omschreven in de Wet bejaarden
oorden kunnen verzorgingstebuizen en combinaties van verzorgingstebuizen met 
zogenaamde aanleunwoningen zijn. 

Het grootste deel van zorgcomplexen is in eigendom van sticbtingen. Een klein 
gedeelte is van gemeenten en particulieren. Daarnaast spelen woningcorporaties nu 
al in op de veranderde situatie na 1 januari 1995 door bejaardenoorden over te 
nemen en te gaan beheren als zelfstandige wooneenheden. Zorgcomplexen zijn in 
bet algemeen niet groot genoeg om bet bebeer van de gebouwen te verzelfstandi
gen. Bebeer is onderdeel van bet algemene bedrijfsmanagement. 

Voor advies en uitvoering wordt een beroep gedaan op exteme adviseurs en 
aannemers. Ook de ministeries van WVC en VROM kunnen adviseren op bet 
gebied van bet bebeer van gebouwen. 

AB lnstellingen onderwijs 

Onderwijsinstellingen worden verdeeld in scbolen en universiteiten. Scbolen zijn 
weer verdeeld in het basisonderwijs en bet voortgezet onderwijs. 

scbolen 

De scbolen in het basisonderwijs zijn in nagenoeg alle gevallen economiscb 
eigendom van gemeenten. In bet voortgezet onderwijs ligt het economisch eigen
dom bijna altijd bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het juridische 
eigendom, en daarmee de verantwoordelijkheid voor het beheer, ligt in het 
voortgezet onderwijs bij het school- of gemeentebestuur. In de toekomst zullen de 
bbo instellingen ook economisch eigenaar van de scholen worden. Er zijn binnen 
het voortgezet onderwijs schoolbesturen die een school beberen, er zijn er ook die 
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enkele tientallen scholen beheren. Deze grote besturen kennen eventueel regiobe
sturen en gewone schoolbesturen onder zich. De financien voor het onderhoud 
gaan naar de hoogste bestuursorganen. Daar wordt het geld voor beheer eventueel 
verder verdeeld naar de lagere besturen. 

V oor het beheren van scholen in het basisonderwijs is er een vergoedingenstelsel 
gebaseerd op norrnk:osten, het Londo-vergoedingensysteem. Een deel van de 
vergoedingen gaat naar de gemeenten en een gedeelte gaat rechtstreeks naar de 
besturen van de scholen. In het voortgezet onderwijs worden vergoedingen door 
het rijk aan gemeente- of schoolbesturen bepaald met een vergelijkbaar norrnk:os
ten-vergoedingensysteem. Het algemeen voortgezet onderwijs krijgt een exploitatie
vergoeding gebaseerd op normbedragen. Het beroepsonderwijs kent een afgeleid 
norrnk:ostensysteem. Naast bet exploitatievergoedingen bestaan er onderboudsver
goedingen op declaratiebasis. 

In het basis onderwijs wordt door bet rijk voor bet inschakelen van exteme advi
seurs en de ontwikkeling van bet professioneel onderboud een vergoeding per jaar 
beschikbaar gesteld. Bij het voortgezet onderwijs komt een soortgelijke regeling. 
Uitvoering wordt uitbesteed aan aannemers door aanbesteding of door het afsluiten 
van onderhoudscontracten. 

universiteiten 

In het wetenscbappelijk onderwijs is het ministerie van Onderwijs en Wetenscbap
pen de economiscbe eigenaar. De instelling is als juridiscb eigenaar verantwoor
delijk voor bet bebeer van bun gebouwen en bebben biervoor een eigen organisa
tie. Ook universiteiten zullen in de toekomst het economiscb eigendom van het 
ministerie ovememen. Door de directie Wetenscbappelijk Onderwijs van het 
ministerie worden aan universiteiten de gehele exploitatiekosten normatief minus 
20 procent vergoed. Het ministerie stelt budgetten beschikbaar en controleert de 
exploitatie. Advisering vindt gedeeltelijk binnen de eigen instelling plaats, gedeel
telijk ook door exteme adviseurs. Dit geldt ook voor uitvoerende werkzaamheden. 

B WO NIN GEN 

Bl Sociale verhuurders 

Tot deze groep behoren alle woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven en 
stichtingen voor bejaarden- en studentenhuisvesting. Zij zijn van oudsher de 
beheerders van woningen en woonruimte in de sociale huursector. Door recente 
ontwikkelingen, die woningcorporaties tot zelfstandig opererende marktpartijen 
maken, kunnen zij zich in de toekomst ook op andere vastgoedsegmenten dan de 
sociale huursector gaan richten. Zo mogen zij bijvoorbeeld onder bepaalde 
voorwaarden ook koopwoningen gaan bouwen. In de toekomst zijn corporaties 
door de toegenomen zelfstandigheid als concurrenten van vastgoedmanagement 
organisaties te beschouwen. 
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Woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven hebben eigen organisaties 
voor bet beheren van bun woningvoorraad. De structuur van deze beheerorganisatie 
is vergelijkbaar met die van vastgoedmanagement organisaties. Het belangrijkste 
verschil is dat de toegelaten instellingen zelf eigenaar zijn van de woningen die zij 
beheren. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor alle voorkomende beheertaken. 

Voor advies kunnen ze gebruik maken van organisaties als koepels van corporaties, 
de Nationale Woning Raad, bet ministerie van VROM en exteme adviseurs. Uit
voerende werkzaamheden worden deels door een eigen technische dienst, deels 
door exteme aannemers gedaan. Dit gebeurt door openbare aanbestedingen en 
afsluiting van onderhoudscontracten. 

B2 Commerciele verhuurders 

Institutionele beleggers, overige professionele beleggers en particuliere verhuurders 
behoren tot de commerciele verhuurders. Het beheren van woningen door instituti
onele beleggers gebeurt op de zelfde wijze als utiliteitsgebouwen door hen beheerd 
worden. 

Naast door institutionele beleggers wordt ook door overige professionele beleggers 
en particuliere personen in commerciele huurwoningen belegd. Het grootse deel 
van de voorraad in deze sector is in eigendom van particuliere verhuurders. In 
tegenstelling tot de institutionele beleggers wordt door particulieren zelden gebruik 
gemaakt van vastgoedmanagement organisaties. In bet algemeen beheren zij de 
woningen zelf of, bij voldoende omvang van de voorraad, met een eigen organisa
tie. Professionele beleggers en particuliere verhuurders hebben vaak andere 
doelstellingen en opvattingen over beheer dan institutionele beleggers. Naast winst 
uit exploitatie zijn commerciele verhuurders vooral gericht op speculatiewinst bij 
aan- en verkoop. Onderhoud van woningen heeft daarbij geen hoge prioriteit. 

B3 Bezitters eigen woning 

In principe zijn dit beheerders van een eenheid. In de meeste gevallen hebben zij 
wat betreft bet beheer ook niets met anderen te maken. Alleen bij appartementen is 
dat anders. In verenigingen van eigenaren, vve's, worden de gemeenschappelijke 
bebeertaken georganiseerd. Er wordt voor bet besturen van de verenigingen ook 
beroep gedaan op vastgoedmanagement organisaties. 

Door bezitters van een eigen buis wordt veel van bet onderhoud zelf gedaan. 
Vooral eenvoudige werkzaamheden als schilderwerk doen zij vaak zelf. Andere, 
meer specialistische werkzaamheden worden door aannemers uitgevoerd. Deze 
werkzaambeden worden in bet algemeen per keer aanbesteed. Onderhoudscontrac
ten komen nauwelijks voor. Bij vve's wordt wel gewerkt met onderboudscontracten 
voor uitvoerende werkzaamheden. Dit onder andere om bet plannen en begroten 
van onderhoudskosten mogelijk te maken. 
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4.4 SELECTIE VAN CATEGORIEEN POTENTIELE OPDRACHTGEVERS 

Uitgaande van de beschreven categorieen vastgoedeigenaren wordt hier een selectie 
gemaakt van de categorieen die als groep potentiele nieuwe opdracbtgevers voor 
vastgoedmanagement organisaties kunnen worden bescbouwd. Deze geselecteerde 
categorieen worden nader bestudeerd in bet volgende boofdstuk. 

GEEN POTENTIELE NIEUWE OPDRACHTGEVERS ZIJN: 

Al Agrariscbe bedrijven 

Agrariscbe bedrijven zijn in theorie opdracbtgevers voor onderboudsadvisering. Zij 
zijn ecbter in bet algemeen niet gelnteresseerd in techniscb onderboud van vastgoed 
en vormen daarom geen serieuze groep potentiele opdracbtgevers. 

A3 Institutionele beleggers 

Institutionele beleggers zijn de vastgoedeigenaren die nu al de belangrijkste op
dracbtgevers van vastgoedmanagement organisaties vormen. Deze worden in bet 
kader van dit onderzoek niet als nieuwe opdracbtgevers bescbouwd. 

A4 Rijksoverbeid 

De Rijksoverbeid beeft een eigen professionele bebeerorganisatie voor bet bebeer 
van bun vastgoed, de Rijksgebouwendienst (RGD). Zij vormt daarom geen 
potentiele opdracbtgever voor vastgoedmanagement organisaties. 

A6 Defensie 

Wat voor de rijksoverbeid geldt, geldt in feite ook voor Defensie. Voor bet bebeer 
van bet vastgoed beeft defensie een uitgebreide eigen organisatie, de Dienst 
Gebouwen, Werken en terreinen (DGWT). 

B 1 Sociale verbuurders 

Sociale verbuurders zijn organisaties die als primaire taak bet beberen van buurwo
ningen bebben. Als professionele bebeerorganisaties vormen zij dan ook geen 
potentiele opdracbtgevers van vastgoedmanagement organisaties. 

B2 Commerciele verbuurders 

Commerciele verbuurders, buiten de institutionele beleggers, worden door bun 
korte termijn denken en opvattingen over vastgoedbebeer niet als potentiele 
opdrachtgevers beschouwd. De professionele beleggers en particuliere verhuurders 
die wel willen samenwerken met vastgoedmanagement organisaties hebben dat al 
gedaan. Zij zijn in dat opzicht ook niet als nieuwe opdrachtgevers te beschouwen. 
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B3 Bezitters eigen woning 

Met uitzondering van vve's zijn bezitters van een eigen woning geen potentiele 
opdrachtgevers voor vastgoedmanagement organisaties. Zij beheren slechts een 
eenheid. Vve's behoren tot de bestaande opdrachtgevers. 

WEL POTENTIELE NIEUWE OPDRACHTGEVERS ZIJN: 

A2 Bedrijven in nijverheid, handel en verkeer 

Onder de bedrijven in nijverheid, handel en verkeeer vallen een groot aantal 
verschillende bedrijven. Deze bedrijven vormen potentiele opdrachtgevers. In een 
aantal bedrijfstakken is het vastgoed ruimtelijk zeer versnipperd wat het beheer 
ingewikkelder, en uitbesteding mogelijk aantrekkelijker maakt. 

A5 Gemeenten 

Gemeenten hebben een vastgoedvoorraad die zeer gevarieerd en versnipperd is. 
Vaak valt het beheer van de verschillende gebouwen of bouwwerken onder 
verantwoordelijkheid van de verschillende diensten. Soms is er een aparte afdeling 
voor het beheer van het vastgoed. Ook komt het voor dat het beheer uitbesteed is. 
Bijvoorbeeld het beheer van schoolgebouwen is gedelegeerd aan het schoolbestuur, 
het beheer en de exploitatie van het zwembad is uitbesteed aan Sportfondsen. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er een zekere bereidheid tot het uitbesteden 
van beheertaken bestaat. 

A 7 Instellingen zorgsector 

In de zorgsector zijn vooral de zorgcomplexen voor ouderen vaak te klein om het 
beheer van het vastgoed te verzelfstandigen. Door de nieuwe wetgeving worden 
bejaardenoorden in de toekomst verdeeld in wooneenheden in de sociale huursec
tor. Dit is traditioneel het terrein van de sociale verhuurders. Voor vastgoedmana
gement organisaties vormt dit dan ook geen categorie potentiele opdrachtgevers. 
Instellingen in de intramurale gezondheidszorg zijn in het algemeen groot genoeg 
om het beheer te verzelfstandigen in een apart bedrijfsonderdeel. Het beheer van 
vastgoed is voor deze instellingen geen kemactiviteit. Dit kan voor hen reden zijn 
bepaalde beheertaken uit te besteden aan vastgoedmanagement organisaties. 

A8 Instellingen onderwijs 

De universiteiten zijn groot genoeg om beheer te verzelfstandigen. basisscholen, 
scholen in het voortgezet onderwijs en hogescholen zijn dat vaak niet. Onderwijsin
stellingen worden steeds zelfstandiger. In de nabije toekomst zullen een aantal van 
hen ook de schoolgebouwen in eigendom krijgen. Deze nieuwe verantwoordelijk
heid voor de gebouwen biedt ook voor vastgoedmanagement organisaties mogelijk
heden. 
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Uit deze selectie komt naar voren dater wat betreft woningbeheer geen categorieen 
nieuwe opdrachtgevers aan te geven zijn. Hiermee valt, uitgedrukt in eenheden al 
meer dan de helft van de potentiele markt af. Inherent aan de probleemstelling van 
dit onderzoek is dat er geen categorieen geselecteerd zijn die vastgoed verhuren. 
Samengevat gaat bet dus om een aantal categorieen eigenaar/gebruikers van 
utiliteitsgebouwen die als potentiele nieuwe opdrachtgevers te beschouwen zijn. 

figuur 4.3 
geselecteerde en niet geselecteerde categorieen potentiele nieuwe opdrachtgevers 

GEEN POTENTIBLE NIEUWE OPDRACHTGEVERS 

Al Agrarische bedrijven 

A3 Institutionele beleggers 

A4 Rijksoverheid 

A6 Defensie 

Bl Sociale verhuurders 

B2 Commerciele verhuurders 

B3 Bezitters eigen woning 

WEL POTENTIELE NIEUWE OPDRACHTGEVERS 

A2 Bedrijven in nijverheid, handel en verkeer 

A5 Gemeenten 

A7 Instellingen zorgsector 

A8 Instellingen onderwijs 
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5 POTENTIELE NIEUWE OPDRACHTGEVERS 

5.1 INLEIDING 

In hoofdstuk 4 zijn een aantal categorieen vastgoedeigenaren aangegeven die, op 
basis van geformuleerde criteria, beschouwd kunnen worden als potentiele nieuwe 
opdracbtgevers van vastgoedmanagement organisaties. Deze potentiele markt wordt 
in dit boofdstuk verder bestudeerd. 

De data in dit boofdstuk zijn voor bet grootste gedeelte afkomstig uit Kaartbeeld 
Utiliteitsbouw' (bijlage 5). In dit onderzoek uit 1987 worden data gebruikt die nog 
ouder zijn (bijv. 4e Algemene bedrijfstelling 1978, CBS). De data moeten dan ook 
niet al te letterlijk geiilterpreteerd worden. De reden dat voor dit onderzoek is 
gekozen is dat bet data bevat over de voorraad utiliteitsgebouwen in ons land. 
Andere, meer recente bronnen bevatten wel veel data over bouwactiviteiten van 
afgelopen jaren, maar niet over de omvang van de gebouwenvoorraad. Deze is, 
door de gemiddeld lange levensduur van gebouwen, min of meer statiscb. Nieuw
bouw, sloop en bestemmingswijziging bebben op korte termijn maar weinig 
invloed op de omvang en opbouw van de voorraad. Ondanks dit statische karakter 
is de vastgoedvoorraad natuurlijk wel veranderd in de afgelopen 15 jaar. Het gaat 
in dit onderzoek ecbter meer om indicaties van de omvang en de onderlinge 
verboudingen tussen de sectoren vastgoedgebruikers dan om exacte aantallen. 

Per geselecteerde categorie potentiele nieuwe opdracbtgevers zijn een aantal 
gegevens op een rijtje gezet die betrekking hebben op de vastgoedvoorraad en op 
de organisatie van het beheer. In de laatste paragraaf worden de gegevens vergele
ken met de vastgoedvoorraad van institutionele beleggers. 

5.2 A2 BEDRUVEN IN DE NIJVERHEID, HANDEL EN VERKEER 

Deze eerste categorie bestaat uit een aantal zeer verscbillende bedrijfstakken op 
bet gebied van de nijverheid, handel en verkeer. De belangrijkste bedrijfstakken 
wat betreft vastgoedbezit worden bier beschreven. Dit zijn: nijverbeid, groothan
del, detailhandel, transport/opslag/communicatie, bank/verzekeringswezen/zakelijke 
en overige dienstverlening. 

Het management van bet techniscb beheer kan verzelfstandigd worden bij voldoen
de omvang van de voorraad te beheren vastgoed. De grens waarbij dit mogelijk is 
bepaald voor verschillende bedrijfstakken. Bij deze waarden wordt bet gemiddeld 
mogelijk een functionaris full time met bet management van bet bebeer te belasten. 
Bij kleinere omvang van de voorraad is bet een deeltaak van andere bedrijfsonder
delen. Athankelijk van de organisatie van bet bedrijf ligt de verantwoordelijkheid 

1 Hofman, ir.H., et.al., Kaartbeeld Utiliteitsbouw, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, 1987 
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voor bet bebeer op centraal of decentraal niveau. 

figuur 5.1 
grenzen verzelfstandiging management vastgoedbebeer binnen de bedrijfsorganisatie 

BEDRDFSTAK MINIMALE OMV ANG VASTGOED 
(1 = 100 m2) 

Industrie, groothandel, transport/ ca. 240 
opslag/ communicatie 

Bank- /verzekeringswezen, overige ca. 150 
zakelijke dienstverlening 

Detailbandel ca. 250 

Hotels ca. 150 

5.3 A2-1 NIJVERHEID 

De sector nijverbeid bestaat in boofdzaak uit delfstofwinning, industrie, bouwnij
verbeid en installatiebedrijven. De voorraad vastgoed die deze sector in gebruik 
beeft is naar gebouwtype verdeeld: 

figuur 5.2 
verdeling vastgoedvoorraad in de nijverbeid 

GEBOUWTYPE EENHEDEN (l = 100 m2) 

Fabrieken, magazijnen, kantoren 549.000 
met ballen en loodsen 
Hallen en Loodsen 210.000 
Kantoren 45.000 
Niet gerekend 241.000 

TOTAAL 1.045.000 

Meer dan de belft van de voorraad gebouwen in deze sector bestaat uit fabrieken, 
magazijnen, kantoren met ballen en loodsen: gebouwen met gecombineerde 
produktieruimte, kantoorruimte en opslagruimte. In mindere mate gaat bet om 
monofunctionele gebouwen als kantoren en magazijnen. Gebouwen in de nijverbeid 
zijn dan ook vaak zeer specifiek geschikt voor de gebruiker. 

In de industrie, de grootste bedrijfstak binnen de sector nijverbeid, is een aanzien
lijk deel van de vastgoedvoorraad in gebruik van een beperkt aantal grote bedrijfs
vestigingen. 93 procent van de bedrijfsvestigingen bebben slecbts 20 procent van 
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het totale vloeroppervlak in gebruik, terwijl slechts 527 (1 procent) bedrijfs
vestigingen ongeveer de helft van bet totale vloeroppervlak in gebruik hebben: 

figuur 5.3 
spreiding eenheden per bedrijfsvestiging in de industrie 

EENHEDEN (1 = 100 m2) 

0 - 25 25 - 240 > 240 Totaal 

Vestigingen 72.169 (93%) 4905 (6%) 527 (1 %) 77601 
Eenheden 210.000 320.000 529.000 1.064.000 

(20%) (30%) (50%) 
Gem. grootte 2,9 66,3 1.003,8 

Het aantal bedrijfsgroepen dat in belangrijke mate bijdraagt aan de omvang van 
bedrijfsvestigingen > 25 eenheden is in de industrie beperkt. De bedrijfsgroepen: 
voedings- en genotmiddelen, chemische industrie, bouwmaterialen-, aardewerk- en 
glasindustrie, basis metaalindustrie, metaalproduktenindustrie, machine-industrie en 
de elektrotechnische industrie hebben gezamenlijk 55 procent van de bedrijfsvesti
gingen > 25 eenheden in gebruik, wat overeenkomt met 51 miljoen m2 vloeropper
vlak. 

De eigenaar/gebruiker op vestigmgsniveau overheerst sterk in de industrie. In 
geringe mate zijn gebouwen in eigendom van holdings. Er wordt nauwelijks belegd 
in industrieel vastgoed. Dit wordt veroorzaakt door bet specifieke karakter van 
industrieel vastgoed, de relatief lage investeringskosten en de geringe belangstelling 
van beleggers voor industrieel vastgoed. 

De grenswaarde voor zelfstandig beheer in de industrie is bepaald op circa 240 
eenheden ( figuur 5 .1). Bij slechts 527 vestigingen van de in totaal 77. 601 vestigin
gen mag verwacht worden dat bet beherend bedrijf binnen de bedrijfsorganisatie 
verzelfstandigd is. Zoals al is aangegeven hebben deze vestigingen wel bijna de 
helft van bet vloeroppervlak in gebruik, en is daarmee ook de gemiddelde grootte 
per bedrijfsvestiging aanzienlijk. 

Daar waar in de industrie geen zelfstandig beherend bedrijf aanwezig is valt het op 
dat de noodzakelijke beheertaken op een veel lager niveau in de organisatie van het 
bedrijf worden verricht dan bij de overige bedrijfstakken. Dit lijkt verband te 
houden met bet feit dat bij industrie er vaak al vanuit de aard van bet bedrijf een 
technische dienst aanwezig is, die technisch beheer van de gebouwen als neventaak 
krijgt. 

Er wordt binnen de industrie relatief weinig gebruik gemaakt van inteme of 
exteme adviseurs bij het technisch beheer. De uitvoering wordt veel in eigen 
beheer georganiseerd, zeker bij taken waarbij continuiteit aanwezig is. Bij onder
houd wordt nog weinig gebruik gemaakt van onderhoudsplanningen. 
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5.4 A2-2 GROOTHANDEL 

De hedrijfstak groothandel maakt deel uit van sector handel, waar ook tussenhandel 
en detailhandel toe behoren. De gebouwen die de groothandel in gebruik heeft zijn 
vooral hallen en loodsen. In bet totaal gaat bet om 32.100 eenheden of 32, 1 
miljoen m2 • 

In de groothandel is een groot gedeelte van de voorraad gebouwen in gebruik bij 
de relatief kleine bedrijfsvestigingen < 25 eenheden. 92 procent van de bedrijfsves
tigingen behoort tot deze groep; zij hebben 41 procent van bet totale vloeropper
vlak in gebruik. De grote bedrijfsvestigingen > 240 eenheden hebben slechts 10 
procent van bet vloeroppervlak in gebruik. De verdeling van de voorraad is 
daarmee structureel anders dan in de industrie. 

figuur 5.4 
spreiding eenheden per bedrijfsvestiging in de groothandel 

EENHEDEN (1 = 100 m2) 

0 - 25 25 - 240 > 240 Totaal 

Vestigingen 34.677 (92%) 2873 (8%) 80 (0%) 37.630 
Eenheden 131.000 157.000 33.000 321.000 

(41 %) (49%) (10%) 
Gem. grootte 3,8 54,7 412,5 

Het aantal bedrijfsgroepen dat in belangrijke mate bijdraagt aan de omvang van 
bedrijfsvestigingen > 25 eenheden is ook in de groothandel beperkt. De bedrijfs
groepen: akkerbouw, sierteelt, veevoer, meststoffen; ertsen, metalen, minerale 
olieprodukten; bout, vlakglas, sanitair, bouwmaterialen; machines, technische 
benodigdheden voertuigen; huishoudelijke artikelen, metaalwaren, verf, behang; 
plantartikelen, voedings-, genot- en levensmiddelen hebben gezamenlijk 74 procent 
van de bedrijfsvestigingen > 25 eenheden of 14 miljoen m2 in gebruik. 

In de groothandel is bet grootste deel van bet totale vloeroppervlak in gebruik van 
eigenaar/gebruikers. Ook een aanzienlijk gedeelte van de voorraad is eigendom van 
beleggers. De groothandel heeft vrijwel uitsluitend hallen en loodsen in gebruik. 
Dit gebouwtype is niet specifiek voor een bepaalde gebruiker. Daamaast vergt bet 
per m2 relatief weinig investeringen. Dit maakt hallen en loodsen tot aantrekkelijke 
objecten voor vooral kleinere, niet professionele beleggers. 

De grenswaarde voor zelfstandig beheer in de groothandel is bepaald op circa 240 
eenheden (figuur 5.1). Het gaat daarbij slechts om 80 vestigingen, gezamenlijk 
goed voor 10 procent van bet totale vloeroppervlak in gebruik van de groothandel. 

Evenals in de industrie worden, daar waar het management van beheer geen 
verzelfstandigd bedrijfsonderdeel van een organisatie vormt, de noodzakelijke 
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bebeertaken op een veel lager niveau in de organisatie van bet bedrijf verricbt dan 
in de andere bedrijfstakken. Er wordt binnen de groothandel relatief weinig 
gebruik gemaakt van interne of externe adviseurs bij bet bebeer. De uitvoerende 
werkzaamheden worden veel in eigen bebeer gedaan. Bij onderboud wordt nog 
minder dan in de industrie gebruik gemaakt van onderboudsplanningen. 

5.5 A2-3 DETAILHANDEL 

Detailbandel, bet verkopen van produkten aan de consumentenmarkt, vindt plaats 
in winkels en gebouwen voor bet wegverkeer. Tot deze laatste groep beboren 
benzine-service stations, detailbandel auto's en rijwielen en dergelijke. In de detail
bandel maakt men onderscbeid tussen bet vvo, bet verkoop vloeroppervlak en bet 
bvo, bet bruto vloeroppervlak. Gemiddeld is circa 60 procent van het bvo in 
gebruik als vvo. De voorraad gebouwen in gebruik bij de detailbandel is verdeeld: 

figuur 5.5 
verdeling vastgoedvoorraad in de detailbandel 

GEBOUWTYPE EENHEDEN (1 = 100 m2) 

Gebouwen voor het wegverkeer 24.000 
Winkels 226.000 

TOTAAL 250.000 

Het grootste deel van het vloeroppervlak van de totale voorraad gebouwen is in 
gebruik bij kleine vestigingen < 25 eenheden. Gezamenlijk hebben de kleine 
vestigingen 80 procent van het vloeroppervlak in gebruik. Meer dan 99 procent 
van de vestigingen behoren tot deze categorie, de gemiddelde grootte is slechts 1, 7 
eenheden. 

figuur 5.6 
spreiding eenheden per bedrijfsvestiging in de detailhandel 

EENHEDEN (1 = 100 m2) 

0 - 25 > 25 Totaal 

Vestigingen 121.647 (99%) 883 (1 %) 122.530 
Eenheden 201.000 (80%) 49.000 (20%) 250.000 
Gem. grootte 1,7 157 

Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf Nederland (IMKN) onderscheidt 
winkels in de food sector en in de non-food sector. Ongeveer 25 procent van de 
voorraad bvo is in gebruik bij de food sector, de overige 75 procent bij de non-
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food sector. De eigendomssituatie is minder versnipperd dan de gemiddelde grootte 
en aantal van bedrijfsvestigingen doet vermoeden. Vooral in de detailhandel komt 
ketenvorming veel voor. Deze ketens kunnen een regionale of nationale spreiding 
hebben. Bekende voorbeelden zijn de holdings met een aantal ketens zoals: KBB 
(Bijenkorf, HEMA, MAXIS) en V&D (V&D warenhuizen, Vendet). 

In de detailhandel overheerst de eigenaar/gebruiker. Ook wordt door beleggers in 
winkels en winkelcentra belegd. Winkelruimte is, binnen bepaalde grenzen, 
universeel bruikbaar voor verschillende vormen van detailhandel en vormt daardoor 
een aantrekkelijk beleggingsobject. 

De grens waarbij bet in de detailhandel mogelijk wordt bet management van bet 
technisch beheer te verzelfstandigen binnen een organisatie ligt op circa 250 
eenheden. In ons land zijn zelfs de vestigingen van grote warenhuizen zoals de 
V &D en de Bijenkorf niet zo groot. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er op 
vestigingsniveau geen verzelfstandigd bedrijfsonderdeel voor technisch beheer 
aanwezig is. Dit is alleen mogelijk bij ketens met een gezamenlijke vloeroppervlak 
groter dan 250 eenheden op een hoger bedrijfsniveau dan de vestiging. 

In de detailhandel wordt bij bet vastgoedbeheer, door afwezigheid van eigen 
personeel, veel meer gebruik gemaakt van adviseurs dan in de industrie en 
groothandel bet geval is. Dit zelfde geldt ook voor de uitvoerende werkzaamheden. 

5.6 A2-4 TRANSPORT/OPSLAG/COMMUNICATIE 

Naast de (geprivatiseerde) staatsbedrijven, de Nederlandse Spoorwegen, op bet 
gebied van transport en de PTT op bet gebied van communicatie, behoren de 
bedrijfstakken wegvervoer, zeevaart, binnenvaart, luchtvaart en hulpbedrijven van 
bet vervoer tot deze sector. De voorraad vastgoed in gebruik bij deze sector is ver
deeld: 

figuur 5.5 
verdeling vastgoedvoorraad in de transport/opslag/communicatie 

GEBOUWTYPE EENHEDEN (1 = 100 m2) 

Spoorweggebouwen 6.000 
Gebouwen voor bet wegverkeer 72.000 
Hallen en loodsen 55.000 
Kantor en 4.000 
PTT gebouwen 32.000 
Niet gerekend 27.000 

TOTAAL 196.000 

Wanneer de PTT en NS buiten beschouwing worden gelaten, is de vastgoedvoor-
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raad in gebruik door bedrijven in transport, opslag en communicatie vrij gelijk
matig verdeeld over kleine, grotere en grote vestigingen. Opvallend is wel dat er 
slechts 68 vestigingen zijn die een groter vloeroppervlak in gebruik hebben dan 
240 eenheden. Gezamenlijk hebben deze 68 vestigingen wel 37 procent van de 
totale voorraad, 57.000 eenheden of 5,7 miljoen m2, in gebruik. Dit betekend een 
gemiddelde vestigingsgrootte van 840 eenheden. 

figuur 5.8 
spreiding eenheden per bedrijfsvestiging in de transport/opslag/communicatie 

EENHEDEN (1 = 100 m2) 

0 - 25 25 - 240 > 240 Totaal 

Vestigingen 20.616 (96%) 903 (4%) 68 (03) 21.589 
Eenheden 40.000 57.000 57.000 154.000 

(263) (373) (373) 
Gem. grootte 1,9 63,1 840,0 

De PTT heeft driekwart van haar gebouwen in eigendom en een kwart gehuurd. In 
bet totaal gaat bet om 32.000 eenheden. De gebouwtypen zijn voor een aanzienlijk 
deel bijzondere gebouwen, voor specifiek gebruik, zoals bijvoorbeeld: postkanto
ren, expeditieknooppunten, telefoongebouwen en straalverbindingstorens. De 
voorraad gebouwen in gebruik en in eigendom van de NS bedraagt 12.000 
eenheden. Meer dan de helft bestaat uit stationsgebouwen. Kantoren en dienstge
bouwen vormen ieder een kwart van de voorraad. 

De grens waarbij bet in deze sector mogelijk wordt bet management van bet 
technisch beheer te verzelfstandigen binnen een organisatie ligt op circa 240 
eenheden. Het gaat op vestigingsniveau om 68 vestigingen waarbij dit mogelijk is. 
De NS en de PTT zijn zo groot dat zij voor bet beheer van bun vastgoed uitgebrei
de zelfstandige organisaties hebben. 

In de sector transport, opslag en communicatie wordt bij vastgoedbeheer veel meer 
gebruik gemaakt van inteme of exteme adviseurs dan in de industrie en groothan
del bet geval is. Uitvoerende werkzaamheden worden, net als in de industrie en 
groothandel, veel zelf gedaan. Er wordt weinig met onderhoudsplanningen 
gewerkt. 

5.7 A2-5 BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN/ZAKELIJKE EN OVERIGE 
DIENSTVERLENING 

Tot deze sector behoren: banken, verzekeringsmaatschappijen, exploitatie en handel 
in onroerend goed, zakelijke dienstverlening, verhuur van machines en overige 
dienstverlening. De voorraad vastgoed in gebruik bij deze sector is verdeeld: 
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figuur 5.9 
verdeling vastgoedvoorraad in de bank/verzekering/z.d. v ./o.d. v. 

GEBOUWTYPE EENHEDEN (1 = 100 m2) 

Gebouwen voor het wegverkeer 1.000 
Kantoren 76.000 
Schol en 1.000 
Overige 2.000 
Niet gerekend 75.000 

TOTAAL 173.000 

Een aanzienlijk gedeelte van de gebouwen wordt getypeerd als 'overige' en 'niet 
gerekend'. Hoewel bier niet nader omschreven, mag worden aangenomen dat het 
om 'kantoorachtige gebouwen' gaat. 

Het voorraad vastgoed in deze sector bestaat vooral uit kleine en zeer grote 
vestigingen. Gezamenlijk nemen deze twee categorieen 84 procent van de voorraad 
voor hun rekening. De gemiddelde grootte van de kleine vestigingen < 25 eenhe
den is zeer klein: 1, 1 eenheden. De gemiddelde grootte van vestigingen groter dan 
150 eenheden is juist zeer groot: 610,2 eenheden. Vooral in de zakelijk dienstver
lening zijn zeer veel kleine bedrijfjes actief, terwijl in de bank- en verzekeringswe
zen hoofdkantoren en regionale kantoren steeds groter worden. Dit verklaart de 
verschillen in grootte in deze sector. 

figuur 5.10 
spreiding eenheden per bedrijfsvestiging in de bank/verzekering/z.d.v./o.d.v 

EENHEDEN (1 = 100 m2) 

0 - 25 25 - 150 > 150 Totaal 

Vestigingen 65.891 (99%) 659 (1 %) 118 (0%) 66.550 
Eenheden 72.000 28.000 72.000 172.000 

(42%) (16%) (42%) 
Gem. grootte 1,1 42,5 610,2 

De bedrijfsgroepen die in belangrijke mate bijdragen aan de omvang van de 
voorraad vestigingen in deze sector zijn beperkt: centrale en algemene banken, 
verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, accountants, boekhouders, adviesbu
reaus, ingenieurs, architecten, adviesbureaus, bibliotheken, musea. 

Beleggers hebben een aanzienlijk gedeelte van de voorraad gebouwen in eigendom 
in deze sector. De verklaring hiervoor is dat deze sector vooral kantoorruimte in 
gebruik heeft. Kantoren vormen het bedrijfsmatig vastgoed waar professionele 
beleggers bij voorkeur in beleggen. 

56 



De grens waarbij het in deze sector mogelijk wordt het management van het 
technisch beheer te verzelfstandigen binnen een organisatie ligt op circa 150 
eenheden. Het gaat dan om slechts 118 vestigingen waar dit mogelijk is, gezamen
lijk goed voor 72.000 eenheden of 7 ,2 miljoen m2 • Dat is 42 procent van de totale 
voorraad in gebruik in deze sector. 

In deze sector wordt het technische beheer overgelaten aan beleggers wanneer de 
ruimte gehuurd is. Wanneer dit niet het geval is, wordt veel meer gebruik gemaakt 
van inteme of exteme adviseurs dan in de industrie en groothandel. De uitvoering 
wordt, net als in de industrie en groothandel, vaak zelf georganiseerd. 

5.8 A5 GEMEENTEN 

Gemeenten beheren een aanzienlijk deel van de gebouwenvoorraad in ons land. 
Naast de gebouwen die gemeenten zelf in gebruik hebben, beheren gemeenten ook 
het merendeel van de gebouwen van de gemeenschappelijke voorzieningen 
(voorzieningen voor een aantal gemeenten gezamenlijk) . De gemeentelijke diensten 
hebben de volgende voorraad gebouwen in beheer: 

figuur 5.11 
verdeling vastgoedvoorraad beheerd door gemeenten 

GEBOUWTYPE EENHEDEN (1 - 100 m2) -

Gebouwen voor het wegverkeer 4.000 
Hallen en loodsen 9.000 
Kantor en 40.000 
Nutsbedrijven 15.000 
Ziekenhuizen 3.000 
Psychiatrische ziekenhuizen en 2.000 
zwakzinnigen inrichtingen 
Verpleegtehuizen 1.000 
Overige instellingen zorgsector 2.000 
Overdekte zwembaden 5.000 
Overdekte sportaccommodaties 23.000 
Schol en 97.000 
Bijzondere woongebouwen 3.000 
Gemeenschappelijke voorzieningen 18.000 
Overige 6.000 
Niet gerekend 12.000 

TOTAAL 240.000 

De 714 gemeenten in ons land beheren, inclusief gebouwen voor gemeenschappe
lijke voorzieningen, circa 240.000 eenheden of 24 miljoen m2 • Hiervan wordt 
120.000 eenheden beheerd door de 51 grootste gemeenten > 50.000 inwoners. 
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Zoals figuur 5 .11 laat zien bestaat de gebouwenvoorraad uit een groot aantal 
verscbillende gebouwtypen, waarvan er niet een ecbt overbeerst. Dit is ook bet 
belangrijkste kenmerk van de gebouwenvoorraad van gemeenten: een zeer versnip
perde en gedifferentieerde voorraad. Naast gebouwen voor bet eigen gemeentelijk 
overbeidsapparaat zijn er gebouwen voor de gezondbeidszorg, sportaccommodaties 
en scbolen. Slecbts 28 procent van de door vastgoedvoorraad in bebeer bij de 
gemeente wordt ook door de gemeente zelf gebruikt. Scbolen, zwembaden en 
sporthallen omvatten ongeveer 60 procent van de totale voorraad gemeentegebou
wen. 

Met name bij sportaccommodaties wordt bet bebeer door gemeente uitbesteed aan 
sticbtingen, verenigingen en bet particuliere bedrijven. Dit bebeer boudt niet alleen 
tecbniscb bebeer van gebouwen in, maar ook de exploitatie van de accommodaties. 

figuur 5.12 
verdeling bebeer sportaccommodaties voor gemeenten 

Gemeente Sticbting Vereniging Bedrijf 

Sporthallen 433 63 33 13 
Zwembaden 573 163 23 63 

Vaak nog staan de gebouwen op de begrotingen van de verscbillende diensten en 
worden ook door die verscbillende diensten bebeerd. In toenemende mate gaan 
gemeenten er toe over bet bebeer van de gebouwen centraal te organiseren in een 
zelfstandig onderdeel van bijvoorbeeld de dienst Publieke Werken of, zoals in Den 
Haag, als onderdeel van een Facilitaire Dienst. Met de doelstelling onderboudskos
ten beter in te kunnen scbatten en te bebeersen gaan gemeenten ook over op bet 
opstellen en gebruiken van onderboudsplanningen. 

Het eigen bouwkundig adviesbureau wat vroeger vooral bij grotere gemeenten vaak 
voorkwam is aan bet verdwijnen. Advies wordt steeds meer extern ingekocht. Dit 
geldt ook voor uitvoerende werkzaambeden. Wat dit betreft volgen gemeenten een 
trend die eerder door bet bedrijfsleven is ingezet. 

5.9 A7 INSTELLINGEN ZORGSECTOR 

Hiertoe worden alleen nog de instellingen in de intramurale gezondheidszorg 
gerekend. De bejaardenoorden beboren volgens de nieuwe ricbtlijnen van WVC tot 
de volksbuisvesting. Het gaat in de zorgsector dan om ziekenhuizen en tebuizen 
voor intramurale verpleging. 

Ziekenhuizen zijn: algemene streekziekenhuizen, klinieken, psychiatriscbe inricb
tingen, kraaminricbtingen, isoleerinricbtingen, speciale ziekenhuizen, militaire 
ziekenhuizen. Tehuizen zijn: verzorgingstebuizen, revalidatiecentra, sanatoria, 
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tehuizen of centra voor chronische invaliden, verslaafden, tehuizen voor lichame
lijk gehandicapten, poliopatienten, weeshuizen, kinderhuizen. 

figuur 5.13 
verdeling vastgoedvoorraad in de zorgsector 

GEBOUWTYPE EENHEDEN (1 - 100 m2) -

Kantor en 4.000 
Ziekenhuizen 56.000 
Psychiatrische ziekenhuizen en 49.000 
zwakzinnigen inrichtingen 
Verpleegtehuizen 28.000 
Overige instellingen zorgsector 1.000 

TOTAAL 138.000 

De ziekenhuizen zijn gemiddeld groot; verpleegtehuizen en overige instellingen in 
de gezondheidszorg zijn een stuk kleiner. Het beheer wordt per instelling geregeld. 
Ziekenhuizen zijn in het algemeen groot genoeg om het beheer binnen de organisa
tie te verzelfstandigen, verpleegtehuizen en overige instellingen zijn dat in het 
algemeen niet. De instellingen zijn eigendom van particulieren, verenigingen, 
gemeenten, provincies en stichtingen. Eigendomsverhoudingen zijn niet bekend. 

figuur 5.14 
aantallen en grootte instellingen zorgsector 

EENHEDEN (1 = 100 m2) 

Aantal Gem. grootte Totaal 

Ziekenhuizen 204 292,4 59.000 
Psychiatrische ziekenhuizen 193 253,7 49.000 
en zwakzinnigen inrichtingen 
Verpleegtehuizen 326 87,0 28.000 
Overige Instellingen 51 28,0 1.000 

De uitgaven voor onderhoud zijn, als deel van de totale exploitatie, object van 
onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars. Collectieve advisering op het 
gebied van budgettering, nieuwbouw, installaties, bouwkundig- en installatietech
nisch onderhoud wordt verzorgd door de Nationale Ziekenhuis Instituut (NZI). 
Door bezuinigingen worden steeds meer beheertaken uitbesteed. Om budgetten te 
kunnen bepalen en de onderhoudskosten te beheersen gaat men meer werken met 
onderhoudsplanningen. 

59 



5.10 A8 INSTELLINGEN ONDERWIJS 

De sector onderwijs is verdeeld in scbolen en universiteiten. Scbolen zijn weer te 
verdelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De gebouwen die onderwijsin
stellingen zelf beberen zijn verdeeld: 

figuur 5.15 
verdeling vastgoedvoorraad in bebeer bij onderwijsinstellingen zelf 

GEBOUWTYPE EENHEDEN (1 - 100 m2) -

Sebo I en 97.000 
U niversiteiten 32.000 

TOTAAL 129 .000 

Praktiscb alle basisscbolen worden bebeerd door gemeenten. Van de scbolen in bet 
voortgezet onderwijs word een klein gedeelte bebeerd door gemeenten en bet rijk. 
Het grootste deel van de scbolen in bet voortgezet onderwijs en alle universiteiten 
beberen bun gebouwen zelfstandig. Vergelijking met gegevens van de vastgoed
voorraad die ze in gebruik bebben leert ook dat een aanzienlijk deel van de 
voorraad door andere partijen bebeert worden: 

figuur 5 .16 
verdeling vastgoedvoorraad in gebruik van onderwijsinstellingen 

SOORT ONDERWIJS EENHEDEN (1 = 100 m2) 

Basisscbolen, speciaal onderwijs 79.000 
Algemeen voortgezet onderwijs, 120.000 
beroepsonderwij s 
Universiteiten, Academiscbe zie- 32.000 
kenbuizen, onderzoeksinstituten 

TOTAAL 231.000 

In bet onderwijs wordt onderscbeid gemaakt tussen bet economiscbe en juridiscbe 
eigendom. De economiscb eigenaar is in bet algemeen verantwoordelijk voor 
kapitaallasten, de juridiscb eigenaar voor onderbouds- en exploitatielasten. Het 
economiscbe eigendom ligt in bet basisonderwijs in nagenoeg alle gevallen bij de 
gemeenten. In bet voortgezet en wetenscbappelijk onderwijs is dat nu in de meeste 
gevallen de rijksoverbeid. Op 1 januari 1994 wordt ecbter bet economiscb eigen
dom van bbo instellingen overgedragen aan de scboolbesturen. Ditzelfde staat te 
gebeuren voor de universiteiten op 1 januari 1995. Hiermee worden de besturen 
van deze scbolen en Universiteiten volledig verantwoordelijk voor de buisvesting. 

60 



Voor onderhoud bestaan er voor verschillende soorten onderwijs vergoedingenstel
sels. In het basisonderwijs worden met het Londo vergoedingenstelsel gebouw
gebonden vergoedingen naar de gemeenten, en de niet-gebouwgebonden naar de 
onderwijsinstellingen zelf gesluisd. In het voortgezet onderwijs bestaat een vergoe
dingenstelsel op exploitatie- en declaratiebasis. De exploitatie- of normkostenver
goeding is athankelijk van het aantal leerlingen, aantal formatieplaatsen, scboolge
bouw ruimte-eenheden. Instellingen in bet algemeen voortgezet onderwijs krijgen 
exploitatievergoedingen van de overbeid voor leermiddelen, energie, onderboud en 
scboonmaak. Het beroepsonderwijs kent een afgeleid vergoedingenstelsel. 

Voor inschakeling van exteme adviseurs voorzien en de ontwikkeling van professi
oneel onderhoud worden binnen de verschillende vergoedingenstelsels ook normbe
dragen verstrekt. De verwacbting is dat met toename van de verantwoordelijkheid 
voor huisvesting binnen de onderwijsinstellingen ook de belangstelling voor 
onderboudsplanningen en kostenbeheersing toe zal nemen. 

5.11 VERGELIJKING MET BESTAANDE OPDRACHTGEVERS 

De bestaande opdrachtgevers zijn in hoofdzaak de institutionele beleggers. Het 
probleem met de vergelijking is dat een exact beeld van de vastgoedvoorraad in 
eigendom van deze beleggers moeilijk te geven is. Dit geldt in ieder geval voor 
bedrijfsmatig vastgoed. Het aantal woningen in eigendom van institutionele beleg
gers is wel vrij nauwkeurig bekend. 

Door VastGoedMarkt is onderzoek gedaan naar de voorraad kantoorruimte in bezit 
van beleggers in Nederland2

• Men kwam tot een schatting van de totale voorraad 
van 10 miljoen m2 of 100.000 eenheden. Uit de gesprekken met vastgoedmanage
ment organisaties is te schatten in welke verbouding in de verschillende vormen 
van bedrijfsmatig vastgoed belegd wordt door institutionele beleggers. Deze 
schatting levert het volgende resultaat: 55 procent kantoren, 35 procent winkels en 
10 procent overig bedrijfsmatig vastgoed. Op basis van deze scbattingen kan het 
bedrijfsmatig vastgoed in bezit van professionele beleggers in Nederland bepaald 
worden. De voorraad woningen in bezit van institutionele beleggers is in WBO 
1989/199<>3 vastgesteld op 333.000 eenheden, zo'n 6 procent van de totale woning
voorraad. 

Wanneer deze cijfers vergeleken worden met de omvang van de vastgoedvoorraad 
van de gezamenlijke potentiele nieuwe opdrachtgevers van vastgoedmanagement 
organisaties zoals die in dit hoofdstuk is vastgesteld, blijkt dat deze aanzienlijk 
groter is dan de vastgoedvoorraad van de institutionele beleggers. Verdeeld naar 
totaal oppervlak per sector of bedrijfstak en oppervlak waarbij het mogelijk is het 
beheer te verzelfstandigen binnen de organisatie geeft bet volgende beeld: 

2 VastGoedMarkt, Voorraad specifieke kantoorrui1te in Nederland, nr .6, juni 1992 

3 Ministerie van VRIJI, Woningbehoefteonderzoek 1989/1990, 's·Gravenhage, 1992 
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figuur 5.16 
verdeling vastgoedvoorraad institutionele beleggers 

EENHEDEN (1 = 100 m2) 

Kantoren 100.000 
Winkels 65.000 
Overig (bedrijfshallen, recrea- 20.000 
tieobjecten, parkeergarages) 

Woningen 333.000 

TOTAAL 518.000 

figuur 5.17 
omvang potentiele marktsegmenten vastgoedmanagement organisaties 

EENHEDEN (l = 100 m2) 

CATEGORIE Totaal Zelfstandig beheerd 

A2-1 Nijverheid 1.045.000 529.000 
A2-2 Groothandel 321.000 33.000 
A2-3 Detailhandel 250.000 -
A2-4 Transport/ opslag/ communicatie 196.000 57.000 
A2-5 Bank/verzekering/o.d. v ./z.d. v. 173.000 72.000 
A5 Gemeenten 222.000 222.000 
A7 Instellingen zorgsector 138.000 108.000 
AS Instelling onderwijs 231.000 152.000 

TOTAAL 2.575.000 1.173.000 

Uitgedrukt in eenheden bezitten de potentiele marktsegmenten 5 maal zoveel 
vastgoed als de institutionele beleggers. Dit betekent niet dat de markt voor de 
diensten van vastgoedmanagement organisaties ook 5 maal groter is dat de markt 
van huidige opdrachtgevers. Het geeft wel aan dat bet, wat omvang betreft, 
marktsegmenten zijn die nader bestudeerd mogen worden. 
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6 CASUSSEN 

6.1 INLEIDING 

In deel een van dit onderzoek is in algemene zin bet functioneren van vastgoedma
nagers beschreven. Uitgaande van deel een zijn in de hoofdstukken 4 en 5 een 
aantal categorieen potentiele nieuwe opdrachtgevers benoemd. In dit hoofdstuk 
wordt een aantal voorbeelden, casussen, bestudeerd van bedrijven en instellingen 
die tot de geselecteerde categorieen behoren. 

De informatie voor de casus beschrijvingen is in hoofdzaak gebaseerd op gehouden 
interviews met medewerkers van de betreffende bedrijven en instellingen. Aange
geven wordt op welke manier de verschillende bedrijven en instellingen hiervoor 
zijn geselecteerd en benaderd. Vervolgens wordt inhoudelijk ingegaan op de opzet 
en resultaten van de interviews. 

Per categorie potentiele opdrachtgevers zijn twee casussen bestudeerd. Per casus is 
bet gehouden interview samengevat (bijlage 6). Aangevuld met gegevens uit 
folders, jaarverslagen, en bedrijfsdocumentatie wordt beschreven: wat de kemacti
viteiten zijn, hoe de organisatiestruktuur er uit ziet, op welke wijze bet beheer het 
vastgoed georganiseerd is, welke beheertaken zelf uitgevoerd worden, welke 
beheertaken uitbesteed worden en welke veranderingen ten aanzien van bet beheren 
van bet vastgoed in de toekomst worden verwacht. 

De resultaten van de verschillende casus beschrijvingen worden aan bet einde van 
het hoofdstuk met elkaar vergeleken. Gekeken wordt of er verschillen en overeen
komsten zijn aan te geven tussen de beschreven bedrijven en instelling. Daarbij 
wordt aangegeven welke soorten beheertaken zelf worden uitgevoerd en welke 
soorten worden uitbesteed. Ook wordt aangegeven welke motiveringen bij de keuze 
tussen zelf uitvoeren en uitbesteden een rol spelen. 

6.2 OPZET CASUS ONDERZOEKEN 

onderzoeksdoelstelling 

Het doel van de casus onderzoeken is niet bet formuleren van algemeen geldende 
conclusies; daarvoor is de omvang en diepgang te beperkt. Wei kunnen de casus 
beschrijvingen afzonderlijk en in vergelijking met elkaar criteria opleveren voor bet 
al dan niet aanwezig zijn van potentiele ( deel)markten voor de diensten van 
vastgoedmanagers. De produktgerichte aanpak die uit de centrale probleemstelling 
spreekt is bij de beschrijvingen enigszins verlaten. Er wordt niet sec gekeken naar 
de behoefte aan diensten die vastgoedmanagers nu aanbieden, maar er wordt ook 
gelet op mogelijk andere diensten die direct of indirect met vastgoedbeheer te 
maken hebben. 

63 



methode van onderzoek 

De informatie voor de casus beschrijvingen is, zoals aangegeven, voor een groot 
deel gebaseerd op voor dit onderzoek gehouden interviews. Per geselecteerde 
categorie eigenaren van vastgoed zijn, met uitzondering van de categorie onder
wijs, twee voorbeelden gezocht van bedrijven of instellingen die daartoe behoren 
(figuur 6.1). De keuze van de individuele bedrijven en instellingen die zijn 
benaderd is min of meer willekeurig. Wei is gezocht naar bedrijven en instellingen 
waar minimaal een persoon op managementniveau zich permanent bezig houdt met 
het beheren van de huisvesting in gebruik bij de organisatie. 

De namen en adressen zijn gedeeltelijk geselecteerd uit Intermediair Jaarboek '91 1 

en gedeeltelijk verkregen uit bestaande contacten van ABC Vastgoedbeheer. Het 
Intermediair Jaarboek is als bron gekozen omdat daarin van een groot aantal 
bedrijven en instellingen presentaties zijn opgenomen. Op basis van gehanteerde 
sectorindeling is bekend tot welke categorie een bedrijf of instelling behoord, 
hoeveel mensen er werken en hoe eventuele vestigingen verspreid zijn. De 
contacten van ABC Vastgoedbeheer zijn gebruikt om bedrijven te vinden die over 
uitbesteding van bepaalde beheertaken aan vastgoedmanagers nadenken. 

figuur 6.1 
bestudeerde bedrijven en instellingen naar categorie 

A2-1 Nijverheid DSM Chemische industrie 
Parenco Krantenpapierfabriek 

A2-2 Groothandel OPG Geneesmiddelen 
Bloemenveiling Holland Bloemenveiling 

A2-3 Detailhandel C&A Confectie 
Vendex Food en non-food 

A2-4 Transport/ opslag Van Ommeren Tankopslag 
/communicatie PTT Communicatie 

A2-5 Bank/verzekering/- Randstad Uitzendbureau 
z.d.v/o.d.v. VSB Den Haag Bank 

A5 Gemeenten Maarssen 
Tilburg 

A7 Zorgsector Bronovo Ziekenhuis 
SVA Verpleeghuizen 

AS Onderwijs OMO Middelbare scholen 

1 Intemliair Jaarboek '9!, lnte!'llediar, Alsterdat, 1991 
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Telefoniscb is contact opgenomen met de bedrijven en instellingen en gezocbt naar 
de boogst verantwoordelijke persoon voor het beberen van bet vastgoed wat door 
de organisatie gebruikt wordt. Met deze persoon is direct een afspraak gemaakt 
voor bet bouden van een interview ter plaatse. De gesprekken zijn opgenomen op 
een memo-recorder en later uitgewerkt. 

onderz.oeksvragen 

Bij bet interview is gekozen voor bet stellen van een beperkt aantal open vragen. 
De algemene opbouw van de interviews, de grote lijn, was in alle gevallen 
betzelfde, de precieze vragen per geval verscbillend. Per bedrijf of instelling is 
geprobeerd de vragen voor bet interview aan te passen aan de specifieke situatie op 
basis van de vooraf beschikbare informatie. De grote lijn van de interviews 
kenmerkt zicb door de volgende vragen: 

- Wat zijn kernactiviteiten van bet bedrijf of instelling? 
- Hoe ziet de algemene organisatiestructuur eruit? 
- Welke mensen, afdelingen, diensten zijn verantwoordelijk voor bet beberen van 

bet vastgoed, de eigen buisvesting? 
- Wat is te zeggen over aard, omvang en spreiding van bet vastgoed? 
- Is bet vastgoed gebuurd of in eigendom? 
- Welke bebeertaken worden door de organisatie zelf uitgevoerd? 
- Welke bebeertaken worden uitbesteed aan externe bedrijven? 
- Welke motivaties spelen een rol bij de keuze tussen zelf doen en uitbesteden? 
- Wat is de relatie met de voorziening van andere ondersteunende faciliteiten? 
- Welke veranderingen ziet u in de toekomst voor de wijze waarop de vastgoed 

voorraad bebeerd gaat worden? 

resultaten interviews 

Bebalve dat er recbtstreeks en uitsluitend antwoorden op vragen werd gegeven zijn 
tijdens de gesprekken allerlei ander zaken naar voren gebracbt die in meer of 
mindere mate te maken bebben met bet doel van bet onderzoek. Voorzover 
relevant, zijn ze in de verslagen van de interviews opgenomen. Deze verslagen zijn 
ter goedkeuring aan de gemterviewde verzonden. 

6.3 CASUS BESCHRIJVINGEN 

A2-1 NIJVERHEID 

De sector nijverbeid bestaat in boofdzaak uit delfstofwinning, industrie, bouwnij
verbeid en installatiebedrijven. Voor de casus beschrijvingen zijn twee industriele 
bedrijven gekozen: DSM, een groot concern in de cbemische industrie en Parenco, 
de enige krantenpapierfabriek in ons land. 
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DSM 

kemactiviteiten en organisatie structuur 
Het maken van grondstoffen en halffabrikaten voor de kunststofverwerkende 
industrie is de kemactiviteit van DSM. Uit ruwe grondstoffen als etheen en 
benzeen wordt door 'kraken' verschillende typen kunststof gemaakt. Het DSM
concem omvat een groot aantal groepen en ondememingen, die naargelang de aard 
van bun activiteiten zijn gegroepeerd in concemafdelingen en divisies. DSM 
Limburg bv verricht bestuurlijke en dienstverlenende taken aan de concem
afdelingen en een aantal divisie-onderdelen. Onderdeel van DSM Limburg bv is de 
bestuurseenheid Arbo & Omgeving. Binnen deze eenheid zijn op bestuurlijk niveau 
drie mensen verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van alle terreinen en 
gebouwen. Daarvan is er een coordinator en zijn twee mensen verantwoordelijk 
voor aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerend goed. Zij hebben al die 
objecten in beheer die als ze leegkomen ook redelijkerwijs aan een ander verhuurd 
kunnen worden. Dat zijn er ongeveer 400. De installaties van bet primaire proces 
vallen bier niet onder. De grootte varieert van een redelijke fietsenstalling tot een 
groot kantoorgebouw. 

wijze beheer vastgoed 
De verantwoordelijkheid voor uitvoerende beheertaken wordt vanaf 1 januari 1994 
gelegd bij Industrie Terrein Beheer. ITB vormt in de organisatie de verbinding 
tussen de divisies en DSM Limburg bv. Arbo & Omgeving stelt zich op als 
vastgoedeigenaar en regelt alle contacten met overheden, vergunningen en dergelij
ke. ITB is vergelijkbaar met een managementorganisatie. Bij ITB zijn zo'n 18 
personen bezig met gebouwenmanagement. Hiervan zijn er 15 gebouwenmanager 
en 3 voor de specifieke expertise. 

Naast een afdeling gebouwenmanagement zijn er binnen ITB ook afdelingen infra
beheer, haven en rails, brandweer en lokatiediensten. Tot de lokatiediensten 
behoren onderdelen als bewaking, postverzorging en reproduktie. Deze afdeling za1 
volgend jaar gesaneerd gaan worden, deels door een stuk uitbesteding. In de 
toekomst worden de gebouwenmanagers van ITB bet aanspreekpunt voor de 
gebruikers van de gebouwen als er iets is met de gebouwen of met de faciliteiten. 
Zij zorgen voor de contacten met exteme adviseurs en aannemers. DSM Limburg 
bv, als eigenaar, maakt ook uitsluitend gebruik van deze contactpersoon zodat ze 
geen werkeenheden hoeven lastig te vallen. ITB huurt gebouwen van DSM 
Limburg bv en verhuurd aan de diverse divisies of werkmaatschappijen. 

Bij onderhoud en beheer wordt onderscheid gemaakt in enerzijds onderhoud dat 
puur noodzakelijk is voor instandhouding, veiligheid en gezondheid en anderzijds 
regulier onderhoud. Het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd na inspectie en na 
beoordeling of bet onderhoud wel echt nodig is. Eventueel wordt bet onderhoud 
uitgesteld met besef van de steeds oplopende kosten. Toch wordt er bij DSM voor 
gekozen bet onderhoud uit te stellen tot een moment waarop de winstcijfers beter 
zijn. 
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zelf uitvoeren of uitbesteden 
DSM staat in principe voor een maximaal uitbestedingsbeleid van beheertaken. 
Overeind blijft dat er altijd een DSM coordinator bij betrokken is. Alie beheerta
ken uitbesteden is niet werkbaar. Dat wordt veel te duur en veel te omslachtig 
gevonden. Op een gegeven moment is met te veel tussenschakels ook niemand 
meer aansprak:elijk voor het resultaat. Wat ook een rol speelt is de veiligheid. In de 
chemische industrie kunnen bepaalde verantwoordelijkheden nu eenmaal niet bij 
extemen leggen. Dat geld dus ook voor bepaalde beheertaken. Daarom zullen 
belangrijke verantwoordelijkheden ook altijd bij DSM mensen blijven liggen. 

Kostenramingen, planmatig onderhoud, technisch inspecteren en schoonmaken zijn 
zak:en die kunnen worden uitbesteed. Kostenbewaking, verzekeringen en belastin
gen, meldpunt klachten en storingen en bet contracteren van aannemers moet altijd 
door DSM'ers zelf verzorgd worden. Dat zijn verantwoordelijkheden van de 
eigenaar. De algemene ontwikkeling is bet streven naar een kleine, flexibele 
beheerorganisatie intern, en zoveel mogelijk taken uitbesteden aan extemen. Het 
hele takenpakket van beheeraspecten kan duidelijker geformuleerd worden. Het is 
dan eerder mogelijk dat takeenpakket bij extemen neer te leggen. Dat kan dan 
bijvoorbeeld door een vastgoedmanagement organisatie gedaan worden. Deze 
exteme partij moet wel in de buurt van de lokatie gevestigd zijn. Er za1 een depen- , 
dance van een vastgoedmanagement organisatie midden op de lokatie in Geleen 
aanwezig moeten zijn. Als er klachten of problemen zijn moeten die binnen een 
dag opgelost kunnen worden. 

Parenco 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
Parenco maakt slechts een produkt: krantenpapier. Dit is een volcontinu proces met 
een eigen energieopwekking, grondstofverwerking en verkooporganisatie. Er is een 
directie en een aantal diensten. Onderscheid wordt grofweg gemaakt tussen 
verkoop en produktie. Een van de produktiediensten is de Technische Dienst waar 
zo'n 170 mensen werken. De TD is in hoofdzaak verantwoordelijk voor technische 
ondersteuning van het produktieproces. De Bouwkundige Dienst, bet onderdeel van 
de TD voor bet beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, telt 11 mensen. 
De BD bestaat uit een chef, een uitvoerder, een werkvoorbereider en 8 uitvoerende 
mensen. 

wijze beheer vastgoed 
De lokatie in Renkum is 44 hectare groot, het totale vloeroppervlak wordt geschat 
op 100.000 m2 • In hoofdzaak zijn dat produktiegebouwen, opslagruimten en in 
mindere mate kantoorgebouwen. Ook is er aan de Rijn een laad- en loshaven. 
Andere facilitaire taken dan bouwkundig beheer, zoals de portiersfunctie, postvoor
ziening en schoonmaken, zijn ondergebracht bij de Inteme Dienst. Kleine, 
eenvoudige werkzaamheden worden zelf gedaan, alles wat omvangrijker is wordt 
uitbesteed aan extemen. Naast aannemers op allerlei gebieden wordt ook veel van 
exteme adviseurs gebruik gemaakt. Dit kunnen ingenieursbureaus zijn, maar soms 
ook makelaar/taxateurs. Parenco coordineert, controleert en draagt op. Ingenieurs
bureaus ontwerpen, berekenen en mak:en tekeningen. Aannemers zorgen voor de 
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uitvoering. Er wordt veel met vast partijen gewerkt zoals bijvoorbeeld ingenieurs
bureau Haskoning. 

Er wordt binnen Parenco vooral gewerkt met jaarbudgetten. Ook de Bouwkundige 
Dienst heeft hier mee te maken. Op basis van jaarlijkse inspecties wordt de 
onderhoudsbehoefte vastgesteld. Het budget is in de regel minder dan de vastge
stelde behoefte, vooral wanneer bet slecht gaat met bet bedrijf zoals nu bet geval 
is. Bouwkundige activiteiten zijn altijd ondergeschikt aan de technische activiteiten. 
Het opstellen en uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplanning is om die reden 
niet mogelijk. De BD is in het algemeen technisch verantwoordelijk. Alie contrac
ten en uitgaven lopen via de financiele administratie van Parenco. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Voor bet al dan niet uitbesteden van werkzaamheden speelt vooral de omvang van 
werkzaamheden en de aanwezige expertise een rol. Wat ook een rol speelt is de 
mate van gevoeligheid van bet produktieproces. Werkzaamheden op bet gebied van 
beheer die onderbrekingen in bet produktieproces kunnen veroorzaken zullen 
eerder in eigen beheer uitgevoerd worden. In bet geval van uitbesteding zal 
Parenco zelf wel altijd de professionele opdrachtgever willen zijn. In de toekomst 
is het op orde krijgen van de enorme hoeveelheid tekeningen en informatie die van 
de gebouwen en terreinen aanwezig is een aandachtspunt voor de Bouwkundige 
dienst. 

A2-2 GROOTHANDEL 

De bedrijfstak groothandel maakt deel uit van de sector handel. Hiertoe behoren 
ook tussenhandel en detailhandel. Beschreven worden bier OPG, een cooperatieve 
geneesmiddelengroothandel van apothekers in Utrecht, en Bloemenveiling Holland, 
een cooperatieve veiling van bloementelers in bet westland. 

OPG 

kemactiviteiten en organisatie structuur 
OPG is een cooperatieve groothandel in geneesmiddelen. Groothandel is de 
kemactiviteit. Daamaast wordt op beperkte schaal geneesmiddelen geproduceerd in 
een aantal fabrieken. De geneesmiddelen worden aan apothekers, alien cooperatie
leden, dagelijks geleverd door heel Nederland. OPG is een holding met daarin een 
aantal werkmaatschappijen. De bestaande organisatiestructuur is op dit moment in 
beweging. De veranderingen kenmerken zich onder andere door decentralisatie van 
verantwoordelijkheden. Naast werkmaatschappijen voor de kemactiviteiten zijn er 
ook werkmaatschappijen voor de ondersteunende activiteiten. Een van die onder
steunende werkmaatschappijen is OPG Vastgoed bv. Als eigenaar van al bet 
vastgoed verhuurt OPG Vastgoed bv gebouwen en terreinen aan de overige 
werkmaatschappijen op basis van markthuren. Van huuropbrengsten wordt bet 
vastgoed onderhouden. V oor deze constructie is gekozen om werkmaatschappijen 
efficient met huisvesting om te laten gaan en om inzicht in en controle op de 
kosten te hebben. 
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wijze beheer vastgoed 
Op korte termijn wil men de organisatie ten aanzien van het vastgoedbeheer weer 
wat veranderen. In de toekomst zal OPG Vastgoed bv zich nog uitsluitend met 
aankoop, verkoop, huur en verhuur bezig houden. Technisch onderhoud en 
services worden de verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf. De situatie op dit 
moment is zo dat OPG Vastgoed bv uit een technische en een bouwkundige dienst 
bestaat. De technische dienst heeft 7 werknemers, de bouwkundige dienst 2. In de 
toekomst zal de technische dienst dus gedecentraliseerd zijn op vestigingsniveau en 
zal centraal een beheerorganisatie overblijven met zo'n 6 medewerkers. 

De totale voorraad vastgoed in gebruik door OPG wordt geschat op 100.000 m2 • 

Dit bestaat voor het grootste deel uit magazijnen, naast kantoren en produktie-
. ruimten. De helft van deze voorraad ligt op de centrale hoofdvestiging in Utrecht. 
Voor de groothandel zijn verspreid over het hele land 9 filialen gevestigd; 2 
gehuurd en 7 in eigendom. Binnen de holding zijn 4 fabrieken die wat betreft 
beheer zelfstandig zijn. De kantoren in Utrecht worden ook wel gehuurd van 
institutionele beleggers. Andere faciliteiten dan de faciliteiten die direct betrekking 
hebben op het beheer van de huisvesting worden verzorgd door de Inteme Dienst. 
OPG Vastgoed heeft daar geen directe relatie mee. Onderhoud aan gebouwen 
wordt gedaan aan de hand van een meerjaren onderhoudsplanning. Administratieve 
taken worden door de centrale administratie gedaan. Voor hinderwetzaken bestaat 
een afdeling Milieuzorg omdat dat zeer specialistisch werk is in de chemische 
sector. Voor de gebouwdocumentatie staan de meeste plattegronden wel in Auto
CAD. Voor de toekomst zal, zoals is aangegeven, onderscheid worden gemaakt 
tussen beheer wat centraal georganiseerd blijft, en onderhoud en services wat 
gedecentraliseerd wordt. Het duidelijk aangeven waar de verschillende competen
ties liggen zal nog lastig worden. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Alle uitvoerende werkzaamheden worden uitbesteed. Wanneer mogelijk het liefst 
met onderhoudscontracten. Ook advieswerk en bouwmanagement bij grotere 
projecten worden uitbesteed aan extemen. Het streven is naar een kleine kemorga
nisatie voor bet sturen van alle activiteiten op bet gebied van beheer. Als motive
ring voor deze opstelling wordt flexibiliteit van de organisatie en de concentratie 
op bet kemproces genoemd. 

Bloemenveiling Holland 

kernactiviteiten en organisatiestructuur 
Het veilen van sierteeldprodukten, aangeleverd door de leden van de cooperatie is 
de kemactiviteit van Bloemenveiling Holland. De veiling is ontstaan uit de 
behoefte aan een gezamenlijk afzetsysteem. De cooperatie heeft een bestuur van 8 
personen, allen tuinder. Vroeger werd de veiling door dit bestuur gerund, tegen
woordig is er een professionele directie. Onder de directe zijn een aantal sectoren 
gevormd, waaronder Facility Management. Er werken zo'n 1500 mensen op de 
veiling, de totale omzet is twee miljard per jaar. Bij Facility Management werken 
ongeveer 150 mensen. 
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wijze beheer vastgoed 
De veiling is in feite een groot gebouw met een grondoppervlakte van 21 hectare. 
Gedeeltelijk bestaat bet gebouw uit twee of drie verdiepingen. Binnen bet gebouw 
zijn veilingzalen, opslagruimten, distributieruimten en ruimten voor verhuur 
aanwezig. Een derde van bet gebouw is in gebruik als veiling, de rest is verhuurd 
aan afnemers van veilingprodukten. Zij hebben bier bun eigen afgebakende ruimte 
waar ze snijmachines, inpaktafels, koelcellen en dergelijke hebben opgesteld. 

Binnen Facility Management zijn er verschillende onderdelen: bet servicestation, 
onderhoud, projectbureau en algemene dienst. Ter ondersteuning van deze onder
delen is er een statbureau. FM verleent alle faciliteiten nodig voor bet veilingpro
ces. Op bet gebied van vastgoedbeheer zijn dat bouwen, verbouwen, onderhouden 
en bet verhuren van ruimten in bet gebouw. Met bouwkundige projecten en 
onderhoud zijn 11 mensen belast. FM werkt vrij zelfstandig als een business-unit 
in opdracht van de eigen veilingorganisatie en de huurders van ruimten. 

Op bet gebied van onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen primair en 
secundair onderhoud. Onderhoud aan primaire installaties, zoals transportbanen, de 
klok, de installaties wordt in principe zelf uitgevoerd. Secundair onderhoud kan 
ook worden uitbesteed. Planmatig, preventief onderhoud aan bet gebouw behoort 
tot het secundaire onderboud. De bezetting bij FM is gebaseerd op continuiteit. 
Voor grotere projecten wordt gebruik gemaakt van exteme aannemers en adviseurs. 
Ook zeer specialistisch werk, zoals op het gebied van installatiebeheer, wordt 
ingekocbt. Voor bet verburen van kantoorruimte aan kopers van veilingprodukten 
wordt ook gebruik gemaakt van makelaars. Op bet gebied van brandweer, schoon
maken, catering en bewaking wint men om de zoveel tijd advies in bij extemen. 
Dit beeft bijvoorbeeld geleid tot uitbesteding en later toch weer zelf gaan organise
ren van de catering. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Belangrijk bij bet uitbesteden van taken is bet onderscheid tussen bet primaire en 
bet secundaire proces. Daamaast speelt continuiteit en piekbelasting een grote rol. 
Ook de meerwaarde van een stukje 'eigen bloed' bij aansturing van processen 
speelt een rol bij de overweging van uitbesteden of zelf doen. Een extern bedrijf is 
nooit zo betrokken bij bet veilingproces als de eigen organisatie dat is. Kostenra
ming en bewaking, hinderwetzaken, meldpunt klacbten en storingen, contracteren 
aannemers, technisch inspecteren en documenteren gebouwgegevens wordt zelf 
gedaan. Administratieve taken worden door de centrale administratie gedaan. 
Uitvoering van bet planmatig onderhoud, installatie automatisering worden in bet 
algemeen uitbesteed. In de toekomst gaat de veiling meer richting unit-management 
waarbij produkten en diensten concurrerend aangeboden moeten worden. 

A2-3 DETAILHANDEL 

Door detaillisten zelf wordt vaak onderscheid gemaakt in food en non-food sector. 
De bedrijven die bier beschreven worden zijn Vendex, een holding van winkelbe
drijven in de food en in de non-food sector, en C&A, een winkelbedrijf gespeciali
seerd in confectie. 
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C&A 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
De kemactiviteit van C&A is detailhandel in confectie. Er zijn zo'n 100 C&A 
winkels in ons land. In Amsterdam is bet boofdkantoor gevestigd met de directie 
en een aantal ondersteunende diensten. De centrale Bouwkundige Dienst is verant
woordelijk voor bet technisch beheer van het vastgoed. Een andere afdeling is 
verantwoordelijk voor juridische en administratieve taken, onder andere op bet 
gebied van vastgoed. Naast het hoofdkantoor en de winkels zijn er in het land twee 
distributiecentra. Per winkel is een vestigingsmanager aanwezig. Ongeveer 95 
procent van de winkels is eigendom van C&A. In een aantal gevallen zijn ook 
belendende panden van de winkels eigendom. Dit met het oog op eventuele 
toekomstige uitbreidingen. Gemiddeld is een winkel 1500 m2 groot. Geschat wordt 
dater dus 150.000 m2 vastgoed gebruikt wordt. 

wijze beheer vastgoed 
Er zijn binnen de Bouwkundige Dienst vijftien mensen bezig met vastgoedbeheer. 
De BD is verantwoordelijk voor de constructie, de schil en de installaties van een 
gebouw. Naast het onderhouden van de winkels houdt men zich bezig met project
ontwikkeling, zoeken naar geschikte lokaties, kostenramingen en het opstellen van 
programma's van eisen. De inrichting is de taak van de interieur afdeling. Vooral 
de installaties vergen veel tijd van de BD. Andere facilitaire voorzieningen zijn 
voor een deel ook centraal georganiseerd. Met deze andere facilitaire diensten heeft 
de BD geen directe relatie. Bepaalde faciliteiten zoals schoonmaken wordt op 
vestigingsniveau verzorgd. 

Er wordt in meer of mindere mate gebruik gemaakt van exteme bedrijven. In ieder 
geval zijn alle uitvoerende werkzaamheden uitbesteed. Bij het ontwikkelen van 
projecten bij verbouw en nieuwbouw worden verschillende soorten adviseurs 
ingeschakeld. Voor installatie-onderhoud wordt veel met onderhoudscontracten 
gewerkt. Ook bij storingen vormen installatiebedrijven het directe aanspreekpunt. 
Op dit moment loopt een proef met Kobus. Dit is een landelijk gespreid netwerk 
voor bouwkundig onderhoud en reparaties met eigen busjes en een eigen meldcen
trale. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Bij C&A wordt gestreefd naar uitbesteden wat uitbesteed kan worden, maar wel 
zodanig dat men op alle gebieden een vinger in de pap blijft houden. Dit is de 
belangrijkste motivatie om veel maar nooit alles uit te besteden. Naast uitvoerende 
werkzaamheden kunnen ook bepaalde managementtaken uitbesteed worden. Als 
voorbeeld wordt genoemd het technisch inspecteren van de gebouwen. Als daaruit 
blijkt dat bij 80 procent van de gebouwen alles in orde is kan de BD zich concen
treren op de overige twintig procent. In de toekomst wil men een volledig geauto
matiseerd gebouwbeheersysteem gaan invoeren. Centraal moeten klimaatcondities 
en storingen zichtbaar zijn zodat daar snel op gereageerd kan worden. Een andere 
verandering zal zijn het meer planmatig omgaan met het bouwkundig onderhoud. 
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Vendex 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
Vendex International is bet grootste detailbandelsbedrijf van nederland. Kernactivi
teit is detailhandel op vele terreinen. Vendex is verdeeld in een aantal boofdgroe
pen: Food, Fashion, Hardwaren, Diensten en natuurlijk de V&D warenbuizen. 
Binnen de groepen zitten de verschillende werkmaatscbappijen. Zo beboren Edah, 
Konmar en Dagmarkt als werkmaatscbappijen tot de Food-groep. De afdeling 
Onroerend Goed en Treasure (geldstromen) zijn de enige ondersteunende bedrijfs
onderdelen voor de werkmaatscbappijen die centraal aanwezig zijn op bet boofd
kantoor van Vendex International. 

wijze beheer vastgoed 
Vendex is eigenaar van bet meeste vastgoed wat in gebruik is van de verschillende 
werkmaatscbappijen. Namens de directie wordt dit door de centrale afdeling 
Onroerend Goed techniscb, administratief en commercieel bebeerd. Een andere 
taak van 00 is bet zoeken en selecteren van winkelruimte voor de werkmaatscbap
pijen. Bij 00 werken 20 mensen. Daarvan zij er 12 commercieel en 8 admini
stratief werkzaam. Van de 12 commerciele medewerkers zijn er 3 techniscb 
gescboold, 4 projectontwikkelaars en 5 lokatieverwervers. De projectontwikkelaars 
zijn tegenwoordig vooral bezig met berontwikkeling van de V &D warenhuizen. 

Het totale vloeroppervlak in gebruik door Vendex bedrijven wordt gescbat op 1,3 
miljoen m2 • Daarvan is bet grootste deel in gebruik door V&D warenhuizen, zo'n 
750.000 m2 • 57 van de 61 warenhuizen zijn ook eigendom van Vendex. Bij andere 
groepen is de verbouding tussen gebuurd vastgoed en vastgoed in eigendom op 
ongeveer fifty-fifty. 

Een belangrijke taak voor OG is bet efficienter laten gebruiken van de ruimte door 
de werkmaatscbappijen. Een ander taak is te bekijken water aan panden vebeterd 
kan worden en biervoor voorstellen te doen. OG bemoeit zicb niet met de inricb
ting van winkels, wel met grootscbalige ingrepen. Andere faciliteiten dan buisves
ting zijn de verantwoordelijkheid van de werkmaatscbappijen zelf. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Administratief en commercieel bebeer wordt belemaal zelf gedaan door 00. 
Techniscb bebeer wordt belemaal uitbesteed. Dus niet alleen uitvoering maar ook 
bet management, advies en toezicbt. Wei lopen alle rekeningen en contracten via 
00. Wat dit betreft stelt Vendex zicb op als een institutionele belegger. Voor 
uitbesteding van techniscb bebeer zijn contracten afgesloten bij Zadelvast als 
bebeerorganisatie en BAM aannemingsmaatscbappij voor uitvoering van onder
boud. Ook wordt gebruik gemaakt van bet 24-uurs klachtenmeldpunt van Zadel
vast. Motivaties om veel uit te besteden zijn de wens om als organisatie klein en 
flexibel te blijven. Ook wordt aangegeven dat ieder bedrijf zijn specialisme beeft: 
wat een ander beter kan moet je een ander laten doen. Er blijven altijd taken die je 
niet uit kan besteden bijvoorbeeld contacten met lokale overbeden. Kostenbesparing 
op bet beberen van bet vastgoed is belangrijk. Ook omdat de winstmarges in de 
detailhandel al zo klein zijn. Een probleem is bet goed documenteren van vastgoed-
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gegevens. Vendex vindt dat de automatiseringsbranche bet op dat terrein heeft laten 
afweten. 

A2-4 TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICA TIE 

De bekendste en grootste exponenten van deze sector zijn de PTT en de Neder
landse Spoorwegen. Ook de bedrijfstakken wegvervoer, zeevaart en luchtvaart 
behoren tot deze sector. PTT Vastgoed, als onderdeel van de PTT, wordt bier 
beschreven. Van Ommeren is een voorbeeld van een zeer gespecialiseerd opslag
bedrijf. 

Van Ommeren 

kernactiviteiten en organisatiestructuur 
Het bedrijfsonderdeel wat bier beschreven wordt is Van Ommeren Tank Terminal 
Botlek bv. De kemactiviteit is zeer specialistisch: de opslag en overslag van 
vloeibare minerale grondstoffen aangeleverd door zeeschepen. Andere werkmaat
schappijen van Van Ommeren zijn: een aantal ander tankopslagbedrijven, een 
zeerederij en een binnentankvaart maatschappij. De grootste voorraad vastgoed op 
lokatie Botlek wordt gevormd door de 310 tanks met een gezamenlijke inhoud van 
een miljoen m2 • ledere tank staat via een leidingen stelsel in verbinding met een 
van de aanlegsteigers waar de zeeschepen gelost worden. Deze werkmaatschappij 
wordt geleid door een directeur met daaronder vijf hoofden van dienst. Een van die 
diensten is de technische dienst met drie chefs. Een van de chefs is verantwoorde
lijk voor alle civieltechnische en bouwkundige zaken. Op de lokatie is een kantoor
gebouw, 5 dienstgebouwen, 17 pompkamers en 32 servicegebouwtjes. Daamaast is 
er op de lokatie nog zo'n 300.000 m2 bestrating. 

wijze beheer vastgoed 
De chef civiele techniek en bouwkunde houdt zich in hoofdzaak bezig met bet 
schilderwerk van de tanks en installaties, de bestrating van bet terrein en bet 
planmatig onderhoud van de gebouwen. Voor bouwkundig onderhoud wordt, 
ondanks de beperkte omvang van de gebouwenvoorraad, gewerkt met een globale 
onderhoudsplanning voor de komende tien jaar. Per jaar wordt wel op basis van 
inspecties bekeken of dat bet onderhoud wat op de planning staat wel noodzakelijk 
is. Op basis hiervan worden budgetten bepaald. Voor andere faciliteiten dan de 
huisvesting is de inteme dienst verantwoordelijk. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
V oor werkzaamheden aan de installaties en tanks is ook uitvoerend personeel in 
dienst. Deze hebben een soort EHBO-functie. Op bouwkundig en civiel technisch 
gebied is dat niet bet geval. Alie uitvoerende werkzaamheden worden uitbesteed. 
In een bedrijf als dit hebben installaties en mechanische zaken merkbaar meer 
aandacht dan bet vastgoed. Bepaalde beheerbeslissingen worden eerder geinitieerd 
door veiligheidsmaatregelen dan door economische overwegingen. 
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PIT 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
De PTT is sinds de privatisering een conglomeraat van werkmaatschappijen. De 
grootste en bekendste twee zijn PTT Post en PTT Telecom. De kemactiviteit kan 
worden omschreven als communicatievoorziening. De werkmaatschappij die zich 
onder andere bezighoud met bet vastgoedbeheer van PTT gebouwen is PTT 
Vastgoed. De positie is die van een adviesbureau wat door de verkoop van diensten 
zichzelf probeert te bedruipen. De diensten die aangeboden warden zijn gerubri
ceerd als: consultancy, projectmanagement, makelaardij, portefeuille beheer, 
administratief beheer, huurders diensten, eigenaars diensten en informatie diensten. 
Wat onder deze rubrieken valt is in een handboek beschreven. 

Er werken zo'n 300 mensen bij PTT Vastgoed. Het merendeel is administratief 
geschoold. Daamaast zijn er ook veel mensen met een technische mbo of hbo 
opleiding. Klanten van PTT Vastgoed zijn de verschillende business-units binnen 
de werkmaatschappijen. De relatie wordt 7.akelijk genoemd hoewel PTT vastgoed 
nu nog wel een monopoliepositie bezit. De gebouwen die beheerd worden door 
PTT Vastgoed zijn telefooncentrales, opslaggebouwen, sorteercentra en distributie
centra. De postkantoren met loketten behoren bier niet toe. Deze zitten in een 
aparte bv van PTT Post en de ING Bank. De ·gebouwen varieren zowel in grootte 
(60 m2 - 100.000 m2) als in leeftijd zeer sterk. Ongeveer 70 procent van de gebou
wen is eigendom van PTT bedrijven, 30 procent is gehuurd. In de toekomst wil de 
PTT meer gaan huren. Als redenen hiervoor worden aangevoerd bet flexibel 
houden van de omvang van de huisvesting en bet in bet eigen bedrijfsproces 
kunnen steken van kapitaal. Specialistische gebouwen als telefooncentrales zullen 
wel altijd in eigendom blijven, kantoren en magazijnen niet. 

wijze beheer vastgoed 
De vorm van beheer die PTT vastgoed aanbiedt is portefeuille beheer. Hierbij 
worden een aantal disciplines van vooral technisch en administratief beheer onder 
een paraplu gebracht. Als produkt is portefeuille beheer nu nog in ontwikkeling. 
Voor de uitvoering van bouwkundig onderhoud zijn geen mensen in dienst. Voor 
bet onderhoud aan installaties is dat van oudsher wel bet geval. Bij bouwkundig 
beheer wordt onderscheid gemaakt tussen instandhoudingsonderhoud en welstands
onderhoud. Dit geeft de mate van prioriteit aan. Er wordt op vele gebieden gebruik 
gemaakt van exteme bedrijven als aannemers en adviseurs. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
De trend voor de toekomst is echter om weer meer zelf te gaan doen. Zo worden 
in een aantal regio' s door exteme vastgoedmanagement organisaties onderhouds
planningen opgesteld en uitgevoerd. Dit wordt in de toekomst door PTT Vastgoed 
zelf gedaan. Als voordeel van uitbesteding wordt een kleine, flexibele eigen 
organisatie genoemd. Als nadeel wordt genoemd dat op een gegeven moment, 
zeker bij grate organisaties als de PTT, heel veel ingekocht wordt wat ook heel 
duur is. Schaalvoordelen kunnen ook zelf gerealiseerd worden. Ook klanten hebben 
in bet algemeen weinig begrip als PTT Vastgoed alles uitbesteedt. In de toekomst 
gaat PTT Vastgoed een meer onafbankelijke positie ten opzichte van de werkmaat-
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schappijen innemen. De concurrerende positie ten opzichte van externe aanbieders 
zal dan werkelijk een rol spelen bij het aanbieden van diensten aan de business
units. 

A2-5 BANK- /VERZEKERINGSWEZEN/ ZAKELIJKE EN OVERIGE 
DIENSTVERLENING 

Zoals de naam al aangeeft bestaat deze sector uit bankbedrijven, verzekeringsmaat
schappijen, adviesbureaus en dergelijke. Beschreven worden een landelijk opere
rende uitzendorganisatie, Randstad Uitzendbureau, en een bankinstelling, VSB Den 
Haag. 

Randstad Uitzendbureau 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
Als grootste werkmaatschappij van de Randstad holding brengt Randstad Uitzend
bureau de koppeling tot stand tussen tijdelijk werk en arbeid. Andere werkmaat
schappijen zijn onder andere uitzendorganisaties Tempo-Team en Werknet, 
schoonmaakbedrijf Lavold en beveiligingsbedrijf Randon. Nagenoeg alle werk
maatschappijen hebben bet Randstadgebouw in Diemen-Zuid als hoofdkantoor. 
Randstad Uitzendbureau wordt een platte organisatie genoemd. In het hoofdkantoor 
is de directie en een aantal staf groepen gehuisvest. Per stafgroep is er een direc
teur. Daarnaast zijn er landelijk drie regio's met ieder een buitendienst directeur. 
Er werken in totaal 1500 mensen bij Randstad Uitzendbureau. 

Er zijn 300 vestigingen verspreid over heel het land. Deze zijn verdeeld in de 
regio's en in 25 districten met ieder een districtsmanager. Per 2 a 3 vestigingen is 
er een vestigingsmanager. De afdeling Onroerend Goed behoord tot de stafafdeling 
Marketing & Services. Binnen 00 zijn twee mensen bezig met verwerving: het 
selecteren, aankopen, huren van geschikte panden voor nieuwe vestigingen. 
Randstad Uitzendbureau wil gevestigd zijn in iedere gemeente of verzorgingsgebied 
met meer dan 3500 arbeidsplaatsen. Naast 00 is er ook een afdeling Verbouwing 
en Onderhoud met 9 mensen voor (ver)bouw en onderhoud activiteiten. Voor dit 
bouwkundig onderdeel is Nederland verdeeld in vier regio's. Per regio is een 
projectleider verantwoordelijk voor 70 tot 80 vestigingen. 

wijze beheer vastgoed 
De vestigingen zijn meestal winkelpanden en in mindere mate kantoorruimten, 
atbankelijk van de grootte. Bij verwerving gaat de voorkeur uit naar huur boven 
koop. Ongeveer 30 procent van de vestigingen is nu in eigendom, 70 procent 
wordt gehuurd. De verhuurders zijn in de meeste gevallen kleine particuliere 
beleggers. De lokatie hoeft geen Al lokatie te zijn. Wei moet de gevel en inrich
ting volgens de Randstad huisstijl aangepast kunnen worden. De totale oppervlak 
van de vestigingen wordt geschat op 50.000 m2 • Het nieuwe hoofdkantoor van de 
Randstad holding is 25. 000 m2 groot. 
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Als Randstad Uitzendbureau eigenaar is van een vestiging is bet bouwkundige 
onderdeel van 00 verantwoordelijk voor zowel bet binnen als bet buiten onder
houd. Wanneer er gehuurd wordt is dat alleen bet binnenonderhoud. Bij bet beheer 
ligt de eerste prioriteit bij de representativiteit van een vestiging. de vestigingen 
zijn de visitekaartjes. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Uitvoering wordt 100 procent uitbesteed. De bouwkundige afdeling ontwerpt de 
nieuwe vestigingen en organiseert bouwactiviteiten. Randstad wil vanwege bet 
consequent hanteren van een huisstijl dit helemaal centraal coordineren en wil 
hierbij niet afbankelijk zijn van extemen. Ook alle administratieve beheertaken 
worden centraal zelf gedaan. Bij uitvoerende werkzaamheden wordt gewerkt met 
een beperkt aantal aannemers die landelijk zijn verspreid. Deze kennen de organi
satie, de huisstijl. De aannemers werken ook met vaste onderaannemers. Zo 
ontstaat er een vast netwerk. Er wordt gewerkt met onderhoudsplanningen van 1 a 
2 jaar. Inspecties worden zelf uitgevoerd door de projectleiders. Voor de toekomst 
worden geen grote verandering verwacht op bet gebied van vastgoedbeheer. Waar 
wel behoefte aan bestaat is een goed geautomatiseerd systeem voor gebouwdocu
mentatie. Met name alle gegevens van de vestigingen kunnen beter opgeslagen 
worden zodat informatie sneller op te roepen is. 

VSB Den Haag 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
VSB Den Haag, de voormalige nutsspaarbank, is van origine een spaarbank gericht 
op particulieren en actief in regio groot Den Haag. De laatste 15 jaar richt VSB 
Den Haag zich ook op bet midden- en kleinbedrijf. De bank is gefuseerd met de 
VSB Spaarbank uit Utrecht. Wei is er in Den Haag nog een zelfstandige directie 
met een aantal afdelingen. Een van deze afdelingen is Algemene zaken met daarin 
de onderdelen lnkoop, Inteme zaken, Archief en Bouw- & veiligheidszaken. 

De afdeling Juridische zaken en bet onderdeel Bouw- & veiligheidszaken houden 
zich van oudsher met bet beheer van de eigen huisvesting bezig. Daarbij is 
Juridische zaken in eerste instantie betrokken bij werving van panden en Bouw- & 
veiligheidszaken verantwoordelijk voor technisch advies en beheer. Bij Bouw- en 
veiligheidszaken zijn naast bet hoofd van de afdeling twee projectleiders, een 
projectleider/tekenaar en een tekenaar werkzaam. 

wijze beheer vastgoed 
VSB Den Haag heeft 60 bankfilialen, een hoofdkantoor en een distributiecentrum 
en een aantal betaalautomaten. Met name deze laatste vragen wat betreft beheer 
nogal wat aandacht. Daamaast heeft VSB van oudsher zo'n 100 bovenwoningen en 
een aantal oudere kantoorcomplexen die verhuurd worden. Het beheer van dit 
verhuurde vastgoed is uitbesteed aan een makelaar. V oor bouwkundig onderhoud 
wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplanning. Per jaar wordt aan de hand 
van de planning bekeken welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan 
worden. Dan wordt bepaald of dat deze werkzaamheden echt nodig zijn en worden 
de budgetten bepaald. In de toekomst zal bet beheer meer georganiseerd gaan 
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worden zoals bij de fusiepartner in Utrecht. Hier wordt met een eigen onderhouds
dienst kleine reparaties zelf uitgevoerd. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Adviestaken worden vaak zelf gedaan. Dit heeft te maken met de aanwezige 
ervaring op bet gebied van bet bankbedrijf en met de vertrouwelijkheid van 
bepaalde informatie. Een andere motivatie om taken zelf te doen is dat er bij 
bouw, verbouw en verhuisactiviteiten verschillende diensten betrokken zijn. De 
afdeling Bouw & veiligheidszaken kan als eigen VSB onderdeel daarbij een 
coordinatiefunctie vervullen. 

A5 GEMEENTEN 

De taken van de gemeente zijn zeer divers. Naast een bestuurlijke taak die bet 
gemeentebestuur heeft, zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor tal van openbare 
voorzieningen. Doordat bet eigen gemeentelijk apparaat en de openbare voorzienin
gen ook gehuisvest zijn, krijgt de gemeente ook te maken met bet vastgoedbeheer. 
Gemeenten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor bet beheer van basisscholen, 
sportaccomodaties, buurthuizen, bibliotheken en andere openbare voorzieningen. 
Als voorbeeld zijn een middelgrote stad, Tilburg en een kleinere plaats, Maarssen 
gekozen. 

Ti/burg 

organisatiestructuur 
Het beheer van bet vastgoed is in de gemeente Tilburg ondergebracht bij de dienst 
Publieke Werken. Deze dienst bestaat uit vier sectoren: Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting, Openbare werken, Grond- en bouwzaken en Middelen. Deze 
laatste sector is ondersteunend voor de andere drie. De afdeling bouwzaken van de 
sector Grond- en Bouwzaken is verantwoordelijk voor vastgoedbeheer van de 
produktgroep Gemeentegebou'wen. 

wijze beheer vastgoed 
De gebouwen die beheerd worden zijn: kantoorgebouwen, bibliotheken, zwemba
den, sporthallen, kantines op sportterreinen, dienstgebouwen van de gemeente en 
openbare basisscholen. Hoewel een aantal van deze gebouwen formeel onder de 
dienst Welzijn valt, wordt bet beheer door bouwzaken gedaan. In bet totaal gaat 
bet om ongeveer 160 gebouwen. Onderscheid wordt gemaakt tussen gemeentelijke 
dienstgebouwen en gebouwen die verhuurd worden. Deze gebouwen zijn verhuurd 
aan de diverse gebruikers in de sport- recreatie en welzijnssector. De verhuur 
levert jaarlijks zeventien miljoen aan puren op. Doel van deze, in wezen inteme, 
verhuur is kostenbeheersing en -inzicht. 

Vroeger was bet vastgoedbeheer gedeeltelijk decentraal geregeld en ondergebracht 
bij verschillende gemeentelijke diensten. Nu wordt alles centraal vanuit bouwzakeq 
gestuurd. Scholen met klachten bellen nu bijvoorbeeld rechtstreeks met bouwzaken. 
Er zijn binnen bouwzaken 3 mensen bezig met verhuurwerkzaamheden en 4 met 
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bet onderbouden van de gebouwen. Zij zijn ook betrokken bij nieuwbouwprojec
ten. Er is jaarlijks een budget van 2,5 miljoen bescbikbaar voor bet uitvoeren van 
planmatig onderboud. Daarnaast is er 1,5 miljoen voor renovaties gereserveerd. De 
werkzaamheden van bouwzaken bestaan uit bet verstrekken van opdracbten en bet 
controleren van aannemers. Onderboudsbeleid en de bijbeborende meerjaren 
onderboudsplanning worden zelf bepaald. Deze wordt wel ieder jaar op basis van 
eigen inspecties geactualiseerd. Bij grotere onderboud~]Jrojecten wordt gewerkt met 
exteme adviseurs als arcbitecten en bouwmanagement bureaus. Er is geen eigen 
arcbitecten- en ingenieursbureau, dat was vroeger wel zo. 

Kostenramingen en bewaking wordt zelf gedaan. Zo ook alle administratieve taken. 
Men is niet tevreden over bet onderboudsplanningssysteem wat nu gebruik wordt. 
Er zijn plannen om dit te vervangen. Ook de uitvoering van die planning wordt in 
de toekomst misschien uitbesteed omdat men te weinig eigen personeel beeft. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Door ingrijpende reorganisaties in de afgelopen tien jaar is bet gebele gemeentelij
ke apparaat, ook Publieke werken, beboorlijk afgeslankt. Daardoor worden er ook 
op bet gebied van bouwen en beberen al veel taken uitbesteed. Dit kan nog verder 
gaan. Men is bijvoorbeeld bezig te bekijken of dat bet inspecteren van gebouwen 
ook niet uitbesteed kan worden aan een adviesbureau. Ook wordt verwacht dat de 
positie van de verschillende diensten en afdelingen steeds zelfstandiger gaan 
worden. 

Maarssen 

organisatiestructuur 
De gemeente Maarssen kent drie diensten. De eerste is SOW, wat staat voor 
sociale zaken, onderwijs en welzijn; de tweede is ROB, ruimtelijke ontwikkelingen 
en beheer; en de derde is de Bestuursdienst. Deze driedeling komt veel voor bij 
gemeenten. Onderdeel van SOW is OMA, onderwijs, middelen en accommodaties. 
OMA is binnen de dienst SOW ondersteunend voor de andere twee onderdelen: 
"Sociale zaken en huisvesting" en "Welzijn en zorg". 

wijze beheer vastgoed 
De dienst ROB beheert de gebouwen die door de gemeente zelf in gebruik heeft, 
OMA al bet overige vastgoed waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Dit zijn 
voomamelijk openbare basisscholen, maar ook zwembaden, sportcomplexen en 
welzijnsgebouwen. In totaal gaat het om 35 gebouwen met een geschatte totaal 
vloeroppervlakte van 21.000 m2• Alie gebouwen zijn ook eigendom van de 
gemeente. 

OMA is een puur ondersteunend onderdeel voor welzijn, zorg en sociale zaken. Op 
bet gebied van onderhoud en klachten van bijvoorbeeld de basisscholen vormen zij 
bet aanspreekpunt. Vroeger was bet zo dat de basisscholen zelf verantwoordelijk 
waren voor bun huisvesting. Dat liep vooral financieel enorm uit de hand. Daarom 
is een aantal jaren geleden gekozen voor een meer centrale aanpak. Bij OMA 
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werken momenteel 2 mensen. Er wordt voor het onderhoud gewerkt met een 
meerjarenplanning van Oranjewoud. Aan hand van deze planning worden inspecties 
uitgevoerd voordat opdracht gegeven wordt aan aannemers. Er wordt veel gewerkt 
met een vaste groep aannemers. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Alle mogelijke advieswerkzaamheden worden uitbesteed. De personele bezetting en 
expertise ontbreekt om op dit gebied zelf iets te doen. Ook komt bet voor dat 
aannemers zelf voor adviseurs zorgen wanneer dat nodig is. De financiele bewa
king van het beheer zit niet bij OMA maar bij de Bestuursdienst bij de afdeling 
Financien. Administratieve beheertaken worden wel door OMA uitgevoerd. Bij het 
beheren van de basisscholen speelt bet Londo vergoedingenstelsel van het ministe
rie van Onderwijs een belangrijke rol. Niet alleen de huisvesting wordt bier uit 
betaald maar ook ander faciliteiten zoals leermiddelen en het verwarmen en 
schoonhouden van de scbolen. Voor bet melden van klacbten en storingen wordt 
gebruik gemaakt van bet centrale klachtenmeldpunt van de gemeente. 

De verwachting wordt uitgesproken dat in de toekomst onderwijsondersteuning 
misscbien wel op regionaal niveau georganiseerd gaat worden. Dit worden dan 
regionale steunpunten zoals bij de politie. Het doel hiervan is natuurlijk bezuinigin
gen. 

A 7 ZORGSECTOR 

In de zorgsector wordt op dit moment nog een onderscheid gemaakt tussen 
intramurale en overige zorgverlening. Op dit moment is het nog niet helemaal 
duidelijk welke status de overige zorgsector gaat krijgen: wat is wonen en wat is 
zorg? Hier worden twee intramurale zorginstellingen beschreven: bet Bronovo 
ziekenhuis uit Den Haag en de Sticbting Verpleeghuizen Amsterdam, een samen
werkingsverband van een aantal verpleegbuizen. 

Bronovo ziekenhuis 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
Het ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met 415 bedden. Alle specialismen zijn 
aanwezig. Bronovo is gelieerd met het Nebo verpleeghuis in de stichting Bronovo
Nebo. Het verpleeghuis voor somatiscbe en psycho-geriatische verpleging heeft 
135 bedden. De eigen ziekenhuisorganisatie gebruikt verpleegzalen en laboratoria. 
Verplegend personeel, anesthesisten en laboranten zijn ook in dienst van het 
ziekenhuis. Aan maatscbappen van specialisten worden de poli-klinieken verbuurd. 
De directeur algemene zaken is verantwoordelijk voor de centrale diensten. Een 
van die centrale diensten is de Technische Dienst.Hinnen de Technische Dienst zijn 
de afdelingen: timmerwerkplaats, montage elektra en werktuigbouw, scbilderwerk
plaats, instrumentele dienst en boveniers. In het totaal werken er 22 mensen bij de 
TD, waarvan de meeste op de timmerwerkplaats. Overigens is de TD ook voor bet 
Nebo verpleeghuis. Ander facilitaire taken als catering, schoonmaken en bewaking 
zijn ondergebracht bij de Civiele Dienst. 
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wijze beheer vastgoed 
Er wordt door de TD zoveel mogelijk zelf uitgevoerd. Zeker wat betreft het 
normale preventieve en curatieve onderhoud. Alleen bij nieuwbouw, wat onlangs 
heeft plaatsgevonden, wordt er met aannemers gewerkt. Tot nu toe is niet gewerkt 
met een meerjaren onderhoudsplanning. Dat heeft te maken met de jarenlange 
onzekerheid over bet doorgaan van de nieuwbouwplannen. Nu deze zijn gereali
seerd wordt er wel over nagedacht. Samen met het Nebo verpleeghuis bestaat er 
een 24-uurs meldpunt voor technische storingen. Administratie van gebouwgege
vens is nog een groot probleem. Er is wel een geautomatiseerd systeem voor, maar 
dat functioneert slecht. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
De verwachting bestaat dat ook de beheerkosten van de gebouwen punt van 
onderhandeling zal worden bij vergoedingen door zorgverzekeraars. De vraag is of 
dat het beheer dan nog wel op deze manier georganiseerd zal blijven. Door het 
hoofd van de TD wordt geen waarde gehecht aan het 'core-business verhaal' . Door 
slechte ervaringen tijdens het nieuwbouwproces bestaat er weinig animo om voor 
het beheer exteme bedrijven in te schakelen. Alle werkzaamheden met continuiteit 
worden met eigen personeel gedaan. Men vindt dat het zo beter, sneller en goedko
per gebeurd. 

SVA 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
Stichting Verpleeghuizen Amsterdam bestaat uit 3 verpleeghuizen, een verzor
gingshuis en een RIBW (voor geestelijke gezondheidszorg). Er is een stichtingsbe
stuur en een centrale directie. De organisatie is redelijk gedecentraliseerd; het 
centrale kantoor is facilitair actief ten opzichte van de huizen. De verpleeghuizen 
en het verzorgingshuis liggen verspreid over Amsterdam. Het RIBW bestaat in 
feite uit complexen groepswoningen op zo'n 20 lokaties. Een deel van de voorraad 
wordt gehuurd van het NCHB, de rest is eigendom van de stichting. In het totaal 
heeft SV A zo'n 850 bedden. 

wijze beheer vastgoed 
Verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen zijn de decentrale directies van 
de verpleeg- en verzorgingsbuizen. In de praktijk delegeren zij die taak aan het 
hoofd civiele dienst of de facility manager van het huis. Op bet centrale kantoor 
werken 25 mensen. Deze zijn vooral met financieel/administratieve ondersteuning 
van de buizen bezig. Er zijn twee medewerkers op bet centrale kantoor werkzaam 
voor bet beheren van de gebouwen. Daarvan is er een professionele inkoper, de 
ander is bedrijfskundige. Faciliteiten als catering, schoonmaken en groenvoorzie
ningen zijn de verantwoordelijkheid van de decentrale facility managers. 

Onder vastgoedbeheer wordt binnen SV A verstaan: onderhoud en vervangingen. 
Daarbij wordt een periode van 10 tot 20 jaar beschouwd. SV A heeft net een 
periode achter de rug van veel vervangende nieuwbouw. De aandacht zal de 
komende tijd liggen op onderhoud van de gebouwen. Voor bepaling van de 
investeringsbehoeften voor onderhoud en vervanging is een onderzoek uitgevoerd 
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door het Bouwcentrum. Zij hebben aan de hand van dat onderzoek een meerjaren 
onderhouds- en investeringsplanning opgesteld. Probleem is dat zowel de geplande 
werkzaamheden als de bijbehorende bedragen niet blijken te kloppen. Niemand 
houdt zich aan de planning. Er wordt veel gewerkt met onderhoudscontracten. Niet 
duidelijk is welk gedeelte van het onderhoud uit de planning wordt af gedekt door 
deze contracten. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Uitvoerende werkzaamheden worden zowel bij grotere projecten als bij regulier 
onderhoud uitbesteed. Alleen bij het RIBW is dat anders. Mensen met een psychia
trische achtergrond kunnen hier allerlei klussen opknappen, dus ook onderhouds
werkzaamheden. Deze mensen worden ook wel ingezet op andere vestigingen. 
Naast aannemers wordt ook gewerkt met architecten en adviseurs. Technische 
deskundigheid is op het centrale kantoor niet aanwezig. 

Het is nog niet duidelijk hoe men een centraal meldpunt voor technische klachten 
wil instellen. Het documenteren van gebouwgegevens moet nog verbeterd worden. 
De kosten voor huisvesting spelen op dit moment nog geen rol van betekenis bij 
onderhandelingen met zorgverzekeraars. Kapitaallasten voor huisvesting varieren 
tussen de 10 en 25 procent van de totale kosten. Op dit moment is SVA zich aan 
het bezinnen hoe het vastgoedbeheer georganiseerd gaat worden. Aandachtspunten 
zijn uitbesteden versus zelf doen en centraal organiseren versus decentraal organi
seren. 

A8 ONDERWIJS 

De sector onderwijs is verdeeld in scholen en universiteiten. Scholen zijn weer 
onder te verdelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hier wordt 
een vereniging van scholen in het middelbaar onderwijs, Ons Middelbaar Onder
wijs, beschreven. 

OMO 

kemactiviteiten en organisatiestructuur 
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is een samenwerkingsverband van 43 
scholen in het middelbaar onderwijs en 3 dag/avond opleidingsinstituten. Alle 
scholen liggen in Noord-Brabant. Het hoogste gezag is het hoofdbestuur gevestigd 
in Tilburg. Dit bestuur bestaat uit 30 leden. Deze leden zijn afgevaardigden van 
plaatselijk besturen. Naast het bestuur is er een centraal uitvoerend orgaan met de 
afdelingen Financiele zaken, Personele zaken en Bouwzaken. 

De 43 scholen hebben een totaal vloeroppervlak van ongeveer 430.000 m2 • Door 
fusies worden de scholengemeenschappen gemiddeld steeds groter. Vroeger had de 
gemiddelde school 800 leerlingen, nu zijn er al verschillende scholen met meer dan 
2000 leerlingen. Op dit moment is OMO alleen juridisch eigenaar van de scholen. 
Per 1 januari '95 zal OMO ook economisch eigenaar worden. Dan zijn niet alleen 
de exploitatielasten maar ook de kapitaallasten voor eigen rekening. 
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wijze beheer vastgoed 
Nu is bet zo geregeld dat de afdeling Bouwzaken de scholen alleen adviseert op bet 
gebied van onderhoud. Meestal is de rector met de conrector voor financien en 
bouwzaken verantwoordelijk voor bet beheer van een school. V oor alle ingrepen 
die extra door bet Ministerie van Onderwijs worden gefinancierd wordt door 
Bouwzaken bet projectmanagement gevoerd. Dit zijn de wat grotere ingrepen en 
nieuwbouwprojecten. Ook plaatselijke besturen zijn belast inet bet beheer van de 
huisvesting. In de toekomst wil men bet beheer veel meer centraal gaan sturen. Er 
wordt per jaar bij OMO meer dan 5 miljoen aan onderhoud uitgegeven. Dat kan 
alleen beheersbaar blijven als bet centraal gecoordineerd wordt. 

Bij bet beheer speelt bet vergoedingenstelsel van bet ministerie een belangrijke rol. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een eigenaarsvergoeding per m2 • en een 
gebruikersvergoeding per leerling. De eigenaarsvergoeding is voor bet onderhoud 
aan de buitenschil en bet eigenaarsvergoeding van de onroerend goed belasting. De 
gebruikersvergoeding is voor gas, elektra, schoonmaken, binnenonderhoud, 
vloerbedekking, installaties maar ook voor de leer- en hulpmiddelen zoals bijvoor
beeld bet meubilair. 

zelf uitvoeren of uitbesteden 
Uitvoerende werkzaamheden worden door sommige scholen helemaal uitbesteed en 
door andere voor een groot deel zelf gedaan. Handige concierges doen onderhouds
taken erbij. Daamaast wordt door OMO veel gewerkt met een vaste groep van 
aannemers. Deze kennen de opvattingen en werkwijze van OMO bet beste. 5 Jaar 
geleden is de scholen verplicht een meerjaren onderhoudsplanning op te laten 
stellen. Dit is toen met zeer wisselend succes individueel per school uitgevoerd. 
Deze werkwijze willende de scholen niet herhalen. Op dit moment is men bezig 
met bet opzetten van een centraal geregeld meerjaren onderhoudsplanning. Er zijn 
offertes aangevraagd bij ICS, De Best, Ahome, DHV en Brink. 

Men wil in de toekomst zoveel mogelijk werkzaamheden gaan uitbesteden. Er 
wordt ook gedacht aan bet instellen van regionale meldpunten voor technische 
klachten. Contracteren en controleren van aannemers wil men zelf blijven doe. Het 
inspecteren van gebouwen wordt uitbesteed aan een extern adviesbureau. De visie 
voor de toekomst is dat kleine beheerwerkzaamheden door de scholen zelf gedaan 
kunnen worden en het grotere werk centraal geregeld moet worden. 

6.4 RESULTATEN CASUS ONDERZOEKEN 

Uit de casus onderzoeken blijkt dat er overeenkomsten en verschillen zijn aan te 
geven voor de wijze waarop bedrijven en instellingen bun huisvesting beheren. In 
bet kader van dit onderzoek is bet interessant om te bestuderen welke beheertaken 
zelf worden uitgevoerd en welke beheertaken worden uitbesteed aan exteme 
bedrijven. Er wordt vervolgens in hoofdstuk 7 bekeken welke van de uitbestede 
beheertaken door vastgoedmanagement organisaties uitgevoerd kunnen worden. 
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Afgeleid van de taakverdeling van deelnemers aan bet beheerproces (figuur 1.1) 
kunnen de volgende soorten beheertaken beschouwd warden: managementtaken, 
adviestaken en uitvoeringstaken. Toegepast op de beschreven casussen betekend dit 
dat bedrijven en instellingen deze soorten beheertaken zelf kunnen uitvoeren of 
kunnen uitbesteden. In schema 6.2 is per casus aangegeven welke soorten beheerta
ken in bet algemeen zelf warden gedaan en welke soorten beheertaken warden 
uitbesteed. Daama wordt aangegeven welke motiveringen genoemd zijn om beheer
taken uit te besteden of juist zelf uit te voeren. 

figuur 6.2 
zelf uitvoeren en uitbesteding beheertaken per casus 

TAKEN Management Advies Uitvoering 

* beperkt zelf uitb. zelf uitb. zelf uitb. 
** gedeeltelijk 
*** geheel 

DSM ** * * ** *** 

Parenco *** * ** * ** 

OPG *** * ** *** 

Bloemenveiling Holland ** * ** * * ** 

C&A ** * ** * *** 

Vendex ** * * ** *** 

Van Ommeren *** ** * *** 

PTT ** * ** * *** 

Randstad *** ** * *** 

VSB Den Haag ** * ** * *** 

Maarssen ** * * ** *** 

Tilburg ** * * ** *** 

Bronovo *** *** ** * 

SVA *** *** * ** 

OMO *** * ** * ** 

uitbesteding beheenaken 

Het management van vastgoedbeheer wordt in geen enkel geval volledig uitbesteed 
aan externe bedrijven. In 8 van de 15 casussen warden wel bepaalde deeltaken van 
bet management uitbesteed. Deze uitbesteding richt zich dan vooral op bet manage-
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ment van bet onderboud. Hieronder wordt dan verstaan bet organiseren van de 
uitvoering, bet oplossen van techniscbe klacbten en bet techniscb inspecteren van 
gebouwen. Ook komt bet voor dat er naast vastgoed voor eigen buisvesting ook 
vastgoed in eigendom is dat verbuurd wordt. Het totale bebeer van dit verbuurde 
gedeelte wordt vaak uitbesteed aan makelaars en vastgoedmanagement organisaties. 
De meeste uitbesteding van managementtaken wordt gedaan door Vendex. Hier 
sluit men uitgebreide contracten af met een grote vastgoedmanagement organisatie 
en aannemers. Bij Van Ommeren en bet Bronovo ziekenhuis worden de meeste 
managementtaken zelf uitgevoerd. 

Adviestaken op bet gebied van vastgoedbebeer worden in bet algemeen voor een 
deel zelf uitgevoerd en voor een deel uitbesteed aan externen. De eenvoudige 
adviestaken worden daarbij vaak zelf uitgevoerd. De meer specialistische adviesta
ken worden uitbesteed. Zo zijn er nogal wat instellingen en bedrijven die bun 
vastgoedvoorraad eenmalig door een extern bedrijf laten inventariseren en voor bet 
onderboud een meerjaren onderboudsplanning laten opstellen. Het jaarlijks 
actualiseren van de planning en inspecteren van wordt dan wel weer in eigen 
bebeer gedaan. Dit komt vooral doordat onderboudsbudgetten vaak jaarlijks 
bepaald worden. Men gebruikt de meerjaren onderboudsplanning dan als uitgangs
punt voor bet inspecteren en bet bepalen van de jaarbudgetten. Een veel voorko
mend probleem vormt voor veel bedrijven en instellingen bet missen van een goed 
geautomatiseerd systeem met actuele gebouwgegevens. 

De meeste bedrijven en instellingen bebben alle uitvoerende werkzaamheden 
uitbesteed aan externe bedrijven (10 van de 15). In een aantal gevallen wordt door 
een eigen uitvoerende dienst storingen verbolpen en eenvoudige reparaties uitge
voerd. Vooral waar storingen kunnen leiden tot vertraging van bet primaire proces 
worden voor een soort EHBO functie eigen uitvoerende mensen gebruikt (Parenco 
en Bloemenveiling Holland). Het meeste werk wordt zelf gedaan bij bet Bronovo 
ziekenhuis waar bijvoorbeeld een uitgebreide timmerwerkplaats aanwezig is. 

Figuur 6.2 laat zien dat managementtaken bij vastgoedbebeer bet meest door de 
bestudeerde bedrijven en instellingen zelf uitgevoerd worden. Adviestaken worden 
in bet algemeen deels zelf uitgevoerd en deels uitbesteed. Uitvoering wordt bet 
meeste uitbesteed. Wat ook vaak voorkomt is een vorm van intern uitbesteden. Het 
vastgoedbebeer wordt dan min of meer verzelfstandigd als een business-unit binnen 
de organisatie. Zij moeten concurrerend diensten aanbieden. Bij bijvoorbeeld de 
OPG en PTT beeft dit geresulteerd in zelfstandige bv's (OPG Vastgoed en PTT 
Vastgoed). 

motivering uitbesteden of zelf uitvoeren 

Als redenen om bepaalde bebeertaken zelf te blijven doen zijn genoemd: bet niet 
kunnen delegeren van bepaalde verantwoordelijkheden (2x); het snel kunnen 
reageren bij storingen (2x); de specifieke kennis van bet eigen bedrijf (3x); het 
blijven bebeersen en controleren van alle werkzaamheden (4x) en bet instandhou
den van een eigen aanspreekpunt voor de bedrijfsonderdelen of vastgoedgebruikers 
die ondersteund worden (3x). 

84 



figuur 6.3 
motivering zelf uit voeren of uitbesteden beheertaken per casus 

beheertaken zelf uitvoeren beheertaken uitbesteden 

DSM eigen verantwoordelijkheid kleine, flexibele eigen be-
voor veiligheid, coordinatie heerorganisatie 
en controle beheer 

Parenco gevoeligheid voor verstoring niet voldoende eigen experti-
van het produktieproces se en mankracht aanwezig 

OPG kunnen sturen en controle- kleine, flexibele eigen beheer 
ren van het vastgoedbeheer organisatie, concentratie op 

kemproces 

Bloemenveiling 'eigen bloed', gevoeligheid discontinui'teit in werk, 
Holland voor primaire veilingproces specialistische kennis 

C&A 'een vinger in de pap' concentratie op het 
kemproces 

Vendex verantwoordelijkheden van ieder bedrijf heeft zijn 
de eigen organisatie eigen specialisme 

Van Ommeren beperkte omvang en impor- discontinulteit in werk, 
tantie van beheertaken concentratie op kemproces 

PTT eigen personeel aanwezig: kleine, flexibele eigen orga-
weinig begrip bij PTT bedrij- nisatie, inzicht in de kosten 
ven, extern inkopen is duur 

Randstad belang van hanteren eigen concentratie op het kem-
huisstijl bij filialen proces 

VSB Den Haag kennis over bankbedrijf, ver- specifieke kennis extemen, 
trouwelijkheid informatie, concentratie op het kempro-
coordinatie werkzaamheden ces 

Maarssen direct aanspreekpunt voor de kennis en mankracht ont-
gebruikers van vastgoed breken 

Tilburg centraal aanspreek- en coor- kennis en mankracht ont-
dinatiepunt voor gebruikers breken 

Bronovo eigen personeel is goedko- discontinulteit in werk 
per, beter, sneller 

SVA beheersing en controle van specialistische technische 
de uitgaven kennis ontbreken 

OMO controleren van het beheer exteme specialisten zijn beter 
dan eigen all-rounders 
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Als redenen voor het uitbesteden van bepaalde beheertaken zijn genoemd: het 
streven naar een eigen kleine, flexibele beheerorganisatie (3x); onvoldoende 
aanwezigheid van eigen kennis en menskracht (4x); het kunnen concentreren op het 
primaire bedrijfsproces ( 4x) en het discontinue karakter van bepaalde beheertaken 
(3x). 

6.5 BEOORDELINGSCRITERIA VOOR UITBESTEDING VAN BEHEERTAKEN 

Er kunnen een aantal criteria aangeven worden die bedrijven en instellingen 
hanteren bij de keuze tussen het zelf uitvoeren en uitbesteden van beheertaken. 
Afhankelijk van een combinatie van criteria zal tot zelf uitvoeren of uitbesteden 
worden besloten. 

aard beheertaken 
Vooral uitvoerende werkzaamheden worden uitbesteed. Adviestaken worden voor 
een deel zelf uitgevoerd en voor een deel uitbesteed. Managementtaken worden 
niet snel uitbesteed. Specialistische bebeertaken worden eerder uitbesteed dan een
voudige beheertaken. 

omvang en spreiding vastgoedvoorraad 
In het algemeen worden bij een grote vastgoedvoorraad meer bebeertaken uitbe
steed dan bij een relatief kleine voorraad. Ook wanneer de vastgoedvoorraad 
geografiscb verspreid is worden eerder beheertaken uitbesteed. 

gevoeligheid voor het primaire proces 
Bebeertaken die het primaire proces kunnen beinvloeden worden in bet algemeen 
zelf uitgevoerd. Storingsonderboud wordt bijvoorbeeld bij voorkeur zelf verzorgd. 

concentratie op het primaire proces 
Organisaties willen zicb concentreren op bet primaire proces. Het uitvoeren van 
bebeertaken beboort niet tot dat primaire proces en wordt vaak om die reden 
uitbesteed. 

kosten 
Uitbesteden van bebeertaken kan goedkoper zijn dan bet zelf uitvoeren. Uitbeste
den van bebeertaken kan ook duurder zijn. Vergelijking van altematieven kan 
leiden tot uitbesteding. 

deskundigheidl ervaring 
Exteme organisaties bebben vaak specialistiscbe kennis en ervaring die onmogelijk 
in individuele organisaties op vergelijkbare wijze aanwezig kan zijn. Voor specia
listiscbe taken zijn organisaties soms wel aangewezen op extemen. 

continurteit van beheertaken 
Het uitvoeren van bebeertaken is niet altijd een continue activiteit in een organisa
tie. Bepaalde beheertaken komen onregelmatig voor. Dit discontinue karakter is 
een reden voor uitbesteding van bebeertaken. 
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verantwoordelijk:heid 
Bepaalde verantwoordelijk:heden kunnen soms moeilijk uit handen worden gegeven 
aan externen. Beheertaken waarbij interne contacten met diverse organisatie 
onderdelen belangrijk zijn worden niet snel uitbesteed. Ook wanneer veiligheid een 
rol speelt in bet primaire proces worden de beheertaken die invloed hebben op die 
veiligheid bij voorkeur zelf uitgevoerd. 

identiteit 
Medewerkers voelen zich vaak erg verbonden met de organisaties. Zij begrijpen de 
doelstellingen en de werkwijze van de organisatie beter. Uitbesteding wordt niet als 
beste oplossing gezien omdat externen deze binding niet hebben. 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 

7 .1 INLEIDING 

Er is voor gekozen om in dit afsluitende boofdstuk niet alleen conclusies en 
aanbevelingen voor vastgoedmanagement organisaties te geven, maar deze te 
combineren met een korte samenvatting. Dit is gedaan om de conclusies en 
aanbevelingen beter in bun context te kunnen plaatsen. 

Per boofdstuk wordt een samenvatting gegeven. Daaruit worden een aantal 
conclusies geformuleerd. Tenslotte worden een aantal aanbevelingen voor vastgoed
management organisaties geformuleerd. Deze aanbevelingen gaan in op drie 
aspecten: de organisatie, bet aanbod van diensten en de marktbenadering 

7.2 SAMENVATTING 

inleiding onderzoek 

Wat boudt vastgoedbebeer eigenlijk in? In dit onderzoek wordt uitgegaan van 
zeven soorten ingrepen en transacties die als bebeertaken kunnen worden be
scbouwd. Dit zijn ingrepen en transacties op bet gebied van onderboud, verbete
ring, gebruiks- of bestemmingswijziging, verbouwing, verbuur, verkoop en sloop. 
Techniscb vastgoedbebeer beeft daarbij betrekking op de eerste twee soorten: 
onderboud en verbetering. 

V oor vastgoedbebeer is een taakverdeling opgesteld voor wat bet bebeerproces 
wordt genoemd. Deelnemers zijn bebeerders, adviseurs en de aannemers. Bebeerta
ken zijn verdeeld in primaire en secundaire taken. Primaire taken zijn taken die 
alleen de bebeerder, als vastgoedeigenaar, kan uitvoeren. Secundaire taken zijn 
adviestaken, en aannemerstaken. De secundaire taken kunnen door de bebeerder 
zelf uitgevoerd worden maar ook gedelegeerd worden aan adviseurs en aannemers. 

figuur 1.1 
taakverdeling van deelnemers aan bet bebeerproces 

TAKEN primaire taken secundaire taken 

DEELNEMERS initiatief adviestaken aannemerstaken 

bebeerder * * * 
adviseur * 
aannemer * * 
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Een beheerder kan bijvoorbeeld als eigenaar van een kantoorgebouw besluiten om 
de gevelbekleding te laten vervangen (initiatiet). Hij kan zich daarbij laten 
adviseren door een architect (advies) en opdracht geven voor uitvoering aan een 
aannemer (aannemerstaak). Hij kan ook besluiten zich niet te laten adviseren en de 
gevelbekleding zelf te vervangen (initiatief, advies en aannemer). 

In dit onderzoek staat het werkterrein van commerciele vastgoedmanagement 
organisaties centraal. In de praktijk worden zij vaak vastgoedbeheerders genoemd 
hoewel zij geen vastgoed in eigendom hebben. De positie die zij innemen in de 
taakverdeling van bet beheerproces is niet eenduidig aan te geven. Formeel 
beboren ze tot de adviseurs. Management is echter iets anders dan adviseren. In de 
taakverdeling voeren vastgoedmanagers als gedelegeerden van beheerders zowel 
primaire als secundaire bebeertaken uit. Zij zijn daarbij te bescbouwen als een 
soort plaatsvervangende vastgoedeigenaren. 

Vastgoedmanagement organisaties werken in de praktijk voor een beperkte groep 
vastgoedeigenaren. Dit zijn in hoofdzaak institutionele beleggers die woningen en 
bedrijfsmatig vastgoed op commerciele basis verburen. In dit onderzoek wordt de 
vraag gesteld of dat deze beperkte groep vastgoedeigenaren de enige groep 
potentiele opdracbtgevers vormt. Hoe zit bet met de eigenaar/gebruikers van 
vastgoed? De centrale probleemstelling luidt: 

Welke categorieen vastgoedeigenaren en -gebruikers, niet behorend tot de huidige 
opdrachtgevers, vormen potentiele opdrachtgevers voor commerciele vastgoedma
nagement organisaties, uitgaande van de beheenaken die zij kunnen uitvoeren. 

vastgoedmanagement organisaties 

Dat de institutionele beleggers de belangrijkste groep opdracbtgevers voor vast
goedmanagement organisaties vormt is te verklaren. Men kan zelfs stellen dat de 
ontwikkeling van deze organisaties een directe afgeleide is van ontwikkelingen bij 
de institutionele beleggers. 

Na de tweede wereldoorlog ontwikkelt zicb de verzorgingsstaat in ons land. Steeds 
meer voorzieningen worden collectief gefinancierd en zijn voor iedereen toeganke
lijk. Exponenten hiervan zijn bijvoorbeeld bet onderwijs en mediscbe zorg. Parallel 
hieraan ontwikkeld zicb bet vermogen van pensioenfondsen en (levens-)verzeke
ringsmaatscbappijen. Tegenover de toenemende stroom inkomsten uit premies staan 
uitkeringsverplichtingen in de toekomst. Om aan deze toekomstige verplichtingen 
te kunnen voldoen beleggen pensioenfondsen en verzekeringsmaatscbappijen in 
vastrentende waarden als obligaties en leningen. Door periodes van inflatie, 
vergrijzing en stijging van bet algemene welvaartspeil blijken rendementen op 
vastrentende waarden niet meer voldoende om aan de verplicbtingen te kunnen 
voldoen. Daarom gaan beleggers in toenemende mate ook in zakelijke waarden als 
aandelen en vastgoed beleggen. Dit is bet moment waarop vastgoedmakelaars bij 
institutionele beleggers in beeld komen. Er wordt in eerste instantie vooral in 
woningen belegd, later ook in bedrijfsmatig vastgoed zoals kantoren en winkels. 
Het bebeer van bet verbuurde vastgoed gebeurt in eerste instantie door eigen 
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beheerorganisaties van beleggers. Dit blijkt zeer arbeidsintensief werk te zijn. Zo 
kan de situatie ontstaan dat een groot deel van een afdeling beleggingen zich bezig 
houdt met een relatief klein deel van het belegde vermogen, het vastgoed. 

Men beseft op een gegeven moment bij de institutionele beleggers dat men 'meer 
verstand van verzekeren heeft'. V oor uitbesteding van een aantal beheertaken 
komen ze terecht bij de partij die zeal kennen van koop- en verkooptransacties: de 
mak:elaars. Deze beschouwen de beheertaken in eerste instantie als een aanvulling 
op bun bestaande werkzaamheden. Vastgoedbeheer wordt bescbouwd als een extra 
service voor de klanten. Naarmate de beheeropdrachten groter worden neemt ook 
de interesse hiervoor bij de mak:elaars toe. Er ontstaan aparte afdelingen vastgoed
beheer en op den duur verzelfstandigde vastgoedmanagement organisaties. 

Een andere groep opdrachtgevers wordt gevormd door verenigingen van eigenaren. 
Dit zijn verenigingen van appartementenbezitters die verantwoordelijk zijn voor de 
gemeenschappelijke voorzieningen van het appartementencomplex. Voor het 
besturen van deze verenigingen wordt ook vaak: gebruik gemaak:t van vastgoedma
nagers. 

Een recente ontwikkeling is de uitbreiding van het tak:enpakket wat door institutio
nele beleggers wordt uitbesteed. Hierdoor worden er ook bogere eisen gesteld aan 
de vastgoedmanagement organisaties. Makelaars die vastgoedbeheer erbij doen 
vallen nu buiten de boot. Een andere ontwikkeling wordt ook door de beleggers 
geinitieerd. Was het in het verleden zo dat objecten vaak door de plaatselijk 
makelaar of vastgoedmanager bebeerd werd, nu willen de beleggers te mak:en 
hebben met een beperkt aantal organisaties die nationaal of regionaal opereren. 
Zowel de wens naar professionaliteit als de wens naar beperking van het aantal 
vastgoedmanagement organisaties heeft als gevolg dat kleinere organisaties zich 
verenigen tot grotere organisaties of zicb aansluiten bij de grotere organisaties. 

De beheertaken die vastgoedmanagers voor opdrachtgevers uitvoeren zijn in het 
algemeen gebaseerd op de model beheerovereenkomst van de NVM met bijbebo
rende diensten en bevoegdheden. Bebeertaken zijn in boofdzaak verdeeld in drie 
rubrieken: Onderhoud en technisch beheer, Financieel en administratief beheer en 
Verhuur. Onder Onderhoud en technisch bebeer worden alle werkzaamheden 
verstaan die te maken hebben met schoonhouden, onderhouden en aanpassen van 
bet vastgoed. Tot Financieel en administratief beheer behoren alle werkzaamheden 
op het gebied van vaststellen, verrekenen, incasseren en administreren van kosten 
en baten uit exploitatie van vastgoed. Het zoeken van buurders, adverteren en 
promotionele activiteiten beboort tot Verbuur. 

Geplaatst tegen de achtergrond van de zeven soorten en ingrepen en transacties die 
als beheertaken worden bescbouwd en de taken in de taakverdeling van het 
beheerproces, is bet aanbod van diensten van vastgoedmanagement organisaties 
getypeerd (figuur 2.2). 

Voorbeelden van managementtaken die door vastgoedmanagement organisaties 
worden uitgevoerd zijn: het opdracht geven aan aannemers voor, en het verzorgen 
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van de buuradministratie. Voorbeelden van adviestaken zijn: bet opstellen van een 
meerjaren onderboudsplan en bet bepaling van bet buurprijzenbeleid. De mate 
waarin opdracbtgevers bebeertaken uitbesteden varieert sterk. Sommigen beleggers 
besteden alleen buuradministratie en klacbtenverwerking uit, andere besteden bet 
bele pakket uit met een beslissingsbevoegdheid voor de vastgoedmanager tot fl. 
100.000,- De vergoeding die vastgoedmanagers voor bun werkzaamheden rekenen 
is athankelijk van de omvang van bet te beberen vastgoed en de inhoud van de 
bebeerovereenkomst. In bet algemeen wordt een percentage van de bruto buur 
gerekend als vergoeding. 

figuur 2.3 
typering en frequentie bebeertaken vastgoedmanagement organisaties 

taken primaire taken sectmdaire taken 

beheertaken 

onderhoud 

verbetering 

gebruiks- of 
bestemmingswijz. 

verbouwing 

verhuur 

verkoop 

sloop 

• 
. . . . . · .· . . . . . 

sporadisch 

management ad vies 
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Een aantal van de bebeertaken die vastgoedmanagement organisaties voor de 
institutionele beleggers uitvoeren bebben in principe niets met bet verburen van 
vastgoed te maken. Het gaat dan vooral om bepaalde management en adviestaken 
op bet gebied van onderboud. In figuur 2.4 zijn die management- en adviestaken 
samengevat die vastgoedmanagers ook voor eigenaar/ gebruikers van vastgoed 
kunnen uitvoeren. 

figuur 2.4 
bebeertaken vastgoedmanagement organisaties voor eigenaar/ gebruikers 

MANAGEMENTTAKEN 

Opdracbtgeven voor uitvoering werkzaamheden 
Afsluiten van contracten met exteme uitvoerders 
Begeleiden van de uitvoering en controleren van de nota's 
Onderhouden van een meldcentrale voor klacbten en storingen 
Afwikkelen en aansprakelijk stellen bij schade 

V erzorgen belastingafdracbt, financiele stukken en assurantien 
Vaststellen en bewaken beschikbare budgetten 
Bebandelen van overlastzaken 
Contacten onderbouden met verschillende overbeden 

ADVIESTAKEN 

Opstellen van schoonmaakplan 
Opstellen van jaarlijks of meerjaren onderhoudsplan 
Begroten van kosten scboonmaken, onderboud en renovatie 
Adviseren ten aanzien van berbestemming, verbouw, sloop 
Adviseren ten aanzien van aankoop, verkoop, nieuwbouw, (ver)buur 

ABC Vastgoedbeheer 

Als voorbeeld van een zelfstandige vastgoedmanagement organisatie is ABC 
Vastgoedbeheer uit Arnhem beschreven. ABC Vastgoedbeheer is een afsplitsing 
van een makelaardij. Ook ABC Vastgoedbeheer is de afgelopen jaren gegroeid 
door acquisitie van bestaande kantoren. Op dit moment is bet de grootste vastgoed
management organisatie in ons land met 22 regionale vestigingen verspreid over 
bet land en zo'n 300 werknemers. Voor speciale vormen van vastgoedmanagement, 
zoals vve-management, zijn landelijk opererende vestigingen. Op bet gebied van 
makelaardij, assurantien en automatisering zijn er 8 ondersteunende bedrijfsonder
delen. 

De regionale vestigingen kennen een organisatiestructuur die direct afgeleid lijkt 
van de verdeling in de model beheerovereenkomst, dus: een afdeling administratie, 
een afdeling verhuur en een techniscbe dienst. Een structuur overigens die ook bij 
woningcorporaties voorkomt. 
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De produkten of diensten die ABC Vastgoedbeheer aanbiedt zijn afgeleiden van het 
standaardpakket beheertaken uit de model beheerovereenkomst. Dit standaardpak
ket wordt Traditioneel beheer genoemd. Bij Commercieel beheer bedrijfsmatig 
vastgoed ligt bijvoorbeeld de nadruk meer op verhuuractiviteiten van, in de meeste 
gevallen, kantoorobjecten. Planbeheer en Portefeuillebeheer zijn vormen van 
beheer waarbij er meer verantwoordelijkheden zijn uitbesteed aan ABC Vastgoed
beheer. De summiere omschrijving van verschillende soorten diensten en het steeds 
teruggrijpen naar de diensten en bevoegdheden uit model beheerovereenkomst geeft 
aan dat er nog aandacht besteed kan worden aan produktontwikkelingen en 
produktpresentatie. 

Opdrachtgevers van ABC Vastgoedbeheer zijn in hoofdzaak pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. Ook zijn er zijn een aantal beleggingsfondsen en 
banken. Opvallend is dat de grootste opdrachtgever wat betreft bedrijfsmatig 
vastgoed geen belegger maar een eigenaar/gebruiker is: PTT Vastgoed. In een 
aantal regio's worden alle gebouwen in gebruik van de PTT technisch beheerd. 
Beheeropdrachten worden uitgedrukt in eenheden. Een eenheid staat daarbij voor 
een wooneenheid en voor 100 m2 bedrijfsmatig vastgoed. Uitgedrukt in eenheden 
worden door ABC Vastgoedbeheer 80. 000 eenheden woningen en 25. 000 eenheden 
bedrijfsmatig vastgoed beheerd. 

De minimale omvang van een beheeropdracht is voor ABC Vastgoedbeheer 30 
eenheden. Kleinere opdrachten dan 30 wooneenheden of 3000 m2 bedrijfsmatig 
vastgoed zijn te arbeidsintensief voor de vergoeding die er tegenover staat. Daarbij 
is wel uitgegaan van verhuurd vastgoed. Wanneer bet om alleen technisch beheer 
gaat, zoals bij PTT Vastgoed, is de minimale omvang van een beheeropdracht 
groter. 

vastgoedeigenaren 

Om categorieen nieuwe opdrachtgevers voor vastgoedmanagement organisaties te 
selecteren wordt eerst een aantal categorieen vastgoedeigenaren gedefinieerd. Er 
wordt onderscheid gemaakt in eigenaren van bedrijfsmatig vastgoed en eigenaren 
van woningen. Op basis van de SBI '74 en gegevens uit Kaartbeeld Utiliteitsbouw 
zijn de belangrijkste categorieen eigenaren van bedrijfsmatig vastgoed bepaald: 

A 1 Agrarische bedrijven 
A2 Bedrijven in nijverheid, handel en verkeer 
A3 Institutionele beleggers 
A4 Rijksoverheid 
A5 Gemeenten 
A6 Defensie 
A 7 Instellingen zorgsector 
AS lnstellingen onderwijs 

Gezamenlijk bezitten deze categorieen meer dan 95 procent van de totale voorraad 
bedrijfsmatig vastgoed, in Kaartbeeld Utiliteitsbouw bepaald op 475 miljoen m2 • 

Ook voor woningen kunnen categorieen eigenaren aangegeven worden: 
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B 1 sociale verhuurders 
B2 commerciele verhuurders 
B3 bezitters eigen woning 

De totale voorraad woningen is 5, 7 miljoen eenheden. Hiervan is ongeveer 45 
procent van bezitters eigen woning, 40 procent van sociale verhuurders en 15 
procent van commerciele verhuurders. Per categorie vastgoedeigenaar kan aangege
ven worden hoe bet vastgoed in bet algemeen beheerd wordt. Uit deze beschrijvin
gen blijkt welke categorieen als potentieel marktsegment beschouwd kunnen 
worden. Van de 11 benoemde categorieen zijn er 7 categorieen niet en 4 catego
rieen wel als potentieel nieuw marktsegment geselecteerd. 

De agrarische bedrijven zijn niet geselecteerd omdat het beheer van bedrijfsgebou
wen in bet algemeen als onderdeel van de bedrijfsvoering wordt beschouwd. Men 
doet in deze sector zoveel mogelijk zelf. Institutionele beleggers en overige 
commerciele verhuurders zijn niet geselecteerd omdat deze groepen traditioneel al 
de opdrachtgevers van vastgoedmanagement organisaties zijn. Bij de Rijksoverheid 
en Defensie heeft men uitgebreide eigen professionele beheerorganisaties. Zij 
hebben op dat gebied geen exteme hulp nodig. Sociale verhuurders, in hoofdzaak 
woningcorporaties, zijn zelf al professionele beheerorganisaties en als zodanig niet 
als groep potentiele opdrachtgevers te beschouwen. Tenslotte worden bezitters 
eigen woning niet als potentiele opdrachtgevers beschouwd omdat zij slechts een 
woning beheren. . De enige vorm waarin zij wel opdrachtgevers vormen is in 
verenigingen van eigenaren. Deze behoren echter al tot de huidige opdrachtgevers. 

Wei geselecteerd zijn bedrijven in nijverheid, handel en verkeer. Afbankelijk van 
de grootte en aard van een bedrijf is het beheer van het vastgoed al wel georgani
seerd. Echter, de trend naar concentratie op bet primaire proces en wens tot 
beheersing van huisvestingskosten vormen mogelijkheden voor vastgoedmanage
ment organisaties. Dit zelfde geldt in principe ook voor de PTT en de NS. De PTT 
is al geprivatiseerd en bij de NS gaat dat in de toekomst gebeuren. Dit za1 moge
lijkheden bieden voor exteme aanbieders als bijvoorbeeld vastgoedmanagement 
organisaties. Gemeenten, instellingen in de zorgsector en onderwijsinstellingen zijn 
eigenaar/gebruikers van vastgoed in de non-profit sector die ook geselecteerd zijn. 
Zij hebben met elkaar gemeen dat vastgoedbeheer niet tot bun kemactiviteiten 
behoort. Zeker in situaties waar de instellingen meer eigen verantwoordelijkheid 
voor de huisvesting gaan krijgen, zoals de komende jaren in bet onderwijs bet 
geval is, vormen deze groepen potentiele nieuwe opdrachtgevers. 

potentii!le nieuwe opdrachtgevers 

De 4 geselecteerde categorieen: bedrijven in nijverheid, bandel en verkeer, 
gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, hebben gezamenlijk 260 
miljoen m2 vastgoed in gebruik. Dit is 55 procent van de totale voorraad bedrijfs
matig vastgoed in ons land. Voor een verdere beschrijving en vergelijking wordt 
deze indeling in 4 categorieen enigszins aangepast. 

De eerste categorie, bedrijven in nijverheid, handel en verkeer, bestaat uit een 
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aantal zeer verscbillende bedrijfstakken. De belangrijkste bedrijfstakken wat betreft 
vastgoedgebruik zijn bier bescbouwd. Dit zijn nijverbeid, groothandel, detailhan
del, transport/opslag/communicatie, bank/verzekeringwezen/zakelijke en overige 
dienstverlening. Gemeenten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen zijn de non
profit categorieen die geselecteerd zijn. 

Om bet management van bet techniscb bebeer binnen een bedrijfsorganisatie te 
verzelfstandigen is een minimale omvang van de bedrijfsvestiging nodig. De 
gemiddelde minimale omvang varieert voor verschillende bedrijfstakken en 
sectoren tussen 15.000 en 24.000 m2 • 

figuur 5.17 
omvang potentiele marktsegmenten vastgoedmanagement organisaties 

EENHEDEN ( 1 = 100 m2) 

CATEGORIE Totaal Zelfstandig bebeerd 

A2-1 Nijverbeid 1.045.000 529.000 
A2-2 Groothandel 321.000 33.000 
A2-3 Detailbandel 250.000 -
A2-4 Transport/opslag/communicatie 196.000 57.000 
A2-5 Bank/verzekering/o.d. v ./z.d. v. 173.000 72.000 
A4 Gemeenten 222.000 222.000 
A7 Instellingen zorgsector 138.000 108.000 
AS Instellingen onderwijs 231.000 152.000 

TOTAAL 2.575.000 1.173.000 

Uit figuur 5 .17 blijkt dat in een aantal sectoren en bedrijfstakken een groot dee! 
van de voorraad in gebruik is van, in bebeeroptiek, kleine vestigingen (detail
bandel, groothandel en transport/opslag en communicatie). Daarbij moet opgemerkt 
worden dat met name in de detailhandel veel ketens van meerdere vestigingen 
voorkomen. Het bezit is daardoor Jang niet zo versnipperd als de vestigingen. 

Vooral in de nijverbeid en in mindere mate ook in bank/verzekering/odv en zdv is 
een aanzienlijk gedeelte van de voorraad in gebruik van bedrijven en bedrijfsvesti
gingen die voldoende groot zijn om bet vastgoedbebeer te verzelfstandigen. Zo 
beeft slecbts 0. 7 procent van alle industriele bedrijfsvestigingen de belft van de 
voorraad vastgoed van de sector nijverbeid in gebruik. 

In de non-profit sector zijn ziekenhuizen, universiteiten en gemeenten in bet 
algemeen groot genoeg, wat betreft de vastgoedvoorraad die zij bezitten, om bet 
bebeer te verzelfstandigen. Dit geldt in bet algemeen niet voor verpleeghuizen, 
instellingen in bet basisonderwijs en bet voortgezet onderwijs. 

Bij vergelijking van de vastgoedvoorraad van de potentieel opdracbtgevers met die 
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van de institutionele beleggers blijkt dat deze 5 maal groter te zijn (2.575.000 
eenheden en 518.000 eenheden) Dit betekend natuurlijk nog niet dat de potentiele 
markt voor vastgoedmanagers ook 5 maal groter is. 

casussen 

Er zijn een aantal voorbeelden, casussen, bestudeerd van bedrijven en instellingen 
die tot de geselecteerde categorieen behoren. De informatie voor de casus beschrij
vingen is in hoofdzaak gebaseerd op gehouden interviews met medewerkers van de 
betreffende bedrijven en instellingen. Per casus is onderzocht wat de kernactivitei
ten zijn, hoe de organisatie eruit ziet, op welke wijze het beheer van de eigen 
huisvesting georganiseerd is, welke beheertaken zelf uitgevoerd worden, welke 
beheertaken uitbesteed worden en welke veranderingen ten aanzien van het beheren 
van het vastgoed in de toekomst verwacht worden. De casus onderzoeken hadden 
tot doel criteria te vinden voor het al dan niet aanwezig zijn van potentiele 
(deel)markten voor de diensten van vastgoedmanagers. 

Naar voren is gekomen dat vooral uitvoerende werlcr.aamheden uitbesteed worden. 
Er zijn nog maar weinig bedrijven en instellingen die een eigen onderhoudsploeg 
hebben. De meeste bestudeerde bedrijven en instellingen werken met een meerjaren 
onderhoudsplanning. Inventarisatie van de vastgoedvoorraad en het opstellen van 
een initieel meerjaren onderhoudsplan zijn adviestaken die in het algemeen 
uitbesteed worden. Het jaarlijks inspecteren van het vastgoed en het actualiseren 
van de planning wordt zelf gedaan. Managementtaken worden niet snel uitbesteed. 
Alleen wanneer de vastgoedvoorraad zeer omvangrijk is of erg verspreid ligt, is 
men bereid bepaalde managementtaken te delegeren. 

Als motivering om bepaalde beheertaken zelf te blijven uitvoeren wordt aangege
ven: het niet kunnen delegeren van bepaalde verantwoordelijkheden, het snel 
kunnen reageren bij storing en, de specifieke kennis van het eigen bedrijf, het 
blijven beheersen en controleren van alle werkzaamheden en het instandhouden van 
een eigen aanspreekpunt voor bedrijfsonderdelen of vastgoedgebruikers die 
ondersteund worden. 

Als motivering voor het uitbesteden van bepaalde beheertaken wordt aangegeven: 
het streven naar een kleine, flexibele eigen beheerorganisatie, onvoldoende aanwe
zigheid van eigen kennis en mankracht, het kunnen concentreren op het primaire 
bedrijfsproces en het discontinue karakter van bepaald beheertaken. 

Samengevat zijn de volgende criteria van betekenis bij de beslissing van eige
naar / gebruikers van vastgoed om beheertaken al dan niet uit te besteden: 

- aard beheertaken 
- omvang en spreiding vastgoedvoorraad 
- gevoeligheid voor het primaire proces 
- concentratie op het primaire proces 
- kosten 
- deskundigheid en ervaring 
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- continuiteit van beheertaken 
- verantwoordelijkheid 
- identiteit 

7 .3 CONCLUSIES 

Uitgaande van de centrale probleemstelling kunnen een aantal conclusies gegeven 
worden: 

Wanneer uitgegaan wordt van de beheertaken die vastgoedmanagement organisaties 
voor institutionele beleggers uitvoeren, blijkt dat een gedeelte van deze beheertaken 
ook voor eigenaar/gebruikers van vastgoed uitgevoerd kunnen worden. 

Er zijn een aantal categorieen eigenaar/gebruikers van vastgoed aan te geven die 
potentiele nieuwe opdrachtgevers vormen voor vastgoedmanagement organisaties. 
Dit zijn in hoofdzaak: bedrijven in de nijverheid, handel en verkeer, gemeenten, 
instellingen in de zorgsector en onderwijsinstellingen. 

Deze categorieen potentiele nieuwe opdrachtgevers worden door vastgoedmanage
ment organisaties op dit moment nauwelijks als zodanig beschouwd. Men is in 
deze branche zeer gefixeerd op de traditionele groep opdrachtgevers, de institutio
nele beleggers. 

Ten opzichte van andere exteme aanbieders van beheertaken als adviesbureaus en 
aannemers onderscheiden vastgoedmanagement organisaties zicb in twee opzichten. 
Op de eerste plaats zijn zij niet in advies maar in management gespecialiseerd. Dit 
betekent dat zij ervaring bebben met het als gedelegeerden van opdrachtgevers 
zelfstandig uitvoeren van managementtaken op bet gebied van vastgoedbeheer. 
Daamaast beschikken ze vaak over regionale of landelijk gespreide netwerken van 
vestigingen. 

Bedrijven en instellingen hebben binnen de eigen organisatie steeds minder mensen 
die zicb met bet beberen van de buisvesting bezigbouden. Dit wordt enerzijds 
geinitieerd door de wens om de eigen organisatie klein en flexibel te houden en 
anderzijds door saneringen en bezuinigingen. Dit heeft geleid tot uitbesteding van 
bebeertaken. 

Bedrijven en instellingen zijn geneigd met name de uitvoerende bebeertaken uit te 
besteden. Ook adviestaken worden voor een deel uitbesteed. Daarentegen ligt de 
drempel om managementtaken uit te besteden boger om dat organisaties in bet 
algemeen zelf de beslissingsbevoegdbeid willen bebouden. 

Er zijn bedrijven en instellingen die ook een deel van de managementtaken uit 
besteden of dit in de toekomst willen gaan doen. Het gaat dan vooral om bebeerta
ken op het gebied van planmatig onderhoud en storingsonderhoud. Vooral bij 
bedrijven met een verspreidde vastgoedvoorraad ziet men bet nut in van bet 
uitbesteden van managementtaken aan bedrijven in de omgeving van de vestigingen. 
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7.4 AANBEVELINGEN 

Een aantal aanbevelingen wordt geformuleerd voor vastgoedmanagement organisa
ties. De aanbevelingen zijn bedoeld voor professionele vastgoedmanagement 
organisaties die zicb willen begeven op de markt van eigenaar/gebruikers van 
vastgoed. Er worden op drie terreinen aanbevelingen gedaan: de eigen organisatie, 
de diensten die aangeboden worden en bet benaderen van nieuwe markten. 

organisatie 

Om de eigen organisatie in te richten op bet benaderen en bedienen van nieuwe 
groepen opdracbtgevers naast de institutionele beleggers en vve's wordt voorgesteld 
de organisatie een matrix structuur te geven. De organisatie wordt dan gevormd 
door een produktzijde en een marktzijde. Opdracbten worden gevormd door 
produktmarktcombinaties. Produktmanagers zijn aan de produktzijde verantwoorde
lijk voor de ontwikkelingen en levering van diensten of produkten. Accountmana
gers zijn aan de marktzijde verantwoordelijk voor acquisitie van opdracbten en bet 
onderbouden van de contacten met opdracbtgevers. 

Bij de indeling van diensten en produkten in produktgroepen kan uitgegaan worden 
van de indeling die nu ook toegepast wordt. Daarbij bestaan er drie produktgroe
pen: administratieve bebeertaken, techniscbe beheertaken en verhuurtaken. Nieuwe 
diensten en produkten kunnen ook binnen deze indeling geplaatst worden. 

Ook voor de indeling in marktsegmenten wordt uitgegaan van de twee bestaande 
markten: de beleggers en de vve's. Het derde marktsegment wordt gevormd door 
een nieuwe markt: de eigenaar/gebruikers van vastgoed. In dit derde marktsegment 
kan de nodige differentiatie aangebracht worden. Zo kan er bijvoorbeeld een 
marktgroep onderwijsinstellingen of detailhandel worden gevormd. 

figuur 7.1 
matrix structuur vastgoedmanagement organisaties 

MARKTGROEPEN (accountmanagers) 

Beleggers Verenigingen Eigenaar/ 
van eigenaren gebruikers 

PRODUKT- Administratieve pmcl pmc4 pmc6 
GROEPEN beheertaken 

(produkt- Technische pmc2 pmc5 pmc7 

managers) beheertaken 

Verhuur pmc3 
bebeertaken 

De voorgestelde matrix organisatie sluit in feite aan bij de organisaties zoals die nu 
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bestaan. Het is in feite een uitbreiding van markten en diensten. Het belangrijkste 
verschil is dat markten en diensten worden gescheiden. De automatische koppeling 
die er bestaat tussen diensten en beleggers wordt losgelaten. Het voordeel hiervan 
is meer helderheid voor zowel de vastgoedmanagement organisaties zelf als voor de 
opdrachtgevers. De produkt-markt combinaties in bet schema, de pmc's, bestaan 
voor een deel uit bestaande pmc's (1 t/m 5) en een aantal nieuwe pmc's (6 en 7). 
Deze nieuwe pmc 's kunnen bestaan uit bestaande produkten die aangeboden 
worden aan nieuwe marktsegmenten. De nieuwe pmc's kunnen ook bestaan uit 
nieuwe produkten ontwikkeld voor nieuwe marktsegmenten. 

aan te bieden diensten 

Het eerste wat ontwikkeld kan worden zijn de bestaande beheerovereenkomsten en 
de omschrijvingen van diensten en bevoegdheden. Er moet eerst een onderscheid 
gemaakt worden tussen diensten, de beheertaken die men uitvoert, en bevoegdhe
den, de afspraken die men maakt over bet delegeren van verantwoordelijkheden. 
W anneer deze twee zaken gescheiden worden kunnen de bestaande diensten 
duidelijker geformuleerd worden. Zo wordt bet voor opdrachtgevers duidelijker 
wat zij kunnen verwachten van een vastgoedmanagement organisatie of een 
bepaalde dienst. De bestaande markt van institutionele beleggers heeft voldoende 
ervaring met vastgoedmanagement organisaties om de inhoud van de diensten en 
bevoegdheden te kunnen beoordelen, nieuwe opdrachtgevers onder eigenaar/gebrui
kers van vastgoed hebben die ervaring niet. 

Een bestaande dienst die aan een nieuw marktsegment kan worden aangeboden is 
bet onderhouden van een storingsdienst. Via bet centrale meldpunt van een 
vastgoedmanegement organisatie kunnen bedrijven en instellingen storingen en 
scbades melden. Reparaties en afwikkeling van schades worden door de vastgoed
management organisaties geregeld. 

Een bestaande dienst die aan een nieuw marktsegment kan worden aangeboden is 
onderboudsmanagement gekoppeld aan een onderhoudsplan. Het initieel inventari
seren van bet vastgoed en bet opstellen van een onderboudsplan wordt gevolgd 
door bet organiseren van de periodieke onderhoudswerkzaamheden. Daarbij horen 
ook periodieke inspecties en rapportages aan de opdracbtgever. 

Een bestaande dienst die in een uitgebreide vorm aan een nieuw marktsegment kan 
worden aangeboden is boofdaanneming. Vastgoedmanagement organisaties hebben 
ervaring met bet inschakelen en begeleiden van onderboudsbedrijven. Zij zouden 
dit ook kunnen doen met andere exteme aanbieders van faciliteiten zoals bewa
kingsbedrijven, schoonmaakbedrijven 

V oor specifieke marktsegmenten kunnen ook specifieke produkten ontwikkeld 
worden. Zo kunnen voor bet onderwijs onderhoudsplanningen ontwikkeld worden 
die rekening houden met de vergoedingenstelsels van bet ministerie van Onderwijs 
en Wetenscbappen. Ook kunnen voor bet onderwijs speciale lesroosterprogramma's 
ontwikkeld worden waardoor er effidenter met de ruimte omgegaan kan worden. 
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Een nieuw produkt waaraan beboefte bestaat is een goed geautomatiseerd informa
tiesysteem voor vastgoedgegevens. Het invoeren van zo'n systeem en bet jaarlijks 
actualiseren van de gegevens kan ook een taak zijn voor vastgoedmanagement 
organisaties. 

benadering nieuwe markten 

De markt van eigenaar/gebruikers is een andere dan de markt van institutionele 
beleggers. Het is op de eerste plaats een markt die nog veroverd moet warden. Het 
is niet mogelijk standaardprodukten te verkopen. Iedere organisatie beeft bet 
vastgoedbebeer weer anders georganiseerd. Men kan bedrijven en instellingen op 
twee manieren benaderen. 

Bij de eerste manier gaat men uit van samenwerking met de aanwezige bebeerorga
nisatie. Men probeert niet deze organisatie buiten spel te zetten. De nadruk bij de 
benadering moet liggen op bet uit banden nemen van bepaalde bebeertaken waar de 
eigen bebeerorganisatie zelf niet aan toekomt. Er kan rekening gebouden warden 
met motivaties om bebeertaken uit te besteden. 

Een andere benadering van de markt is de concurrentie aan gaan met de eigen 
bebeerorganisatie van een bedrijf of instelling. Het komt voor dat van vastgoedbe
heer een verzelfstandigd onderdeel binnen een bedrijf of instelling wordt gemaakt. 
Het wordt bijvoorbeeld een business-unit die concurrerend diensten op bet gebied 
van vastgoedbebeer aan moet bieden. Wanneer dit inteme concurrentiemodel 
daadwerkelijk toegepast wordt kunnen ook vastgoedmanagement organisaties bun 
diensten aanbieden. 

V oor een aantal van de onderscbeiden marktsegmenten kunnen de volgende criteria 
van invloed zijn voor bet wel of niet uitbesteden van bebeertaken: 

A2-3 Detailbandel 

Hier komen veel ketens voor met verspreide vestigingen. Een verspreid netwerk 
van bebeerkantoren van een vastgoedmanagement organisatie is een altematief voor 
bet onderboudsmanagement en bet verbelpen van storingen. 

A2-2 Transport/communicatie/opslag 

Belangrijk zijn hier de twee grote bedrijven NS en PTT. Door privatisering worden 
ook exteme aanbieders voor ondersteunende diensten toegelaten, bijvoorbeeld 
vastgoedmanagement organisaties. 

A2-5 Bank/verzekeringswezen/zdv /odv 

V ooral banken kennen een verspreide voorraad vastgoed. Ook hier kan door 
vastgoedmanagement organisaties, net als bij detailhandelsbedrijven, de nadruk 
worden gelegd op bet verspreide netwerk van bebeerkantoren. 
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A8 Onderwijs 

In het onderwijs krijgen de komende jaren hbo instellingen en universiteiten hun 
gebouwen zelf in eigendom. Zij zijn dan ook helemaal verantwoordelijk voor het 
beheer hiervan. Omdat ze als eenheden vaak te klein zijn en er vaak geen kennis 
aanwezig is voor het uitvoeren van beheertaken kunnen zij ook taken gaan uitbeste
den aan vastgoedmanagement organisaties. 

7 .5 SLOTBESCHOUWING 

De opzet van het onderzoek is geweest het verkennen van een nieuwe markt voor 
vastgoedmanagement organisaties. Deze verkenning is erg breed opgezet. Echt 
harde conclusies kunnen daardoor niet gegeven worden. Wei is aangetoond dater 
beslist mogelijkheden zijn voor vastgoedmanagement organisaties bij eigenaar/ge
bruikers van vastgoed. Dit onderzoek kan dan ook beschouwd worden als een eye
opener. 

Op een aantal terreinen kan nog nader onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek 
zal in hoofdzaak bestaan uit marktonderzoek en uit produktonderzoek. Daarbij kan 
onderzoek uitgevoerd worden voor vastgoedmanagement organisaties afzonderlijk 
en voor vastgoedmanagement organisaties als collectief. 

Vooral marktonderzoek zal voor vastgoedmanagement organisaties afzonderlijk 
uitgevoerd moeten worden. Door verschillen in regionale spreiding van kantoren en 
aanbod van diensten is marktonderzoek sterk organisatie-afhankelijk. Produktonder
zoek kan wel voor de vastgoedmanagement organisaties als collectief uitgevoerd 
worden. In dit onderzoek is uitgegaan van de diensten die vastgoedmanagers nu 
aanbieden. Er zijn in de aanbevelingen aanzetten gegeven voor het ontwikkelen van 
nieuwe diensten en het beter formuleren van de bestaande diensten. 

Net zo belangrijk als nader onderzoek zijn de ervaringen die vastgoedmanagement 
organisaties krijgen met eigenaar/gebruikers als opdrachtgevers. Deze ervaringen 
zijn ook een belangrijke input voor het bepalen van de marktbenadering en het 
ontwikkelen van bestaande en nieuwe diensten. 

Het zal athankelijk zijn van een aantal factoren of dat eigenaar/gebruikers een 
substantieel marktsegment voor vastgoedmanagement organisaties gaan vormen. 
V eel hangt af van de wil van vastgoedmanagement organisaties deze nieuwe markt 
te bewerken. Daarnaast is bet natuurlijk ook van belang in welke mate eigenaar/ge
bruikers van vastgoed beheertaken aan vastgoedmanagers willen uitbesteden. 
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MODEL-NVM-BEHEEROVEREENKOMST 

Ondergetekenden 

hierna te noemen eigenaar, en 

hierna te noemen beheerder, 

zijn het volgende overeengekomen op 

1. De beheerder voert met ingang van 
voor de eigenaar het beheer over de volgende onroerende goederen: 

2. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan warden 
beeindigd door rniddel van opzegging. Een opzegging dient schriftelijk en 
met inachtneming van een termijn van kalendermaanden plaats te 
vinden. 

3. De beheerder verleent aan de eigenaar de standaarddiensten als bedoeld in 
hoofdstuk I (standaarddiensten en -bevoegdheden) van de bij deze over
eenkomst behorende bijlage. Hij heef t daarbij de bevoegdheden als daar 
beschreven. 

4. Voorzover de eigenaar en de beheerder overeenkomen dat de beheerder 
naast de standaarddiensten een of meer diensten verleent als bedoeld in 
hoofdstuk II (additionele diensten en bevoegdheden) van de bijlage, heeft 
de beheerder de bij die additionele diensten behorende, in de bijlage 
omschreven bevoegdheden en vindt de honorering van die diensten plaats 
naar tevens te maken afspraken, bij gebreke waarvan artikel 8 toepassing 
vindt. 

5. De beheerder verleent zijn diensten naar beste weten en kunnen en met 
inachtnerning van de belangen van de eigenaar. 

6. Het in de bijlage onder artikel I .1. e. bedoelde limietbedrag voor onder
houdswerk bedraagt S 

7. Het honorarium voor de standaarddiensten, uitgezonderd die in verband 
met de administratie en afrekening van de kosten van leveringen en 
diensten aan de gebruikers (zie artikel 10) en die bij verhuur (zie artikel 
11 e. v.) bedraagt % kosten van door de gebruikers betaalde bedragen 
voor het enkel genot van de onroerende goederen en uit hoof de van hun 
overige periodieke verplichtingen wegens leveringen en diensten, met 
in be grip van omzetbelasting en met een minimum van S 210, -- per eenheid 
per jaar ( garageboxen S 70, -- ) . Bij gebreke van daadwerkelijke betalingen 
gelden als maatstaf de verschuldigde bedragen of de naar redelijkheid 
verschuldigd te achten bedragen. 

8. Diensten die uitgaan boven de standaarddiensten of in verhouding tot de 
gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning vergen, of 
voortvloeien uit wijzigingen in het huurbeleid van de overheid, kunnendoor 
de beheerder naar redelijkheid afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
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9. Gedane voorschotten en gemaakte reis- en verblijfkosten kunnen door de 
beheerder aan de eigenaar worden doorberekend. 

10. Het honorarium voor het administreren van de kosten wegens leveringen en 
diensten aan de gebruikers en de daarop betrekking hebbende ( voor
schot-) betalingen van de gebruikers alsmede het jaarlijks vervaardigen van 
de afrekening met de gebruikers van de werkelijke kosten, als bedoeld in 
artikel I. 2. b. van de bijlage, bedraagt voor warmtelevering 4% en voor 
overige leveringen en diensten 5% van de werkelijke kosten, met inbegrip 
van omzetbelasting en met een minimum van S 60,--, respectievelijk 
S 25, - , per eenheid per jaar. Dit honorarium wordt zoveel als naar 
juridische en maatschappelijke normen mogelijk is ten laste van de 
gebruikers gebracht. 

11. Bij verhuur is de eigenaar aan de beheerder verschuldigd een bedrag aan 
verhuurkosten van: 
- bij woningen met een kale huursom per maand 

tot S 250,-- S 500,--
. van S 250,-- tot S 650,-- S 650,--
. van S 650,-- en meer S 750,--
bij garages, parkeerplaatsen e.d. zoveel als overeenstemt met de NVM
tarieven voor dienstverlening bij huur en verhuur met een minimum van 
s 100,--. 
Van het betreffende bedrag wordt door de beheerder in opdracht van de 
eigenaar de helft ten laste van de huurder gebracht. 

12. Betreft de verhuur een andersoortig onroerend goed dan in artikel 11 
bedoeld of een ten tijde van het aangaan van deze beheerovereenkomst 
nog onverhuurd onroerend goed, dan is de eigenaar een vergoeding 
verschuldigd overeenkomstig de tarieven van de NVM voor dienstverlening 
bij huur en verhuur. 

13. In geval de verhuur van het onroerend goed in verhouding tot de 
gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning vergt, kan 
met de eigenaar daarvoor een af zonderlijke vergoeding worden overeen -
gekomen, ontleend aan de tarieven van de NVM voor dienstverlening bij 
huur en verhuur. 

14. Alie genoemde honoraria zijn exclusief de wettelijke verschuldigde BTW. 

15. De in deze overeenkomst besloten regels en bedragen zijn afgeleid van de 
geldende Voorwaarden en Tarieven van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in onroerende goederen NVM. In geval deze Voorwaarden en 
Tarieven wijziging ondergaan, zal de beheerder de eigenaar daarvan in 
kennis stellen en met hem in overleg treden over dienovereenkomstige 
aanpassingen van de in deze overeenkomst besloten re gels en bedragen. De 
eigenaar stemt er in beginsel mee in dat deze aanpassingen zullen worden 
toegepast. 

De eigenaar, 
plaats en datum: 

De beheerder, 
plaats en datum: 

Model, opgesteld door de commissie beheerders (1988), niet in druk verkrijg
baar. 
Dit model is bestemd voor led.en van de NVM. Gebruik door anderen dan NVM
leden is niet toegestaan. 
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DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BEHEERDER 
voortvloeiend uit de beheerovereenkomst 

tussen: 

d. d.: 

inzake: 

I. STANDAARDDIENSTEN EN -BEVOEGDHEDEN 

De standaarddiensten en -bevoegdheden van de beheerder omvatten het 
volgende. 

1. Onderhoud en technisch beheer 
a. Het inspecteren van het onroerend goed. 
b. Het behandelen van meldingen van huurders van technische onvolkomen

heden. 
c. Het binnen 24 uur telefonisch aan de eigenaar melden van bijzondere 

gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, 
welke direct of indirect schade aan het onroerend goed (kunnen) 
veroorzaken. 

d. Het jaarlijks vervaardigen van een onderhoudsrapport waarbij wordt 
aangegeven welk onderhoud noodzakelijk wordt geacht voor het komend 
jaar. 

e. Het namens de eigenaar verstrekken van onderhoudsopdrachten. Tot een 
overeengekomen limietbedrag kan dit geschieden zonder voorafgaand 
overleg met de eigenaar; zijn de verwachte kosten hoger, dan zullen 
terzake een of meer offertes met een daarbij behorend advies aan de 
eigenaar worden voorgelegd. In spoedeisende gevallen is de beheerder 
gemachtigd tot het treff en van de noodzakelijke maatregelen, met dien 
verstande dat voor zover de kosten daarvan meer bedragen dan de 
genoemde limiet, de eigenaar daarover terstond wordt ingelicht, met zo 
nodig een uitvoerige toelichting op de ontstane situatie en de getroff en 
maatregelen. 

f. Het controleren van de uitgevoerde werkzaam.heden en erop attent zijn 
dat de aannemer de nota's voor uitgevoerd werk binnen een redelijke 
termijn na de uitvoering van de opdracht indient. 

g. Het controleren van de betreffende onderhoudsnota's op prijs en 
uitvoering van de werkzaam.heden in relatie tot de verstrekte opdracht. 

h. In het algemeen ervoor zorgdragen en erop toezien dat de onder
houdswerkzaam.heden alsmede de uit te voeren werkzaam.heden ten 
behoeve van de verstrekking van leveringen en diensten aan huurders 
op verantwoorde wijze en tegen redelijke prijzen plaatsvinden. 

i. Het ter betaling stellen en/of betalen van de geaccordeerde nota's. 
j. Het toezicht uitoef enen op de naleving door de huurders van de 

bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde 
wordt gebruikt. 

k. Het controleren van leegstaande panden. 
1. Het in zijn archief bewaren van de relevante stukken met betrekking 

tot alle genoemde werkzaamheden, zoals bestekken, off ertes, goed
keuringsf ormulieren, inspektierapporten, e.d., gedurende de wettelijk 
voorgeschreven termijn. 4 



f. Het periodiek rapporteren over de voortgang van de verhuurwerkzaam
heden, zonodig advisering inzake te treff en maatregelen bij nieuwbouw
verhuur en in geval van structurele leegstand. 

g. Het inspecteren van het vrij van huur komende onroerend goed, alsmede 
het ( doen) verhalen van geconstateerde beschadigingen en vermissingen 
op de (ex-)huurders. 

3. 2. Specifiek bij verhuur van woningen en garages 
a. Het toetsen van aspirant-huurders. 
b. Het voeren van over leg met de betreff ende gemeentelijke ins tan ties 

over het verkrijgen van de eventuele vereiste woonvergunning. 
c. In het kader van mogelijk toe te passen huurharmonisatie op grond van 

artikel 17 van de Huurprijzenwet woonruimte, het adviseren van de 
eigenaar inzake het maximaal haalbare huurniveau. 

d. Het conform de wettelijke bepalingen behandelen van zaken bij de 
huurcommissie ingeval van toegepaste huurharmonisatie. 

e. Het verstrekken van inf ormatie over woonomgeving en gemeentelijke 
regelingen en het verlenen van assistentie bij het verkrijgen van de 
(vereiste) woonvergunning en bij het indienen van aanvragen bij 
nutsbedrijven. 

f. Het verzorgen van schriftelijke vastlegging van huurovereenkomsten, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van model-huurcontracten van de 
beheerder, het namens de eigenaar aangaan en ondertekenen en het 
desgewenst aan de eigenaar doen toekomen van een ondertekend 
exemplaar of een kopie daarvan. 

g. Het melden aan de eigenaar van eventueel optredende leegstand met 
inachtneming van nadere af spraken dienaangaande. 

3. 3. Specifi.ek bij verhuur van bedrijfs onroerend goed 
a. Het signaleren van en melden bij de eigenaar van aflopende huur

contracten, van huuropzegging en van kennisgevingen dat van een 
huuroptierecht geen gebruik zal worden gemaakt. 

b. Het adviseren van de eigenaar ten aanzien van de huurvoorwaarden 
waartegen - rekening houdend met de marktomstandigheden - de 
beschikbaar komende bedrijfsruimte (wederom) kan worden verhuurd. 
Ten aanzien van het uit te brengen advies inzake een reele huurprijsin
dicatie van de voor verhuur beschikbare bedrijfsruimten dienen alle 
relevante marktfactoren in aanmerking te worden genomen. Hetzelfde 
geld t bij de verlenging van een huurovereenkomst c. q. de wederinhuring 
waarvan de huurovereenkomst afloopt, de intreding van een nieuwe 
optietermijn, dan wel de behandeling van een verzoek tot in de 
plaatsstelling. 

c. Het adviseren van de eigenaar omtrent het aan te bieden pakket aan 
leveringen en diensten en daarmee verband houdende (service-) kosten. 

d. Het geven van praktische adviezen aan de eigenaar ten aanzien van 
indeling en bestemmingsmogelijkheden. 

e. Het geven van praktische adviezen aan de eigenaar ten aanzien van 
eventueel te treffen voorzieningen dan wel verband houdend met de 
afwerking van het gehuurde. 

f. Het verzorgen van schriftelijke vastlegging van huurovereenkomsten, 
waaronder begrepen het adviseren van de eigenaar aangaande toe te 
passen wijzigingen respectievelijk op te nemen aanvullende bepalingen 
bij door de beheerder gehanteerde model-huurcontracten en het aan de 
eigenaar doen toekomen van een exemplaar van de getekende over
eenkomst of van een kopie daarvan. 
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2. Financieel en administratief beheer 
a. Het maandelijks, onder over legging van de afrekening, met de eigenaar 

verrekenen van het batig saldo van de ontvangsten en uitgaven. De 
beheerder heeft het recht daarbij tegelijkertijd de hem ingevolge deze 
overeenkomst toekomende bedragen te verrekenen. De beheerder is 
bevoegd maar niet verplicht tot het verrichten van noodzakelijke 
betalingen aan derden die de nog onder zijn berusting verkerende 
opbrengsten te boven gaan. In geval bij hem een negatief saldo 
optreedt, zal de eigenaar dit desgevraagd onmiddellijk aanzuiveren. 

b. Het administreren van de kosten wegens leveringen en diensten en de 
daarop be trekking he b bende ( voorschot-) betalingen van huurders en het 
jaarlijks vervaardigen van de afrekening met de huurders van de 
werkelijke kosten. 

c. Het afgeven van de verhuurdersverklaring ten behoeve van de aanvragen 
van individuele huursubsidie. 

d. Het adviseren van de eigenaar inzake de mogelijkheden tot jaarlijkse 
huuraanpassingen en het doen van voorstellen daarover aan de huurders. 

e. Het vervaardigen van huurnota's aan huurders voor BTW-geopteerde 
huurovereenkomsten. 

f. Het innen van de huur en van de vergoedingen of voorschotbedragen 
wegens leveringen en diensten en overige bedragen, welke huurders uit 
hoof de van de huurovereenkomst verschuldigd zijn, waaronder begrepen 
- voor zover van toepassing - de aanmaak en de verzending van 
accept-girokaarten en de automatische incasso via daartoe verstrekte 
machtigingen, de registratie en de verwerking van de ontvangsten, de 
bewaking van de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde 
huurbedragen, het verzenden van aanmaningen inzake achterstallige 
bedragen alsmede het inschakelen van een incassobureau of een 
gerechtsdeurwaarder tot het nemen van gerechtelijke maatregelen. De 
beheerder rapporteert periodiek aan de eigenaar omtrent eventuele 
betalingsachterstanden van huurders en adviseert hem in een zo vroeg 
mogelijk stadium schriftelijk of juridische bijstand noodzakelijk is om 
inning van de achterstallige betalingen te bevorderen. 

g. Het aanleggen en bijhouden van een administratie ten dienste van een 
verantwoord beheer. 

h. Het bij beeindiging van een huurovereenkomst aansprakelijk stellen van 
huurders voor geconstateerde beschadigingen en vermissingen, met 
inbegrip van het (laten) verhalen van de daarmee vermoeide kosten op 
de (ex)huurder c.q. verrekening daarvan met de eventueel betaalde 
waarborgsommen en verstrekte bankgaranties. 

i. In het algemeen het verrichten van al die administratieve handelingen 
welke in het kader van een goed beheer wenselijk of noodzakelijk 
worden geacht. 

3. Verhuur 
3 .1. Algemeen 
a. Het werven van gegadigden. 
b. Het inwinnen van informatie omtrent solvabiliteit en woonbeschaving 

van gegadigden. 
c. Het optimaal begeleiden van de (aspirant-)huurder bij bezichtiging van 

het te verhuren object. 
d. Het doen van (schriftelijke) aanbiedingen van het te verhuren onroerend 

goed aan de daarvoor in aanmerking komende gegadigden. 
e. Het adviseren inzake te voeren publiciteitsacties, zoals het plaatsen van 

verhuurondersteunende advertenties e. d. 
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4. Huismeester 
a. Uitsluitend na goedkeuring van de eigenaar en na inzage van de 

arbeidsovereenkomst zal de beheerder een huismeester in zijn dienst 
nemen, die zijn werkzaamheden zal verrichten volgens een door de 
beheerder te verstrekken algemene instructie. De kosten van de 
huismeester komen voor rekening van de huurder en/of eigenaar. 

b. Indien de eigenaar geen gebruik meer wenst te maken van de diensten 
van een huismeester, is de eigenaar gehouden vanaf de datum van 
opzegging aan de beheerder te vergoeden alle bedragen die deze, hetzij 
krachtens beslissing van de directeur van een Gewestelijk Arbeidsbu
reau, hetzij op grond van een rechterlijke uitspraak, hetzij op grond 
van een minnelijke regeling, aan de huismeester moet voldoen. 

II. ADDITIONELE DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN 

De volgende diensten en bevoegdheden behoren niet tot de onder I bedoelde 
standaarddiensten en -bevoegdheden. 

1. Onderhoud en technisch beheer 
a. Het vervaardigen van meerjaren planningen. 
b. Het begeleiden van de uitvoering van groot onderhoud, renovatie, 

isolatie etc. 
c. Het voldoen aan dwingend voorgeschreven verscherpte inspectie-eisen 

buiten de normale inspecties. 

2. Financieel en administrati.ef beheer 
a. Het adviseren en begeleiden in juridische zaken in het algemeen. 
b. Het vertegenwoordigen van de eigenaar in verenigingen van eigenaars. 
c. Het verstrekken van managementinf ormatie overeenkomstig nader vast 

te stellen eisen van de eigenaar. 
d. Het verwerken van aanvragen voor individuele huursubsidie, het 

voorlopig vaststellen van het maandelijkse bedrag aan huursubsidie en 
het toepassen van huurmatiging. 

3. Verhuur van woningen en garages 
a. Het afleggen van huisbezoeken, indien dwingend voorgeschreven door de 

eigenaar. 
b. Het behandelen van zaken bij huurcommissies en kantongerechten 

( behoudens in de gevallen bedoeld onder 1. 3. 2. d. ) . 
c. Het inrichten en van personele bezetting voorzien van kijk- en 

modelwoningen. 
d. Het vervaardigen van marktrapporten als verhuurondersteunende 

activiteit. 

4. (Dynamisch commercieel) management van bedrijfs onroerend goed 
a. Winkel( centrum) management. 
b. Kantoren management. 
c. Management overig bedrijf s onroerend goed. 

5. Diversen 
a. Het verrichten van taxaties. 
b. Het ontplooien van onvoorziene activiteiten van omvangrijke aard, 

voortvloeiend uit overheidsmaatregelen. 
c. Het afwikkelen van schaden als bedoeld onder I .1. c. 

Deze uitgave is bestemd voor gebruik door leden van de NVM. 
Gebruik door anderen dan NVM-leden eir nadruk is niet toegestaan. 



2 INTERVIEWS VASTGOEDMANAGEMENT 
ORGANISATIES 

2.1 Dhf 0. Smit, Meeus, Breda 

De opdrachtgevers waarvoor Meeus objecten beheerd zijn hoofdzakelijk institutio
nele beleggers, bijvoorbeeld de pensioenfondsen van AKZO, Philips, AZL. De 
werkzaamheden die gedaan worden voor opdrachten zijn technisch, commercieel, 
juridisch en financieel van aard. Technische werkzaamheden bestaan uit het 
opstellen van onderhoudsplannen voor de middellange en lange termijn en het 
organiseren van de uitvoering. De markt waarin het object van de opdrachtgever 
zich bevindt wordt in de gaten gehouden. Veranderingen in die markt kunnen 
leiden tot adviezen van commerciele aard. Financiele werkzaamheden bestaan uit 
het opstellen van begrotingen voor onderhoud en exploitatie en uit het vaststellen 
van de huurprijzen. Het opstellen van huurcontracten en het onderkennen van 
verplichtingen van huurder en verhuurder vallen onder de juridische functies. 
Institutionele beleggers hebben steeds meer de neiging om het gehele beheer van 
onroerend goed uit te besteden. Kleinere particuliere beleggers en investeerders 
hebben een zeer gevarieerde behoefte aan diensten. Varierend van alleen het 
zoeken van huurders tot alle werkzaamheden. Potentiele klanten worden niet direct 
benaderd, noch wordt er geadverteerd. Er wordt gebruik gemaakt van soft-selling 
(lezingen, publicaties, NVM). De markt van het commercieel vastgoed is overzich
telijk te noemen: 95% van al het commercieel vastgoed is in handen van 70 grote 
en middelgrote beleggers. De overige 5 % is zeer gefragmenteerd en amorf. In dit 
laatste marktsegment zitten de particuliere beleggers. Er worden aankoop en 
verkoop adviezen gegeven aan beleggers. 

2.2 Dhr. W. Deenik, Poelwijck Adviesgroep, Amsterdam 

Poelwijck Adviesgroep beheert voor particuliere opdrachtgevers hoofdzakelijk 
woningen, soms een enkele winkel. De belangrijkste opdrachtgevers zijn de 
Institutionele beleggers. Deze hebben vooral kantoren en winkels in bun portefeuil
le. Als taken die door Poelwijck Adviesgroep worden uitgevoerd worden genoemd: 
leveren van huismeesters voor dagelijks toezicht, vaststellen van huurprijzen, 
huuradministratie, plannen en uitvoeren van onderhoud en reparaties, rapportage 
van begrotingen, verzorgen van huurcontracten, overzichten van huurinkomsten. 
Door Institutionele beleggers worden alle genoemde beheertaken uitbesteed. Voor 
vele particuliere beleggers geld dit ook, zij willen vaak niets met de exploitatie en 
onderhoud te maken hebben. Opdrachtgevers zijn veelal oude relaties. Ook mood 
op mond reclame levert klanten op. Als marktsegmenten onderscheidt men a. 
bedrijfsmatig vastgoed: winkels, bedrijfshallen, kantoren, en b. woningen. Er 
wordt ook wel verkoopadvies voor objecten gegeven, geen aankoopadvies. 
Aanleidingen hiervoor kunnen zijn verpaupering of verandering in de ruimtelijke 
ordening. Een dienstenpakket speciaal voor de particuliere belegger moet dezelfde 
diensten bevatten als het pakket voor de Institutionele belegger: incasso huren, 
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toezicht dagelijks onderhoud, adviezen onderhoud, offertes aanvragen, verhuren 
van leegstaande ruimte, aanpassingen van huren in de gaten houden. Opdrachtge
vers willen altijd een compleet pakket aan diensten en informatie hebben. De 
informatie wordt gegeven in de vorm van rapportages die maandelijks, per 
kwartaal of jaarlijks gegeven worden. Dit zijn dan vooral kwantitatieve gegevens. 

2.3 Dhr. B. van Lunteren, ABU Vastgoedmanagement, Utrecht 

ABU werkt vrijwel uitsluitend voor institutionele beleggers. De particuliere 
beleggers zijn verenigingen eigen buis. Traditioneel houdt bet beheer van bedrijfs
matig vastgoed bet volgende in: techniscb beheer, administratief beheer en bet 
verhuren van objecten. De NVM sectie Vastgoedmanagement is nu bezig om dit 
dienstenpakket wat verder uit te breiden. Er moet ook geadviseerd worden op 
strategisch niveau (aankoop, verkoop, ingreep, sloop). De trend voor de toekomst 
is niet alleen het technische beheer door een professionele vastgoedmanagement 
organisatie te laten verrichten, maar ook de commerciele taken en administratief 
beheer. Ten aanzien van planmatig onderhoud wordt opgemerkt dat dit ook 
overdreven kan worden: Met 20% van inspanningen door planmatig onderhoud 
wordt 80% van het benodigde onderhoud uitgevoerd. Voor beleggers is bet het 
veiligst om in woningen te investeren; kantoren en winkels kennen wat meer risico 
en bedrijfshallen hebben de meeste risico's. Bij bet verkrijgen van beheeropdrach
ten speelt kennis van de lokale omstandigbeden gecombineerd met kwaliteit van de 
vastgoedmanager een doorslaggevende rol. Verder komen relaties tot stand via bet 
relatie-netwerk. Promotie vindt verder plaats door folders etc. Voor ABU is de 
beheermarkt gesegmenteerd in drie onderdelen die terug te vinden zijn in het 
organogram: 1. bedrijfs vastgoed, 2. woningen, 3. verenigingen van eigenaren. Bij 
deze laatste speelt tegenwoordig bet verschijnsel uitponden: bet verkopen van 
huurwoningen aan bewoners. Het beheer van woningen voor particuliere verbuur
ders ziet er heel anders uit dan bet beheer van ander vastgoed. Er bestaat een 
markt voor deze moeilijke groep: 400.000 woningen in Nederland zijn in bun 
bezit. Moeilijkheid bij bet bebeer is dat er geen lange termijn denken mogelijk is, 
de gemiddelde grootte van bet object klein is en er andere uitgangspunten gehan
teerd worden: winst maximalisatie in plaats van continuiteit. Aangezien beheer een 
arbeidsintensief werkterrein is met lage winstmarges is het moeilijk bier actief te 
zijn. Rapportages aan opdrachtgevers bestaan uit kwantitatieve gegevens en, in 
toenemende mate, ook kwalitatieve gegevens. Beleggers zijn te vinden in de VGM, 
bet Financieel Dagblad en via PR. De informatiestroom tussen vastgoedmanager en 
belegger is nog niet optimaal en gestructureerd. Hiervoor kan een vorm en inhoud 
ontwikkeld worden. Verder kan er nog veel geautomatiseerd worden in bet bebeer. 

2.4 Dhr. Touw, Schippers Vastgoed, Den Haag 

Opdrachtgevers van Schippers Vastgoed, afdeling beheer, zijn boofdzakelijk grote 
institutionele beleggers. Als typerend voor de diensten die aan de opdrachtgever 
geleverd worden, noemt dhr. Touw de toegevoegde waarde daarvan. Naast 
dagelijks beheer hoort daar ook strategiscb bebeer bij. Dit gebeurt door gevraagd 
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en ongevraagd rendementsberekeningen te maken van objecten. Hieruit volgen 
strategische aanbevelingen voor de belegger: aanhouden, verkopen of renove
ren/verbouwen. De wisselwerking tussen asset-management bij de belegger en 
property-management bij de vastgoedmanager is het onderscheidende element van 
Schippers. De werkzaamheden bestaan hoofdzak:elijk uit uitvoering van beheers
werkzaamheden die betrekking hebben op huuradministratie, onderhoud en 
exploitatie, maar ook uit het verzorgen van de juiste communicatie tussen vast
goedmanagers, beleggers en huurders. Dit gaat dan in de vorm van periodieke 
rapportages en door dagelijks telefonisch contact. Hoewel de algemene trend is om 
alle beheertaken uit te besteden, houden institutionele beleggers zich nog vaak 
bezig met het zoeken van huurders. Opdrachtgevers van Schippers worden bereikt 
door adverteren, mood op mond reclame en, ongebruikelijk in deze branche, direct 
te benaderen. Ook gebeurt bet dat men zich al bij de ontwikkelingsfase met 
projectontwikkelaars bemoeit om zo beheercontracten te verkrijgen. Rendementsbe
rekeningen worden gemaakt met de IRR. Wanneer er een dienstenpakket voor 
particuliere beleggers ontwikkeld moet worden dan is het beter om dat vermogens
beheer te noemen, dus niet alleen vastgoed maar ook andere vormen van vermo
gensbeleggingen zoals pensioenen, aandelen, obligaties. Het verschil tussen institu
tionele beleggers en particuliere beleggers is het verschil in doelstellingen. Instituti
onele beleggers zijn meer geneigd om op de langere termijn zekere inkomsten te 
hebben, particuliere beleggers kijken meer naar de directe cashflows en streven 
winst maximalisatie op kortere termijn na. Beleggers willen steeds meer informatie 
voor steeds minder geld. Beleggers hebben, verenigd in de Raad van Onroerende 
Zaken, een standaard beheerovereenkomst ontwikkeld. De vastgoedmanagers zijn 
met het zelfde bezig binnen de sectie Vastgoedmanagement van de NVM. 

2.5 mevr. K. Kiffers-Klarenbeek, Hopman Beheer O.G., Zoetermeer 

Hopman beheerd voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Het vastgoed 
bestaat uit bedrijfsmatig onroerend goed: bedrijfshallen, kantoren en winkels en uit 
woningen. Beheer houd voor een belangrijk deel technisch beheer in. In de 
huurcontracten staat nauwkeurig omschreven wat wel en wat niet voor rekening 
van de huurder komt. Het commercieel beheer wordt door de makelaardij binnen 
Hopman uitgevoerd. Bij particuliere beleggers bestaat de behoefte om alles uit te 
besteden. Deze groep beleggers bezit voomamelijk woningen. Iedere belegger, 
particulier of institutioneel heeft een eigen methode waarop hij de resultaten wil 
zien, heeft ook een eigen computersysteem. Opdrachten komen door persoonlijke 
contacten tot stand. Het gaat vaak om vertrouwen en gunnen. Geadverteerd wordt 
in de vakbladen. De marktsegmenten winkels, kantoren, bedrijfshallen en wonin
gen hebben ieder hun eigen wettelijke bepalingen die veel invloed hebben op de 
manier waarop deze beheert warden. V oor de particuliere belegger kan een een
heidspakket diensten ontwikkeld warden waar technische, administratieve, commer
ciele en financiele diensten aanwezig zijn. Informatie zoals wie zijn de huurders, 
wat zijn de huurprijzen, wanneer lopen de contracten af etc. Het ABP heeft een 
standaardpakket aan beheerdiensten ontwikkeld. 
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2.6 Dhr. Gemmink, Nienaber & Gemmink, Bussum 

Nienaber & Gemmink houdt zich bezig met woningmakelaardij, bedrijfsmake
laardij, verzekeringen, hypotheken, pensioenen en beheer van vastgoed. Opdracht
gevers voor beheer zijn zowel institutionele als particuliere beleggers. De instituti
onele beleggers laten vooral woningen beheren, de particulieren woningen en 
bedrijfsmatig vastgoed. De beheertaken die uitbesteed worden door opdrachtgevers 
varieren van alleen technisch onderhoud tot alle diensten. Bij particulieren bestaat 
eerder de neiging om alles uit te besteden. Opdrachtgevers komen uit de relaties 
die bij de andere disciplines al aanwezig zijn. De trend bij de institutionele 
beleggers is om het beheer van onroerend goed te clusteren en onder te brengen bij 
grote, regionale vastgoedmanagement organisaties. Om je in deze markt te 
handhaven moet je de schaal vergroten. Naast dagelijks beheer wordt er ook 
zogenaamd 'dynamisch beheer' uitgevoerd. Dit houdt in het adviseren bij strategi
sche beslissingen. De particuliere belegger is een absoluut oninteressante doelgroep 
voor professionele vastgoedmanagement organisatie. Ze is te klein en te onover
zichtelijk. Ze zijn ook niet werkelijk geinteresseerd in professioneel beheer. 

2.7 Dhr. Fiering, B & F Property management, Amsterdam 

B & F beheert gebouwen voor voomamelijk grote buitenlandse beleggers, zoals 
een zweeds pensioenfonds en een duitse bank. Daarnaast houdt men zich ook bezig 
met projectontwikkeling. Als belangrijkste taak van een vastgoedmanager noemt 
dhr. Fiering het administratieve beheer. Alie administratieve diensten die te maken 
hebben met het innen van huren, onderhoud en contracten vallen daaronder. Een 
speciaal aandachtspunt bij het dagelijks beheer zijn de servicekosten. Deze zijn 
substantieel en het is niet altijd, voor de huurders, duidelijk wie verantwoordelijk 
is voor bepaalde kosten. De servicekosten zijn bij zogenaamde one-tenant gebou
wen aanzienlijk lager als bij bedrijven verzamelgebouwen. Voor moeilijke juridi
sche zaken wordt liever hulp ingeschakeld van een specialistische advocaat dan het 
probleem zelf uit te zoeken. Buitenlandse opdrachtgever besteden zoveel mogelijk 
uit. Het gebouw in kwestie is een aparte B.V. en ook de boekhouding van die 
B. V. wordt bijgehouden. Dit zie je niet zo vaak bij Nederlandse beleggers. Het is 
heel moeilijk om beheercontracten te krijgen, maar wanneer deze er zijn worden ze 
niet snel verbroken. Persoonlijk contact en vertrouwen zijn belangrijk. Er wordt 
niet geadverteerd. Belegd wordt op dit moment vooral in winkelpanden. Dhr. 
Fiering wijdt dit aan het na-aap gedrag van de institutionele beleggers. Vastgoed
managers geven meestal geen strategische adviezen aan hun opdrachtgevers. Ze 
houden zich meestal alleen met het dagelijks beheer bezig. De particuliere beleg
gers hebben zeer verschillende wensen ten aanzien van het beheer. Ze zijn veel 
emotioneler bij bet vastgoed betrokken, denken meer op de korte termijn en zijn 
meer handelaar als exploitant. Ze hebben behoefte aan duidelijke, zeer beknopte 
informatie. Alleen de essentie, de rentabiliteit van de investering vinden ze 
belangrijk om te weten. 

2.8 Dhr. van Ham, Frisia Makelaars, Den Haag 
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Frisia beheert uitsluitend voor particuliere beleggers. Zij doet daar alle voorkomen
de beheertaken voor. Technisch onderhoud organiseren (preventief, curatief, 
reparaties), commercieel adviseren over verhuur en verkoop, huuradministratie, 
BTW-administratie en betalingen, huurcommissie zaken, contracten. De behoefte 
bij particuliere opdrachtgevers bestaat om alle taken zo veel mogelijk uit te 
besteden. Klanten worden gevonden door mond op mond reclame, onderzoek bij 
het kadaster en bellen. Ook worden tips die via andere afdelingen van Frisia 
binnenkomen gebruikt. Een andere mogelijkheid is informatie van de Kamer van 
koophandel, waar vastgoed exploitatiemaatschappijen staan ingeschreven. Het 
marktsegment waarvoor Frisia werkt is duidelijk, toch kan niet gesproken worden 
van duidelijke marktsegmenten met duidelijk omschreven wensen. Er wordt door 
vastgoedmanagers advies gegeven op strategisch gebied, dwz. verkoopadvies. De 
reden dat particulieren vooral in woningen willen beleggen is bet kleinere risico die 
hieraan verbonden is. Woningen zijn kleine eenheden die in de praktijk nauwelijks 
met structurele leegstand te maken hebben. Bij kantoren, winkels en bedrijfs
gebouwen is <lat ·veel eerder het geval . De particuliere beleggers hebben behoefte 
aan duidelijke, regelmatige rapportages waar alleen die informatie wordt gegeven 
waaraan zij behoefte hebben. Dat zijn overzichten waarop in een oogopslag te zien 
is welke panden verhuurd zijn, wie de huurders zijn, wat de kosten zijn en wat de 
huurinkomsten zijn. Zij willen deze informatie direct kunnen zien, dus niet uit een 
omvangrijke rapportage hoeven te halen. 

2.9 Dhr. van bet Kruis, Zadelvast, Utrecht 

Zadelvast, onderdeel van Zadelhoff, beheert voornamelijk voor institutionele 
beleggers. Niet voor de overheid, die hebben de RGD. Er wordt aan klanten een 
standaardpakket diensten aangeboden. Hiervoor wordt een zelf ontwikkelde 
beheerovereenkomst ondertekend. Er zijn klanten die het gehele pakket diensten 
willen hebben en er zijn er die nog veel zelf doen. De tarieven die door vastgoed
managers worden berekend staan onder druk. Een van de redenen daarvoor zou 
kunnen zijn <lat ze zo ondoorzichtig zijn. Er kan niet aangewezen worden waar 
specifieke kosten door de vastgoedmanager gemaakt worden. Zo kan nooit bekend 
zijn of een beheeropdracht verlies- of winstgevend is. De grote beleggers, bijvoor
beeld PGGM, hebben wel een rekenmethode voor de vergoeding voor vastgoedma
nagers. Het is daardoor in de praktijk zo <lat beleggers bepalen wat vastgoed
managers mogen doen en welke vergoeding ze hiervoor ontvangen. Er worden 
steeds meer eisen gesteld aan de vastgoedmanagement organisaties maar de tarieven 
stijgen niet evenredig. Zadelvast komt niet aan haar klanten door te adverteren 
maar wel via Zadelhoff, mond op mond reclame en persoonlijke contacten. 
Zadelvast beheert in vergelijking met anderen tamelijk veel bedrijfshallen. Dit 
komt doordat Zadelvast in eerste instantie ontstaan is uit Pakhoed overslagbedrijven 
uit Rotterdam. Op deze manier heeft Zadelvast van oudsher veel met dit marktseg
ment te maken. Er wordt aan beleggers ook advies gegeven op strategisch gebied. 
Particuliere beleggers zijn vooral gemteresseerd direct rendement, niet in onder
houd. Dit is bet verschil met institutionele beleggers. Toch wordt er door Zadelvast 
ook wel voor particulieren en exploitatiemaatschappijen beheerd. Een nieuwe taak 
voor de vastgoedmanagers is ontstaan door de strengere wetgeving op bet gebied 
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van het milieu. Onderwerpen als hinderwetvergunningen, bodemsanering en 
afvallozing vragen steeds meer aandacht van vastgoed bezitters en gebruikers. 

2.10 Dhr. L. Berrevoets, ABC Vastgoedbeheer, Arnhem 

ABC is de grootste commerciele vastgoedmanagement organisatie in ons land. Ze 
beheerd voor haar opdrachtgevers ongeveer 80.000 woningen en 2.5 miljoen m2 

bedrijfsruimte. De opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk Institutionele beleggers. 
Enkele particulieren en exploitatiemaatschappijen behoren ook tot de opdrachtge
vers. Ook worden in een aantal regio's alle postkantoren beheerd en onderhouden 
in opdracht van PTT-Vastgoed. In vastgoed wordt, volgens dhr. Berrevoets onder
scheid gemaakt tussen bedrijfsmatig vastgoed en woningen. De minimale omvang 
van een opdracht is voor ABC 30 eenheden. Een eenheid is een woning of 100 m2 

bedrijfsruimte. Door ABC worden alle diensten aangeboden die met beheer van 
vastgoed te maken hebben. Ze streven naar een maximaal takenpakket, dus 
maximale verantwoordelijkheid. Dit is ook de herkenbare ontwikkeling op dit 
moment bij de institutionele beleggers. Toch zijn er ook nog grote beleggers die 
een of meer beheertaken zelf blijven doen. AMEV en AZL doen bijvoorbeeld zelf 
de huurincasso van de objecten die zij in bezit hebben. Kleinere beleggers hebben 
vaak de neiging om alleen klachtenonderhoud en huurincasso uit te besteden, de 
vervelendste klussen dus. De reden voor slechts gedeeltelijke uitbesteding is 
volgens dhr. Berrevoets het eigen apparaat dat zo'n institutionele belegger van 
oudsher heeft om het onroerend goed te beheren. Zo komt het voor dat ABC een 
beheeropdracht kan krijgen onder voorwaarde dat de mensen die dat werk nu bij de 
belegger doen in dienst bij ABC komen. Er zijn ook beheertaken die door ABC 
ook weer uitbesteed worden. Bijvoorbeeld juridische adviezen worden vaak 'inge
kocht'. Dit is ook afbankelijk van de moeilijkheidsgraad van het probleem. In de 
standaard huurovereenkomst staat dat de vastgoedmanager verantwoordelijk is voor 
het verhuren van het object. De verkoop wordt in principe verzorgd door aan ABC 
gelieerde makelaarskantoren. Het komt~ tot ongenoegen van ABC, ook voor dat 
ander makelaars zich mogen bemoeien met de verkoop en verhuur van door ABC 
beheerde objecten. Een ander voorbeeld is FOCAS, het pensioenfonds van C&A 
personeel. FOCAS Beheer heeft naast de C&A winkels vaak ook ander winkelpan
den in de directe omgeving. De huurders van die winkels zijn van belang voor de 
C&A warenhuizen. De verhuur van deze winkels doet FOCAS Beheer dan ook 
zelf. Ook ABC hecht geen waarde aan adverteren om beheeropdrachten binnen te 
krijgen. Opdrachten worden gekregen door goede ervaringen van opdrachtgevers in 
het verleden, vertrouwen en omdat opdrachtgevers iemand iets gunnen. "Het is als 
vastgoedmanager belangrijk om aardig gevonden te worden." Doet ABC niet veel 
aan adverteren, ze doet wel veel aan promotie. Zo wordt er een groot tennistoer
nooi en een concours hippique gesponsord, waar relaties worden uitgenodigd. Ook 
is er een ABC zaalvoetbaltoemooi voor het personeel van ABC en de opdrachtge
vers. ABC heeft een vrij uitgebreide organisatiestructuur. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Arnhem. Er zijn door heel het land regionale beheerkantoren. Een 
aantal van deze kantoren houden zich ook met andere diensten bezig zoals verzeke
ringen en makelaardij. Er zijn ook nog gelieerde kantoren. ABC werkt met 
accountmanagers op twee manieren. Er zijn accountmanagers voor regio's voor 
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bepaalde opdrachtgevers en er zijn accountmanagers voor regio' s voor alleen 
woningen of voor kantoren. De accountmanagers vormen de verbinding tussen 
hoofdkantoor en de plaatselijke kantoren. Daarnaast bestaat er ook nog een scbei
ding tussen techniscbe mensen en commerciele mensen. Er worden sinds kort ook 
verkoopadviezen gegeven. Met name bij bet ABP, Nationale Nederlanden, 
AEGON. Ook zou men graag ontwikkelings- en aankoop adviezen willen geven. 
De tarieven die ABC rekent voor bet bebeer zijn voor woningen 3 a 4 % van de 
brutobuur, bij bedrijfsmatig vastgoed is dat 1,5 a 3,5 %, athankelijk van bet taken
pakket wat geleverd wordt. De totale voorraad die door ABC bebeerd wordt levert 
1 miljard gulden aan buur op per jaar. Dat betekend voor ABC een omzet van 3 % 
van 1 miljard, ongeveer 30 miljoen gulden. Er werken zo'n 350 mensen voor 
ABC. Opdracbtgevers bebben allemaal heel eigen wensen ten aanzien van rapporta
ges en bet gebruik van computersystemen. Hier zou wel wat meer uniformiteit 
gebruikt kunnen worden. Rapportages kunnen bestaan uit kwartaalcijfers per object 
of begrotingen voor bet komend jaar. In de toekomst za1 een uitgebreider diensten
pakket gevraagd worden door opdracbtgevers. Door ook facilitaire diensten aan te 
bieden denkt ABC ook eigenaar/gebruikers te kunnen bereiken. Ook denkt dhr. 
Berrevoets dat vastgoedmanagement organisaties in de toekomst een zekere rende
mentsgarantie moeten geven voor de beleggers. Maar weer niet zo dat bet bele 
risico bij de belegger ligt. Een aangepaste bebeerovereenkomst met de nodige 
clausules moet biervoor gescbikt voor zijn. Dit geeft de vastgoedmanagement 
organisatie meer betrokkenheid. 
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I I 
I I 

A 4 0 V E R I G E A 0 M Z A K E H : : 
----------------------------------~----~: : bankgarantie huurpemingen : :x: : lXl l l l l lXlRl l l : : : :x: l : :x: l : : l lXl : l : l l l l : :x: :x:x: 
--------~---------------------------:-:-t-:-:-:-:-:-:-:-:-1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bankgarantie bijkome~de kosten (sk) : : l : :x: : · l l : :x:R: l l l : : l : : l :x: : l l : : l : : l l l l l : : l :x:x: 

----------------"'------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
accountantsverklaring (T Toekomst) :T:TlTlTl : l l l l l l l l l l l : l : : l l l : : l l : : : l l l l : l : l l :x:x: 
--------------------------------------~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: beroepsaansprakelijkheidsverzekering : : :x:x: : : : : : : : : : : : : : : : : : :x:x:x:x: : : : : : : : : : : : : : :x:x: 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
beheersvergoeding in procenten :x:x: :x:x: : : l l :x:x:x:x:x:x: :x:x:x: : :x:x: :x:x:x: : :x:x:x:x: : lXlXlXl : : : 

-----------------------------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-1-: 
beheersvergoeding in centen l : :x: l l :x:x:x:x: l l l : : :x: : : :x: : : :x:x: : :x: : : l : :x:x: : : : :x:x: ................................................................................................................................. 
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---~---~--------: : 
afstenrnen beleidsuitgangspunten :x:x:x:x:x: : : :x:x:x:x: : :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x: : lXI : : :x:x:x:x:x:x: : :x:x: 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
jaarlijks onderhoudsplan (begroting) :x:x:x:x:x: : : :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x: : :x: : : :x:x:x:x: : :x: :x:x: 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
10 jaar onderhoudsplan (begroting) :x:x:x:x: : : : IG:x:c:c:x:x:x:x:x:x: :x: : :x:x:x:x: : : : : : :x:x:x:x: : :x: :x:x: 
voorbereiding uitvoering --~~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

:x:x: : :x: :x:x:x:x:c:c:x:x:x:x:x:x:x: :x: :x:x:x:x: : :x: :c: :x:x: : :x:x: : :x:x: 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

begeleiding/kontrole uitvoering en nota's :x:x: : lXI :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x: : :x:x: 
---:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

bevoegdheid tot f 25.cxx:l,- :x:x: : : : : : lVI : : I : : : : : I : lXI : : : : : : I : : I : I : : : I : : IXlXI 
---------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

bevoegdheid tot f 100.cxx:l,- : : : I : : I I I : : : : I : : I I : I I I I I I : : : : I l I I I : I I I : I :x:x: 
----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid > f 100.cxx:l,-- l I I : IXI : : : I I : : I : : I : IX: : : IXIXIXlXI : lXI : : : : I : : : : : :x:x: 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
alg. budgetverantwoording/bevoegdheid : I :x:x: : : I : I I : I : I I : : : I I I : : : : : : : : : : : : : : l : : : : I I 

·-----:- : 
B2 KORREKTIEF OHDERH. I l 

I I .------- I t 

:x:x:x:x:x: : : :x:x:c:c:x:x:x:x:x:x:x: : : :x:x:x:x: : :x: : : :x:x:x:x: : : : :x:x: 
------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

:x:x:x:x: : :x:x: : :c:c:x:x: : : : : : : : :x:x:x:x:x:x: : :c: : : :x:x: : : : :x:x: 
·------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-1-i-:-:-:-:-:-:-~-:-:-!-~-:-:-:-:-:-t-:-:-:~:-:-:-:~:-:-:-: 

: opstellen prognoses :--------------: meldcentrale 
·-------~~~----

24 uur per dag beschikbaar :x:x:x:x:xi ·x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x;x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

toetsing van klachten :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 
----:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

bevoegdheid tot f 1.cxx:l,- : : : : :x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x: : : : 
---------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
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bevoegdheid tot f 10.cxx:l,- : : : : I : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : 

-----------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
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-------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
opdracht aan aannemers e.d. :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 
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·-----:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
voorinspekt ie 

eindinspektie en oplevering :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:c:c:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :c: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 
----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
begroting gekonstateerde gebreken :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:c:c:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :c: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
verhalen op ex-huurder :x:x:x:x:x: lXIXIXIXIXlXIXI lXIXlXlXIXlXIXl IXIXlXlXIXlXlXI :x:x:x:x:x:x:x:x:x: lXlXI 

-----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: opdracht en kontrole schade 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

bevoegdheid tot f 1.cxx:l,- I I I I :x: IXIXIXIXlXlXIXI IXIXIXIXIXl lXI lXIXIXlXIXIXIXI lXlXIXlXIXIXIXI IXl l I : 
-----------------:-:-:::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid tot f 2.500,- I I I : I I I I I : I I I I : I : : I :x: I l I I I : : : : : I l I I I : :x: : I I I 
----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid tot f 10.cxx:l,- : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : l : l l : : : : I : : l : : l : : 
----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid tot f 25.cxx:l,- (0 budget) :x:x:~:o: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : I : : I : I : : :x:x: 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
kontrole tijdens leegstand :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: IXIXIXIXIXlXIXl :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: lXlXI 
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84 SERVICE OHDERHOUD l l ----------------: : 
afsluiten onderhoudskontrakten lXlXl l lXl lXlXlXlXlClClXl lXlXlXlXlXlXlXl IXlXIXlXlXlXlXl lCl IXlXl l lXlXlXl lXlXl 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
kontrole werkzaamheden lXlXlXlXlXl lXlXlXlXlXlXlXl lXlXlXlXlXlXlXl lXlXlXlXlXlXlXl lXlXlXlXlXlXlXlXlXl :x:x: 

-----:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
jaarlijkse inspektie techn. installaties lXlXlXlXl l l l lGlXlXlXlXl lXlXlXlXl lXl : lXlXlXlXl l l l l11lXlXlXl l lXlXlXl lXlXl 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid tot f 1.!XXl,- l l l l lXl lXlXlXlXlXlXlXl lXlXlXlXlXl lXl lXlXl l lXlXlXl lXlXlXlXlXlXlXl lXl l l l 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :x: : : : : : : : : : : : : : : : : :x: : : : : 
---~~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

bevoegdheid tot f 2.500,-

bevoegdheid tot f 10.CXXl,- l : l l l l : : l l : l l l : l l : l l : : l l l l l l l l l l l l : : l : : : l l : 
------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid tot f 25.CXXl,- : l l l l l : : l : l : l : l l : l : : : l : : : l : : l : : : l : l : l l : : :x:x: ------------:- : 
B 5 REHOVATIE/PROJEKTMATIG OHDERHOUD l l 

------: : 
signalering en advies renovatie :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:c:c:x: :x:x:x:x:x:x: : :x:x:x:x:x:x:x: :c: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 
------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
opstellen plan en kosten :x:x: l lXl :x:x:x:x:c:c: l :x:x:x:x:x:x: l lXlXlXlXlXlX:X: lCl lXlXlXlXlXlXlX: :x:x: 

---:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
, rendementsbespreking : l : l lXl : : : l l : : l l l l l l : l : : : : : : : : : : : : l lXlXl : : : :x:x: 
------------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
begeleiding uitvoering wel vergoeding l l :x:x:x: :x:x:v: l l lXl :x:x:x:x: lXl l :x:x: l l l lXl l l lXlXl l lXlXl l l : : 

t-:-:-:-~-:-:-1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
begeleiding uitvoering geen vergoeding :x:x: l l : l l lG:X: : : l :x:x: l lXl i : I : LXlXl : : : : l :x:x:x:x: : : : :rn.; 
--------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~ 
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-----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
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bevoegdheid tot f 2.500,- :x:x: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

-----:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid tot f 5.CXXl,-- l l l l l l l l :GlXl : l l :x:x:x:x: lXl l : : l l l l l l l l lXlXl l lXlXlX: :x:x: 

-------------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bevoegdheid tot f 10.CXXl,- : : lXlXlXl l I :v: : l l I l l l : lXl lXl l : l l l l lXl l : l l l l l l l l l : l 

-----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I bevoegdheid tot f 25.CXXl,- I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ---- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

inspektie/aansprakelijkheidsstelling :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:c:c:x:x:x:x:x:x:x:x:x: lXlXlXlXlXlXlXl lCl lXlXlXlXlXIXlXl lXlXl 
----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

, afwikkeling schade :x:x:x:x:x: lXlXIXlXIClClXlXIXlXlXlXlXlXlXl lXlXIXlXlXlXlXl lCl :x:x:x:x:x:x:x: lXlXl 
:----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: vergoeding schade-afwikkeling : l : : : : : l : : : : : I :x:x:x:x: lXl : : : l l l : : : l l :x:x: I :x:x:x: l : l ....................................................................................................... ----· 
·-·-···-·················································--·-·····················----·--.. -----------·-·· t I 
I I 

l P R 0 M 0 T I 0 H E E L B E H E E R l 
I I 
I I 

............................................ :················------····················---·-······--- ....... : 
jaarlijks beleidsplan : lXI : : : l l I : lClCl : : : : I : l l : : : lXlXl : l l : I : I lXlXI I I : lXlXl 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
koordinatie en begeleiding promotieplan l lXI : l l : :x: I lClCI l I : I : : : : : l l lXlXl I I : I : l l :x:x: l l l :x:x: 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
winkeliersver. jaarlijks promotie budget : :x: l I : : IXl : : l l : : : : : : : : : : : :x:x: : : I : l I I : l : : l l lXlXl 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
belangenbehartiging en konrnunikatie : lXl : : I :x:x: I :c:c: : lXIXl : : lXl : lXIXlXlXlXlXl : ICl lXlXlXlXlXlXlXI lXlXl 

-----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
geen vergoeding additionele taken l :x: : : : : I I I l I I I I I : : l : : I IXlXlXlXl l l : : : I : : I I : : l IXlXl 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
wel vergoeding additionele taken : I : :x: I : : lGlXl : :x:x:x:x:x:x: :x: : I I l I l I : I : : :x:x: : :x:x:x: l ·I : ..... -.............................................. .... 
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c DD G H L:M pp pp s s:s:v:H 
E E E A 0 A E G H R V l F : T : A : A N l T K 0 HT GI 0 HA B A:s:r TT A GD AM l G G D T: 
R A M 0 B A I R E :H 

V 0 l PE R R W:E 
Bl EU SS S 'A:D 
E l H W S D A: ,H 0 S AR: 

: E Y M D : 
: E I D E : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. t R t N : 
: :w:s.w:s.w:s.w:s.w:e:w:e:w:e.w:e.w:s.w:e.w:e.w:e.w:e.w:e.w:e.w:e.w:e.w:s.w:e.w:s:w:s. I C 0 M M E R C I E E L B E H E E R :o:OIOIOIO:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o10:0:0:0:0:0:0:010:0:0:0:0:0:0:0:0:0: 
: lHlGlHlGlHlGlHlG:H:G:H:GIHlG:H:G:H:G:H:G:H:G:H:G:H:G:H:G:H:G:H:G:H:G:N:G:H:G:H:G:H:G: 
:-··········································:····················--·····················-- ----: :ct HUURVERHOGIHG : : 
I I I 
I I I 

: aanzegging door beheerder :x:x:x: :x: : : : : :x:x1x:x:x:x:x:x:x1x:x: :x: :XI IX:x:x: :x:x:x:x: : :x:x1x: :x:x: 
: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: aanzegging door opdrachtgever : : : :x: : :x:x:x:x: I : : : I I : I : I I : : : : : : : : : : : : :x:x: : : : : I : 
: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: voorstel jaarlijkse aanpassing beh./bel. :x:x:x: IX: :x:x:v: :x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x: :x: :x:x1x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 
: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: I bezwaarschriften/beroepsprocedures :x:x:x: :x: :x:x:x:x:x:x1x: :x:x:x:x:x: IX: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x1x:x:x:x1x: :x: :x:x: 
: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: advies mutatie prijzen maandelijks : : :x: IX: : I :v: I I I : :x: : : IX: :x: : : : : : I :x: I l : : : : : l : : : : I 
: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: I advies mutatie prijzen jaarlijks :x:x: I I I :x:x:G:x:x:x:x: :x: :x:x: I : : :x: :x: :x:x: l :x:x:x: :x:x:x: :x: :x:x: 
I -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

advies voorschot servicekosten :x:x:x:x:x: l I IG:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 
------~---~----~: : C2 ALGEMEEH : : 
----------~---~~: : 
volmacht afsluiten huurovereenkomsten :x:x:x: IX: I I :x:x:x:R:x: : : :x:x:x: :x: :x:x:x:x:x:x:x: :c: :x1x:x: IXl :x: :x:x: 

:-:-:-1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-: 
verzorging bankgaranties/waarborgsOlll!len :x:x:x: l : :x:x:G:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x: : :x:x:x:x:x:x: : :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
puntenregistratie :x: :x: :x: :x: : : :xrn:x: :x: :x:x1x: :x: :x: :x: :x: :x: :x:x:x: :x: :x: :x: :x:x: 
-----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
leegstandsoverzicht :x:x:x: :x: :x:x:v: :x:x:x: :x~x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 

.------------------------ i- ~- :- :-i-· ~-i-:-:-:-1-:- ~-1-1- ~ -:-:- :-:-1-:-1-:-:- !-1-1-:-1-:- r-:- ~-:-~-:-:-:-:-:-:-1 I advies woningverbetering (bedrijf) IXI :x: IX: iXI :x:x:x1R:x: :x:x:x:x:x:x: I :x: :x: IXI IXI :c: IXIXIXI lXIXIXI IXIXI 
: - :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: v.v.e. vertegenwoordiging : : :x: I : I I :v: I : I : I I : I I l :x: :x: :x: : : :x: I : IX:XIXI I : : I IXIXI 
: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: index b.o.g. : :x: : : : : I : : : :x: :x: :x: :x: :x: I I :x: IXI :x: : : IXl IXI : l :x: I : :x: 
: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
: toetsing b.o.g. : :x: : : : I :x: : : :x: :x: :x: : : :x: : : :x: :x: :x: : : :x: :x: :x: IXI : : :x: 
----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: b d 1. 1 c· t ) , •• , , , , , , , , , ·x· ·x·x· , , •x• , , , , , , , , , , , •x•x• , •x•x•x• •x•x• eoor e 1ng ana yse in- en ex ern I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
jaarprognose IX:x: : : I I : : I I I :x: :x:x: : :xix: : IXIXIXIX: I : I : : :x:x:x:x: I I : IXIXI 

----------------·---:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 10 jaars prognose I I I : I I I : I : I I IXI :x:x1 I : I I I :x:x:XIXI I I I I : IXIXI : I I I l lXIXI 
------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

budgetbewaking :x:x: I I : I : :G:X: : : : IXIXIXIXI I I l :x:XIXIXI : l I I : :x:x:x:x: : : I :x1x: 
-------------·----:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: : : : : : I : I : : I I :x:x:x:x1 I : : : : : I :x:x: I : : : : :x:x: : :x:x: : IX:XI beoordeling o.g.-belastingaanslagen 

I I 
----------------~, I C 3 E X T R A V E R G 0 E D I N G : I 
--~-----------~: : 
huurder: verhuurkosten volgens n.v.m. : : :x: IX: :XI :x: :x: :x:x:x: IXI IXI :x: :x: : : : : IXI IX: IX: I : :x: lXI :XI : 

--------------..--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
huurder: verhuurkosten < n. v .m. :x: I l : : I I : I : : : : I : : I : : : : : : IX: :x: : l : l I : :x: : : I I : : : 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
opdrachtgever: verhuurkosten volgens n.v.ml I IXI IX: :x:x: : :c:c:x:XIXI :x: IXI :x: :x: IX: IXIX: : ICI IX: l IXlXI lX: : : I 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: d cht huu k t 'X' t t t t 1 1 'X' 'R' I I t t t I I I I I I I I I I I 'X' 'R' I t 'X' I I I I 'X' I op ra gever: ver r OS en < n. v .m. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
courtage volgens n.v.m. b.o.g. : IXI : I I l IXI IX: :c:x:x: :x: :x: :x: I I IX: :x: IX: : : l l I l :x: :x: : : : : 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
courtage < n.v.m. b.o.g. : :x: : : : : : : : : :R: : : : : : : :x: : : : : : : : : : : :x: :x: : : :x: : : :x: 

-----------------·-·-·-·-·-:-·-·-·-·-·-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
I I I I I I I I I I I 'X'X' I 'X'X'X'X'X'X'X'X' 'X'X' opzegging beheerovereenkomst vanaf 3 mnd. :x:x:x:x:x: lX:XIXIXIXlX:x:x:x:x: l IXIXIXI lXIXIX:x:x, , , .x, ' ' , , , ' , , ' , ' 

----------------:-1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
vergoeding bij beeindiging beheer o.k. : I : I I : I I :G:x: : : : : : l : : : : : : : : : : : l : : l I : l : l l : : : : I 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
verzorging huurmatiging :x: :x: :x: : : : I :c: :x: :x: :x: :x: :x: IX: :x: :x: :x: :c: IX: l I :x: :x: : : : 

--------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
hwrmatiging regelen : : I I : I I : : l :c: IXI :x: :x: : : : : :x: :x: IX: : : :c: :x: l : :x: :x: : : : 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
Overlastzaken ·x·x·x·x·x· •x• •x•x•c• ·x·x·x·x•x•x•x•x:x• :x:x:x:x:x: :x: :c: :x:x:x: :x:x:x: :x:x: I I I I I I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I t I t -----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-.-,-,-,-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-, 
overleg met overheden :x: :x: :x: :x:x:x:x:c:c:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x: :c: IXIX:x:x:x:x:x: :x:x: 

----------------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
bewaking stedelijke ontwikkelingen :x:x: I :XI : : 1MX:c:c:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x: I IX: : : :x:x:x:x:x:x:x: :x:x: 

-----·•-•••••••••••••••••••••••••• ••••••---·--·---••••r ••--- wa -• 
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BELANGRI JKSTE OPORACHTGEYERS ABC VASTGOEOBEH[[R 

IN WILLEKEURIGE VOLGOROE 

1 AEGON Nederland N.Y. 

2 Stichting MZO pensioenfonds 

3 Algemeen burger lijk pensioenfonds 

4 Sticht i ng All Beheer 

5 ~EV Vastgoed Beheer 

6 ABN Afl!O Bank N. V. 

7 AVERO Vastgoed / Centraa 1 Beheer Yastgoed 

8 Bedrijfspensioenfonds Bouwnijverheid 

9 Cederho lm & Voss Jnternationa l a.s. 

10 Coordinat iebouw B. Y. 

11 De la 

12 Delta Lloyd Verzekeringsgroep N. Y. 

13 Stichting Bedrijfspensioenfonds OH~ 

14 N.Y. Pensioenverzekeringsmaatschappij DSM 

15 Ejendomse lskabet Scandinvia 

16 Focas Beheer B. Y. 

17 Fries Groningsche Hypotheekbank 

18 Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GM) 

19 Stichting Pensioenfonds voor de Graf ische Bedrijven 

20 Hooge Huys Yerzekeringen N. Y. 

21 Stichting Pensioenfonds Hoogovens 

22 N.Y. lnterpolis Yastgoed 

23 Pens ioenfonds der KLM 

24 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaa lnijverheid 

OPORACHTGEVERS ABC VASTGOEOBEHEER 

BELEGGERS IN VASTGOEO El GENAAR/GEBRUIKERS 

JNSTJTUT. OYERIGE PARTICUL. PROFIT NON-PROFIT 
BEL EGGER BELEGGER PERSONEN ORMNISATIE ORMNISATIE 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
t 

* 
t 



25 Nat iona le Neder landen Yastgoed 

26 Stichting Pensioenfonds Kon. Nedlloyd Groep 

27 N. V. OHRA Pensioenverzekeringen 

28 Stichting Pensioenfonds PGGM 

29 Phi 1 ips Pens ioenfondsen 

30 Unilever Pensioenfonds Progress 

31 PTI Post 

32 Stichting de Samenwerking 

33 Shell Pensioenfonds Beheer B.V. 

34 Spavast Zaandam B. V. 

35 Spoorwegpensioenfonds 

36 Stichting pensioenfonds Produktschappen Voedse lvoorziening 

37 Bedrijf svereniging voor TAB 

38 VIB N.Y. 

39 West Invest Fortress 

40 Stichting bedrijfspensioenfonds voor het Ziekenfondswezen 

OPORACHTGEVERS ABC VASTGOEOBEHEER 

BELEGGERS IN VASTGOEO El GENJIAA/GEBRUIKERS 

INSTITUT. OVERIGE PARTICUl. PROFIT NON-PROFIT 
BEL EGGER BELEGGER BELEGGER ORGANISATIE ORGANISATIE 

t 

t 

t 

t 

* 

* 
t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 
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KAARTBEELD UTILITEITSBOUW3eheer utiliteitsgebouwen blad 1 
(samenstelling van de voorraad) ( X 1.000.000 M2) 

B d i"f t k e r s a 
agra- niiverheid, handel en verkeer 
risch nijver handel horeca rep a-

he id groot- tussen detail- ratie 
Gebouwtype handel handel hand el 

Spoorweggebouwen 

Gebouwen voor het wegverkeer 2,4 5,5 

Landbouwgebouwen kassen 
89,7 

Landbouwgebouwen schuren en 
stallen 80.8 
Fabrieken magazijnen kantoren 54,9 
met hallen en loodsen 
Hallen en loodsen 21 32, 1 0,5 

1 .8 
Kantoren 4,5 < - - - - - - ... - - 4 - - - - - - - - -
Winkels 22,6 

Nutsbedrijven , 
(aebouwen voor ooenbare diensten' 
Ziekenhuizen 

Psychische ziekenhuizen en 
zwakzinniaen inrichtinaen 
Verpleegtehuizen 

Overige instellingen 
aezondheidszora 
Restaurants cafe's bars 3,9 

Overdekte zwembaden 

Overdekte sportaccomodaties 

Scholen 

Universiteiten 

Bijzondere woongebouwen 0,6 
in het alaemeen 
Hotels etc. 2,7 

Overige 

Niet gerekend 24, 1 0,4 
7,2 

TOT AAL BEDRIJFSTAK 179.5 104 5 32, 1 0,5 29 7,2 5,9 

M1.10-33 
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KAARTBEELD UTILITEITSBOU~eheer utiliteitsgebouwen 

(samenstelling van de voorraad) ( X 1.000.000 M2) 
Bedrllfstak 

transo. ooslaa.comm. bank-
PTT t...s overige verz.w. 

Gebouwtype z.d.v. 
o.d.v. 

Spoorweggebouwen 
0.6 

Gebouwen voor het wegverkeer 7,2 0, 1 

Landbouwgebouwen kassen 

Landbouwgebouwen schuren en 
stall en 
Fabrieken magazijnen kantoren 
met hallen en loodsen 
Hallen en loodsen 5,5 

Kantoren - - - - > 0,1 
0,3 7,6 

Winkels 

Nutsbedrijven, 
(qebouwen voor ooenbare diensten) 
Ziekenhuizen 

Psychische ziekenhuizen en 
zwakzinniaen inrichtinaen 
Verpleegtehuizen 

Overige instellingen 
oezondheidszora 
Restaurants cafe's bars . 

Overdekte zwembaden 

Overdekte sportaccomodaties 

Scholen 0, 1 

Universiteiten 

Bijzondere woongebouwen 
in het alaemeen 
Hotels etc. 

Overige 2 

Niet gerekend 2,4 7,5 
3,2 0 3 

TOT AAL BEDRIJFSTAK 3,2 1 ,2 15,2 17,3 
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blad 2 

overioe dienstverlenina 
instellin )en van: 
gezond onder- andere 
he ids- wijs 
zora 

0,4 

5 6 

4,6 

2,7 

0' 1 

0,2 

2 

9,7 

3.2 

9 5 

1,4 

22.9 12 ,9 3.6 



KAARTBEELD UTILITEITSBOU~eheer utiliteitsgebouwen blad 3 
(samenstelling van de voorraad) ( X 1.000.000 M2) 

Bedrllfstak 
overioe dienstverlenino TOTAAL 
overheid GEBOUW-
r i j k def en- prov in gemeer gemeer water- lYPE 

Gebouwtype sie cie schapp. ten schap-
reg el oen 

Spoorweggebouwen 0,6 

Gebouwen voor het wegverkeer 0,2 0,4 16, 7 
0.9 

landbouwgebouwen kassen 89,7 

Landbouwgebouwen schuren en 80,8 
stallen 
Fabrieken magazijnen kantoren 55, 1 
met hallen en loodsen 0 2 
Hallen en loodsen 0,8 0,9 0,9 65,5 

2 
Kantoren 2,9 0,3 0,2 4 25,9 

1 ,5 0, 1 
Winkels 22,6 

N utsbedrijven, 0,3 1,5 1 • 8 
(oebouwen voor openbare diensten) 
Ziekenhuizen 0,3 5,9 

Psychische ziekenhuizen en 0,2 4,8 
zwakzinniaen inrichtinaen 
Verpleegtehuizen 0, 1 2,8 

Overige instellingen 0, 1 0,2 0,4 
oezondheidszorg 
Restaurants cafe's bars 4,4 

0 5 
Overdekte zwembaden 0,8 

0. 1 0,5 
Overdekte sportaccomodaties 0,2 5 

0,5 2,3 
Scholen 0,3 0,2 1, 8 20 

7,9 
Universiteiten 3,2 

Bijzondere woongebouwen 12,2 
in het aloemeen 1 8 0,3 
Hotels etc. 2,7 

Overige 0,3 0, 1 0,6 5 
0.6 

Niet gerekend 0,6 0,1 1,2 48,2 
1.2 

TOT AAL BEDRIJFSTAK 5.5 8.2 0.3 1. 9 22,2 1 474' 1 

M1.10-35 
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6 INTERVIEWS MET BEHEER-MEDEWERKERS 

DSM 

Dhr. H.A.H. van Wankum, Bestuurseenheid Arbo & Omgeving, DSM Limburg bv, 
Geleen, maandag 1 november, 13.30 

1 Wat zijn kemactiviteiten van DSM en hoe ziet het produktieproces er in grote 
lijnen uit? 

Het maken van grondstoffen halffabrikaten voor de kunststofindustrie. Uit ruwe 
grondstoffen, zoals etheen en benzeen wordt door kraken verschillende typen 
kunststoffen gemaakt. Iedere kunststof is uniek en heeft voor fabricage een eigen 
fabriek. Hier op het DSM terrein staan zo'n 54 fabrieken. We maken geen 
eindprodukten. 

2 Kunt u in het kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van DSM eruit 
ziet en welke positie Arbo & Omgeving hierbij inneemt? 

Sinds dat McKinsey hier is geweest is de organisatie volop in beweging. Er is een 
raad van bestuur, gezeteld in Heerlen. Dan is er een aantal ondersteunende takken, 
met een soort stafachtige ophanging: Financien, Planning & Ontwikkeling, 
Veiligheid & Milieu, Research en DSM Limburg bv. Dan hebben we de werkeen
heden, de divisies: Kunststoffen, Elastomeren, Chemische produkten & Agro, 
Andere divisies zijn er wel, maar niet op deze lokatie. De werkeenheden worden 
van diensten voorzien van DSM Limburg. Deze ondersteuning bestaat uit het 
leveren van al het personeel. Maar ook een aantal servicetaken, zoals inkoop, 
onderhoud. DSM Limburg heeft ook een bestuurlijke taak. Zij zorgt voor vergun
ningen, bestemmingsplanzaken en dergelijke. Dit omdat DSM als een vergunnings
plichtige wordt gezien door overheden en niet als een verzameling aparte werk
maatschappijen. DSM Limburg heeft als bestuurlijke taak het onderhoud van de 
terreinen en alle opstallen, met uitzondering van de fabrieken. De bestuurseenheid 
Arbo & Omgeving heeft een aantal disciplines: veiligheid, gezondheid en milieu op 
de lokatie gericht. Daarbij is gekomen de voormalige dienst planologie, die zich 
bezig hield met bestemmingsplannen en het onroerend goed. A & 0 heeft, zoals ik 
al zei, een bestuurlijke taak. De uitvoerende taak is gegeven aan het lndustrieter
rein gegeven. Dit is een greep van McKinsey geweest. Zij hebben gezegd: zorg dat 
de bestuurseenheden zo klein mogelijk zijn zodat de werkmaatschappijen zo min 
mogelijk met zware overheadkosten geconfronteerd worden. Wat zit er nog wel in: 
alle contacten met overheid, zoals vergunningen voor emissies, vergunningen voor 
bouwen, inspecties. Ten aanzien van bet onroerend goed beheren wij dat als ware 
wij als DSM Limburg bv de eigenaar. 

3 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn bier aanwezig op het gebied van 
vastgoedbeheer? Welke werkzaamheden voeren ze uit? 
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Voor de bestuurlijke taak, bet eigenaars gedeelte zijn dat drie man. Daarvan is er 
een coordinator, een man voor aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerend 
goed en een man die ongeveer de zelfde taken uitvoert voor bet landelijk groen en 
de agrarische gronden buiten de lokatie. Zij functioneren als een soort makelaars. 
De uitvoerende taken zijn uitbesteed aan een onderdeel van de inteme organisatie 
ITB. Dat is een van de eenheden die onder directe invloed van de divisies staat. 
Dit heeft men gedaan om zoveel mogelijk de kosten door gebruikers te kunnen 
laten belnvloeden. Bij ITB zijn zo'n 18 personen bezig met bet beheer van bet 
onroerend goed. Hiervan zijn er 15 gebouwenmanager en 3 voor de expertise. Dat 
vind ik een beetje aan de grote kant. Daar komt volgend jaar ook nog een sane
ring. Wij zijn verantwoordelijk voor de budgetten, ITB voor de uitvoering. Zij 
zorgen voor de periodieke controle, bet onderhoud, bet verifieren van de rekenin
gen etc. 

4 Wat is de aard, omvang en spreiding van de gebouwen en terreinen van DSM? 

Het terrein bier, bet chemische complex, is zo'n 800 hectare groot. Hier zijn de 54 
fabrieken gesitueerd. Een deel is gelegen op de lokatie, en een deel is gelegen 
buiten de lokatie. Het onroerend goed buiten de lokatie hebben wij met een andere 
doelstelling als bet o.g. op de lokatie. De terreinen buiten de lokatie zijn vaak 
landbouwterreinen waarmee de DSM bedrijven in feite niets te maken hebben. We 
hebben zo'n 900 hectare agrarische grond. Een deel daarvan wordt zelf geexploi
teerd, een deel daarvan wordt verpacht. We hebben een actief aankoopbeleid. Was 
bet zo dat je vroeger grond nodig had om een bedrijf te beginnen, zo beb je nu 
grond rondom de lokatie nodig om bet bedrijf te continueren. Anders krijg je van 
derden zoveel mogelijk inbreuk op je activiteiten. door middel van geluidscontou
ren, emissies etc. Daamaast bebben we ook nog wat oude mijnbouwgebieden met 
bier en daar goede klei. We zijn nu bezig om deze te kunnen laten exploiteren. 
Ook hebben we nog wat bossen. We moeten een keer een plan de campagne maken 
voor wat we met al dit o.g. gaan doen. De gebouwen die wij op de lokatie beberen 
zijn de meer multifunctionele gebouwen als werkplaatsen, loodsen, kantoren, 
magazijnen wat niet direct behoord bij een fabriek. Wij bebben al die objecten bier 
in beheer die als ze leegkomen ook redelijkerwijs aan een andere verbuurd kunnen 
worden. Dat zijn ongeveer 400 objecten. De grootte varieert van een redelijke 
fietsenstalling tot een groot kantoorgebouw. Als deze leegkomen proberen wij een 
andere gebruiker op te lokatie te vinden. Van deze gebouwen zijn wij eigenaar. De 
divisies zijn in de toekomst alleen maar eigenaar van de fabrieken, DSM Limburg 
van al die andere gebouwen. Het bebeer daarvan besteden wij dan uit aan ITB, 
Industrieterrein bebeer. De spreiding is over de bele lokatie maar met name aan de 
rand van de lokatie. We bebben een aantal gebouwen extern liggen. Dat zijn met 
name de kantoorgebouwen in Heerlen, bet boofdkantoor met 750 man. We bebben 
ook kantoren in Urmond (550 werkplekken), in Sittard (1000 werkplekken) en ook 
bier in Geleen (250 werkplekken). 

5 Bestaat er een relatie tussen enerzijds bet bebeer van de gebouwen, de buisvesting 
en anderzijds de andere faciliteiten zoals catering, bewaking ed.? 

Deze taken zitten bier allemaal in ITB. Industrieterreinbeheer wordt namelijk ook 
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onderverdeeld in een aantal afdelingen. Dat is een afdeling infrabeheer, gebouw
management, haven en rails, brandweer en lokatiediensten. In lokatiediensten zitten 
de onderdelen als bewaking, postverzorging, repro. Dit zal volgend jaar ook 
gesaneerd gaan worden, deels door een stuk uitbesteding. Dit wordt ondergebracht 
in een aparte bv. voor de facilitaire taken. In de toekomst wordt de gebouwbe
heerder aanspreekpunt voor de gebruikers van de gebouwen als er iets is met de 
gebouwen of met de faciliteiten. Hij zorgt voor de contracten. Op deze manier 
hoeven de werkmaatschappijen bier minder aandacht aan te geven. Wij als eigenaar 
maken ook uitsluitend gebruik van deze contactpersoon zodat we geen werkeenhe
den hoeven lastig te vallen. 

6 Wat is de positie die het administratief, technisch en commercieel beheer van 
vastgoed inneemt binnen Arbo & Omgeving? 

Commercieel beheer berust bij de eigenaar, de afdeling onroerend goed. Het 
technische deel is uitbesteed aan ITB. De administratie is voor het grootste deel bij 
ITB. Gegevens o~er rendementen, prijzen van gebouwen worden bier vastgesteld. 
Dus het administratieve en technische deel is door uitbesteding vrijwel helemaal bij 
ITB gelegd. ITB huurt van DSM Limburg en verhuurd aan de diverse divisies of 
werkmaatschappijen. De drijfveer van ITB is het zo optimaal mogelijk te verhuren. 

7 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot het onderhoud en 
beheer van de gebouwen? (onderhoud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 

De hoofdlijnen van het onderhoud worden door ons eens per jaar doorgenomen. 
Voor het overige ligt de verantwoordelijkheid bij ITB. We hebben een aantal 
gradaties van onderhoud. Je hebt onderhoud wat puur noodzakelijk is voor 
instandhouding, veiligheid en gezondheid. Andere vormen van onderhoud, het 
regulaire onderhoud wordt uitgevoerd na inspectie en na beoordeling of dat het 
onderhoud wel echt nodig is. Eventueel wordt het uitgesteld met de wetenschap dat 
het later eventueel duurder is. Bij DSM zeggen we uitstellen als we het nu niet 
kunnen betalen. Als we dan een keer winst maken voeren we het alsnog uit. Het is 
nog altijd veel gunstiger kozijnen te vervangen in bet jaar dat we winst maken dan 
onderhoud uit te voeren in de jaren dat we verlies draaien. Op de lokatie is 
kosmetisch onderhoud niet belangrijk. Buiten de lokatie zorgen we wel dat de 
gebouwen er goed uit blijft zien. Wij krijgen van bet ITB te horen welke werk
zaamheden moeten gebeuren en van boven af, van de raad van bestuur, hoeveel 
beschikbaar is voor onderhoud. Uiteindelijk beslist de business-unit directeur over 
het budget wat aan onderhoud besteed wordt. 

8 Welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud en beheer worden in het 
algemeen zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed aan exteme 
bedrijven? (management, uitvoering) 

Begeleiding en coordinatie ligt bij ITB. We willen naar een systeem met een 
gebouwencoordinator. Deze stelt programma's van eisen op, laat zich adviseren 
door exteme adviseurs. Als er op een gegeven moment aannemers aan te pas 
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komen, dan gaat dit team beoordelen of dat uitvoering goed gebeurd door de 
aannemers. Mijn inscbatting is dat bet allemaal een stap te ver is. Je zou bet bele 
pakket van bebeer duidelijk kunnen formuleren en dat pakket ergens anders neer 
kunnen leggen. Dat kan bij een instituut zoals bet ABC gedaan worden. Dat moet 
dan bij een goede partij gebeuren. Overeind blijft dater een DSM coordinator bij 
betrokken blijft. Deze externe partij moet wel dicbt in de buurt van de lokatie 
zitten. Dan moet er een dependance van zo'n organisatie bijvoorbeeld midden op 
de lokatie aanwezig zijn. Als er klacbten of problemen zijn moeten die binnen een 
dag opgelost worden. 

9 Van welke soort externe bedrijven wordt gebruikt gemaakt bij bet bebeer van de 
gebouwen? 

Aannemers in de ruimste zin van bet woord. Van dakdekkers, schildersbedrijven 
tot bouwbedrijven. Vroeger badden we twee eigen installatieadviseurs, E en W in 
dienst. Die kennis gaan we in de toekomst ook extern inkopen. Bij de bouw van 
bet kantoor in Sittard bebben we gekozen voor bet gedelegeerd bouwbeerscbap. 
We bebben zelf bet programma van eisen opgesteld samen met wat adviseurs. De 
gedelegeerd bouwbeer kreeg van ons een bepaald budget om binnen bepaalde tijd 
een gebouw te realiseren. 

10 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
beden aan externe bedrijven of bet zelf uitvoeren? 

Alles uitbesteden is niet werkbaar. Het wordt ook veel te duur en veel te omslacb
tig allemaal met al die externen. Op een gegeven moment met veel tussenscbakels 
is ook niemand meer aansprakelijk voor bet resultaat. Ik denk dan ook dat we 
moeten oppassen met te veel eigen mensen uit te scbakelen om effectief en 
daardoor ook goedkoper te kunnen blijven werken. Wat ook een rol speelt is de 
veiligbeid. In de cbemiscbe industrie kun je bepaalde verantwoordelijkheden nu 
eenmaal niet bij externen leggen. Dat geld dus ook voor bet bebeer van bet 
vastgoed. Daarom zullen belangrijke verantwoordelijkheden ook altijd bij DSM 
mensen blijven liggen. Alie constructies ten aanzien van verantwoording liggen in 
een bepaalde lijn bij DSM. Je kunt de verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
verantwoordelijkheid van een gebouw niet uitbesteden aan een externe. We bebben 
al zoveel externen bier op bet DSM terrein. Je moet oppassen dat je bier niet een 
open industrie terrein krijgt. 

11 Kunt u kort reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking bebeer 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen ed. 
- scboonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en klacbten 
- contracteren en controleren aannemers 
- techniscb inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 
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Zowel kostenraming als kostenbewaking kan uitbesteed worden als je maar de 
grenzen aangeeft. lk kan het beste aangeven wat we bij DSM gaan doen. Kostenra
ming wordt uitbesteed, kostenbewaking blijft bij ITB. Verzekeringen en belastin
gen zitten bij Arbo & Omgeving. Dat zijn eigenaars verantwoordelijkheden. Het 
schoonmaken wordt totaal uitbesteed. Planmatig onderhoud, uitbesteden. Inspecte
ren doen we een keer per jaar zelf, samen met wat extemen. Volgend jaar staan 
werkzaamheden op de lijst om uitgevoerd te worden. Ik check nu of dat dat nodig 
is. lk wil geen dak vemieuwen als dat nog niet nodig is, alleen omdat het in de 
planning is aangegeven. Doe dat wel dan is het planmatig preventief onderhoud, 
goed maar wel erg duur. Ook moet je je afvragen hoelang een gebouw nog 
gebruikt gaat worden. We willen voorkomen dat ergens kozijnen vernieuwd 
worden waama het gebouw twee jaar later gesloopt wordt. Meldpunt storingen en 
klachten mag nooit uitbesteed worden, altijd zelf doen. Contracteren van aanne
mers altijd DSM-ers, controleren mag uitbesteed worden. Inspectie kan worden 
uitbesteed omdat de norm op basis waarvan uitbesteed wordt hard zijn. Documen
tatie ligt bij DSM. We hebben daar een goed documentatiesysteem voor. 

12 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop het vastgoed van DSM 
beheerd gaan worden? 

Wanneer het ITB operationeel wordt per 1 januari, dan is dat het aanspreekpunt 
van gebruikers van vastgoed. Zij moeten dan werkzaamheden op het gebied van 
beheer gaan organiseren en coordineren. Zij hebben ook de contacten met aanne
mers en exteme adviesbureaus. Deze laatste kunnen gedetailleerde adviesbureaus 
zijn maar ook bijvoorbeeld een beheerkantoor. Dat laatste lijkt mij beter omdat op 
dit moment de verschillende gebouwbeheerders zijn eigen regels hanteert. De 
algemene ontwikkeling is in ieder geval te streven naar een kleine, flexibele 
beheerorganisatie intern, en zoveel mogelijk taken uitbesteden aan extemen. Wij 
verhuren dadelijk gebouwen aan ITB. Door middel van een eenvoudige huurover
eenkomst wordt dat gedaan. Via werkschema's wordt het komende jaar bekeken 
waar mensen van ITB mee bezig zijn. Ik denk dat de 18 mensen die er nu werken 
een beetje veel is. Daar kan nog wel het een en ander uitbesteed worden. 

Parenco 

Dhr. G. Vlaanderen, Chef Bouwkundige Dienst, Parenco bv, Renkum, 
woensdag 20 oktober, 10.00 

1 Wat is de kemactiviteit van Parenco en hoe ziet het produktieproces er globaal uit? 

De kemactiviteit van Parenco is het maken van krantenpapier. Het is een volconti
nu bedrijf met een eigen energie opwekking, eigen grondstofverwerking, eigen 
verkooporganisatie. Wij werken met een vijf ploegen dienst en staan alleen met de 
kerstdagen stil. In het produktieproces zit bijvoorbeeld bet refinen van bout chips. 
Dat is het vermalen van kleine stukjes hout tot vezeltjes. De papiermachine zelf is 
110 meter lang, met een snelheid van 1200 meter per minuut. We beginnen met 
boomstammetjes die in de chipper tot chips worden vermalen en in de refiner tot 
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vezels worden vermalen. Daarnaast word er ook nog zo'n 300.000 ton oud papier 
verwerkt. Daar moeten nog alle nietjes en elastiekjes uitgehaald worden en het 
papier moet ontinkt worden. De pulp voor papier bestaat voor 99 procent uit water 
en 1 procent uit vaste stof. Deze pulp wordt op een nylon doek gespoten waarbij er 
aan de onderzijde water onttrokken wordt. Er zijn bier twee papiermachines, een 
van 1979 en een uit 1987. Met klanten wordt gewerkt metjaarcontracten. Concur
renten hebben we in Nederland niet, in het buitenland heel sterk. De papierindus
trie is een wereld industrie. 

2 Kunt u in het kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van Parenco 
eruit ziet? Welke positie neemt de afdeling waar u werkt hierbij in? 

Directie, aantal hoofden van dienst. Hierbij is er een die puur de produktie neemt 
en een die puur de verkoop neemt. Die hoofden hebben onder zich een aantal 
chefs. Daar ben ik er een van. Binnen de Technische Dienst hebben we vier 
onderhoudsdiensten. Een mechanische werkplaats met ongeveer 100 mensen, een 
elektrotechnische werkplaats met ongeveer 30 mensen, een afdeling meet en 
regeltechniek waar ongeveer twintig mensen werken en de bouwkundige dienst met 
11 mensen. Dit is puur bouwkundig, dus niet installatie technisch. 

3 Wat is de aard en omvang van de gebouwen en terreinen van Parenco? 

In het totaal is het totale grondoppervlak 44 hectare. Het vloeroppervlak schat ik 
op zo'n 100.000 m2• We hebben een paar stukken kantoorgebouw en voor de rest 
zijn het allemaal produktiegebouwen en opslaggebouwen. Daarnaast zijn er, 
betrekkelijk weinig, werkplaatsen. Het heie bedrijf kent een begane grond, wat wij 
de twaalf meter vloer noemen. Dat is gebaseerd op NAP. Alle vloeren waarop 
bediening plaats vind van de machines. zijn bijna allemaal op de negentien meter 
plus. Zo hebben vrijwel alle produktiegebouwen een begane grond en een verdie
ping. De totale gebouwhoogte is gemiddeld zo'n twintig meter. 

4 Bestaat er een relatie tussen enerzijds het beheer van de gebouwen, de huisvesting 
en anderzijds de andere faciliteiten zoals catering, bewaking etc.? 

Wij hebben een inteme dienst, die vervult de portiersfunctie, die verzorgt bet 
schoonmaken van alle kantoren en verzorgt de bewaking. De inrichting van de 
kantoren gebeurt door de gebruikers zelf. Bureaus worden aangevraagd door de 
Inteme Dienst. Ook de inteme postvoorziening en bijvoorbeeld de lichtdrukkerij 
wordt door deze Inteme Dienst beheerd. De kantine wordt door derden bebeerd, de 
ruimte en inventaris weer door ons. Personeelszaken is de hoofdafdeling, Inteme 
Dienst valt onder personeelszaken. Ook hebben we een eigen brandweer, compleet 
met een brandweercommandant en brandweerauto. 

5 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn aanwezig op bet gebied van gebouwenbe
heer? Welke werkzaamheden voeren ze uit? 

Er zijn dus elf mensen. Dat ben ik, dat is een 'ploegbaas', een soort uitvoerder en 
dat is een werkvoorbereider. Daaronder zitten acbt medewerkers. Wij doen alles 
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wat nodig is om de gebouwen in stand te houden. We doen kleine dingen zelf. 
Wanneer iets echter meer is dan je in een a twee dagen klaar kunt krijgen wordt 
het door mij uit de organisatie getrokken. Dan gaat het of naar een ingenieursbu
reau om het uit te laten werken of naar een aannemersbedrijf om het uit te laten 
voeren. Wij verzorgen eigenlijk een eerste opvang van de normale calamiteitjes als 
een verstopte riool, een deur die kapot is. 

6 Wat is de positie die het administratief, technisch en commercieel beheer inneemt 
binnen de afdeling? 

Verzekering wordt verzorgd door de directiesecretaris van Parenco. Onroerend 
goed belasting loopt via de financiele administratie. Wanneer er over het bedrag 
onenigheid bestaat schakelen we een makelaar in. Zij geven advies op het gebied 
van onroerend goed belasting. In bet algemeen zit het administratieve beheer bij de 
directie en de financiele administratie. Het technische gedeelte zit hier, bij de 
Bouwkundige Dienst. 

7 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot bet onderhoud en 
beheer van de gebouwen? ( onderhoud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 

Wij werken binnen het bedrijf met onderhoudsbudgetten. Deze budgetten worden 
ieder jaar opgesteld. Dan heeft iedere dienst zijn wensen. Zo beb ik pure onder
houdswensen. Voor schilderwerk, dakconstructies hebben wij, wat wij noemen een 
periodiek. Daarmee wordt gelnspecteerd en daarin ligt vast wanneer onderdelen 
gemaakt zijn en wanneer onderboudswerkzaamheden uitgevoerd zijn. Dan kun je 
zien dat dit jaar dat dak aan de beurt is voor vervanging. De vraag is of daar geld 
voor is. Verbeteringen worden door onze afdeling aangezwengeld maar komen ook 
uit de fabriek. Nieuwbouw wordt niet door ons gelnitieerd. Parenco coordineert, 
controleert en draagt op. lngenieursbureaus ontwerpen, berekenen maken werkteke
ningen. De aannemer zorgt voor de uitvoering. Alie bouwkundige activiteiten zijn 
altijd ondergeschikt aan de techniscbe activiteiten. 

8 Welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud en beheer warden in het 
algemeen zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed aan exteme 
bedrijven? (management, uitvoering) 

We besteden redelijk veel uit. Zoals ik al zei aan ingenieursbureaus en aannemers. 

9 Van welke soort exteme bedrijven wordt gebruikt gemaakt bij het beheer van de 
gebouwen? 

We werken veel met een aantal vaste huisleveranciers. Bijvoorbeeld een vaste 
dakdekkersfirma. We hebben ook een ingenieursbureau wat heel veel voor ons 
doet, vooral beton technisch. Voor meer speciaal advieswerk maken we wel eens 
gebruik van Haskoning. Ook op het gebied van bijvoorbeeld waterzuivering maken 
we veel gebruik van gespecialiseerde adviesbureaus. Maar Parenco blijft de leiding 
geven. We zijn een soort professionele opdrachtgever. We hebben een jaaropdracht 
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voor het onderhouden van alle buitenterreinen, een jaaropdracht voor het onder
houd van alle hef- en schuifdeuren. Verwarmingsinstallaties wordt zelf gedaan. 
Elektra wordt zelf gedaan. Voor de ventilatie, de luchtbehandeling hebben we zelfs 
twee onderhoudsbedrijven. 

10 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
heden aan exteme bedrijven of het zelf uitvoeren? 

De grootte van het werk, de eigen beschikbare mensen. Ik denk dat we heel snel 
overstappen naar extern. Wat een belangrijke rol speelt is als het produktie 
technisch stilstanden zou veroorzaken, wij het eerder zelf doen. 

11 Kunt u kort reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- technisch inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Wij maken wel kostenramingen en we moeten ook de kostenbewaking zelf doen. 
Schoonhouden van gebouwen is uitbesteed. Dit gaat via de Inteme Dienst en in de 
fabriek zelf worden werkzaamheden uitbesteed door de produktie aan schoonmaak
bedrijven. Planmatig onderhoud ligt gedeeltelijk vast met wat wij de periodieken 
noemen. Ook omdat wij geen een hoek hetzelfde hebben is het ook ondoenlijk een 
echte meerjaren onderhoudsplanning op te stellen. Op dit moment is er ook weinig 
geld voor onderhoud. Als we dan gaan inspecteren en we signaleren gebreken heeft 
dat nog weinig zin als daar toch niets aan gedaan wordt. Voor storingen en 
klachten hebben wij een systeem van klachtenmelding met een kaart. Een willekeu
rige medewerker kan daar storingen of klachten op aangeven. Bijvoorbeeld als er 
een rioolput verstopt zit, als er een deur kapot gaat. Dat kaartje komt binnen bij de 
afdeling die het moet herstellen. Calamiteiten worden wel telefonisch gemeld, maar 
achteraf moet die storing wel schriftelijk gemeld worden. V oor calamiteiten hebben 
wij een consignatiesysteem waarbij ieder week een man geconsigneerd is. In 
principe lopen alle contracten via de afdeling inkoop. Ik mag geen contracten 
afsluiten, maar wel alle voorbereidingen doen. Het technisch inspecteren van 
gebouwen gebeurt door ons. Met het documenteren van gebouwgegevens zijn we 
bezig. Zo hebben we van de papiermachine PMl alleen al zo'n 3000 tekeningen 
van de betonconstructie. In bet totaal hebben we zo'n 15.000 tekeningen van de 
gebouwen. Als je iets op moet zoeken zoek je je dus wezenloos. De vraag rijst 
dan: moet je alles wel bewaren? 

12 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de gebouwen van 
Parenco beheerd gaan worden? 
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Ik zie in de toekomst weinig veranderingen voor de wijze waarop wij gebouwen 
gaan beheren. Ik zou wel zo iets als een gebouwbeheersysteem willen gaan 
invoeren voor het beheren van de gebouwgegevens. 

OPG 

Dhr. A. van der Leede, OPG Vastgoed bv, Hoofd Technisch Beheer, Utrecht, 
dinsdag 19 oktober, 15. 00 

1 Kunt u in bet kort aangeven wat de kemactiviteiten van OPG zijn? 

Onze kemactiviteit is groothandel in medicijnen en aanverwante artikelen. 
OPG is een farmaceutische groothandel in cooperatie verband. De leden van de 
cooperatie zijn allemaal apotheker. Die hebben zich zo'n 35 jaar geleden verenigd 
met bet doel goedkoop grondstoffen in te kopen om zo medicijnen te kunnen 
verstrekken tegen gereduceerde prijs. Inmiddels warden nog maar weinig grond
stoffen geleverd aan apothekers. Het merendeel van de medicijnen zijn tegenwoor
dig verpakte medicijnen. Wij bezorgen medicijnen aan apotheken door heel bet 
land, soms wel drie keer op een dag. Het service apparaat is dus heel erg groot en 
is eigenlijk bet enige waarop we nu kunnen concurreren. Wij leveren uitsluitend 
aan leden en sinds kort ook aan apotheekhoudende huisartsen, via de dochteronder
neming MedicoPharma. Wij doen ook nog wat nevenactiviteiten als OPG. Dat is 
het fabriceren van geneesmiddelen in twee fabrieken. Ook hebben we een bedrijfje 
in bet steriliseren van medische hulpmiddelen en bet produceren van medische 
hulpmiddelen. We zijn overigens onlangs naar de beurs gedaan. We waren in 
Nederland de eerste cooperatie die dat heeft gedaan. 

2 Hoe ziet de organisatiestructuur van OPG eruit? (holding, werkmaatschappijen) 

Er is inderdaad een OPG holding met de diverse werkmaatschappijen daarin. Wij 
zijn nu bezig om zoveel mogelijk verandering aan te brengen in de bestaande 
structuur. Die verandering kenmerkt zich door bestuurlijke decentralisatie. De 
werkmaatschappijen is onder andere groothandel, dat zijn de bedrijfjes voor de 
nevenactiviteiten, maar dat is dus ook OPG Vastgoed bv. Dit moet gaan functione
ren als aparte business units met een eigen winst- en verliesrekening. Die structuur 
wordt hoe langer hoe meer toegepast. 

3 Welke positie neemt de afdeling Vastgoed daarbij in? 

Wij verhuren als OPG Vastgoed bv vastgoed aan de verschillende gebruikers. Al 
bet vastgoed is ook eigendom van OPG Vastgoed bv. Wij verhuren tegen markt
huur en wij onderhouden dat ook voor de werkmaatschappijen. Soms huren wij 
ook voor deze werkmaatschappijen. Deze werkwijze is nuttig omdat die werkmaat
schappijen concurrerend bezig moeten zijn. Als ze geen reele huisvestigslasten 
hoeven te betalen krijg je een scheef beeld. Van de huur die deze werkmaatschap
pijen betalen onderhouden wij de gebouwen en financieren wij alle ingrepen en 
verbouwingen. Op dit moment is er bier een ontwikkeling gaande waarbij wij OPG 
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Vastgoed echt sec een beheermaatschappij laten worden. Vijf jaar geleden is OPG 
Vastgoed opgericht. De technische dienst en de service afdeling is daarin opgeno
men. Na vijf jaar zijn we zo ver dat we zeggen, toch niet duidelijk, niet zuiver. 
Scheid dat maar af. Die service die OPG Vastgoed verleent gaat over naar de 
Inteme Dienst en OPG Vastgoed wordt een zuivere beheerorganisatie. Dus alleen 
die taken die direct met de huisvesting te maken hebben. Het is heel moeilijk aan 
te geven wat wel en wat niet in de huur zit. Op dit moment is de huur die wij 
rekenen gebaseerd op markthuur en de servicekosten op de werkelijk gemaakte 
kosten. Moeten ze de onderhoud van die tuin nu wel of niet centraal gaan regelen? 
Moet de reparatie van de buiten zonnewering nu wel of niet centraal geregeld 
worden? Dit ging op een gegeven moment tot de reparatie van de vorkheftruckjes 
toe. Dat gaat nu allemaal gebeuren tot de gebruiker zelf. De gebruiker zelf maakt 
dan ook zelf uit of dat hij die wand gaat schilderen. 

4 Hoeveel mensen zijn er binnen OPG met vastgoed bezig? 

In de oude situatie, dat is de situatie waarmee we nu nog leven. Dat is met een 
technische dienst en een bouwkundige dienst. Ik heb twee man zitten bij de 
bouwkundige dienst en zeven man bij de technische dienst. Dan zitten er nog twee 
op kantoor. Ik heb zelf tien man onder mijn leiding staan, dan is er nog een man 
administratie, nog een halve directeur en een halve secretaresse. In de toekomst 
willen we het gaan doen, als beheermaatschappij met een man of zes. Die Techni
sche Dienst gaat er dan uit. Voor de lokatie Utrecht blijft de Technische Dienst een 
centrale organisatie, we zitten bier in Utrecht met een heleboel gebruikers in een 
gebouw. De bedrijven buiten Utrecht gaan de taken van de technische dienst zelf 
uitvoeren. 

5 Welke typen vastgoed, in gebruik bij OPG, worden onderscheiden? 

We hebben kantoren en we hebben magazijnen en we hebben fabrieken. Er zijn 
vier fabrieken, dat zijn eigenlijk speciale gebouwen, daar doen wij als OPG 
Vastgoed niets aan. Bijvoorbeeld PharmaChemie is een groot gebouw in Haarlem. 
Wij zijn wel betrokken geweest bij de bouw en de financiering, maar bij bet 
beheer zijn we niet betrokken. Ze hebben daar bun eigen technische dienst. 

6 Wat is er te zeggen over aard, de omvang en spreiding van voorraad vastgoed in 
gebruik door OPG? 

De spreiding is door heel het land. We hebben voor de groothandel negen filialen 
in het land. In de toekomst gaan we ons ook richten op het buitenland. Dat is 
nieuw. De omvang van de totale voorraad vastgoed schat ik op zo'n 100.000 m2• 

Daarvan is ongeveer de helft bier in Utrecht. Het merendeel is opslagruimte voor 
de medicijnen. Daarnaast is er dus een deel kantoorruimte en een deel produktie -
ruimte. 

7 Hoe is de verdeling tussen gehuurd vastgoed en vastgoed in eigendom? 

Voor de groothandel hebben wij negen filialen. daarvan zijn er twee gehuurd en 
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zijn er zeven eigendom. Kantoren hebben we bier in Utrecht van bet VIB gehuurd, 
zo'n 5000 m2 , als uitbreiding van deze lokatie. Als we klem komen te zitten dan 
huren we, dan gaan we niet gelijk bouwen. Ook komt de sale-leaseback constructie 
nog wel eens voor. Wij kunnen meer rendement krijgen van ons geld met de core
business als dan dat we dat in bet onroerend goed stoppen. Hoeveel vierkante 
meter dat zijn weet ik zo ook niet. 

8 Wat zijn in hoofdzaak de beheertaken die OPG uitvoert of namens OPG worden 
uitgevoerd? (op bet gebied van: onderhoud, verbetering, bestemmingswijziging, 
verbouwing, (ver)huur, (ver)koop, sloop) 

Dit zijn precies de taken die OPG Vastgoed tot op heden heeft gedaan. Dat gaan 
we nu veranderen. Een aantal taken zal gedecentraliseerd worden. Of dat dat goed 
is weet ik niet. Er moeten dan mensen taken uitvoeren die daar eigenlijk geen 
verstand van hebben. Dan komen ze toch weer bier terecht. 

9 Wat is de relatie met de voorziening van andere faciliteiten zoals catering, bewa
king, inteme post, reproduktie en automatisering? 

Daar is geen relatie mee, in die zin dat de inteme dienst dat allemaal doet. 
Vastgoed doet daar niets in. Er is een centrale dienst voor Utrecht en voor de 
filialen heeft men daar een adviserende taak. Dat wordt overigens opnieuw 
bekeken of dat dat nog wel nuttig of nodig is . 

10 Welke beheertaken worden in bet algemeen zelf uitgevoerd, welke beheertaken 
worden uitbesteed aan exteme bedrijven? (management, uitvoering) 

Alie doe-activiteiten worden uitbesteed. De Technische Dienst doet nog wel wat 
zelf aan onderhoud. Dit komt ook door hoe zo'n technische dienst ontstaan is door 
de aanwezigheid van bet produktieproces vroeger. De laatste drie jaar heb ik steeds 
meer uitbesteed. Onderhoudscontracten voor installaties zijn daar een voorbeeld 
van, ik wil daar geen gezeur meer hebben. Dat geld ook voor storingen en 
schilderwerk, timmerwerk. Behalve de kleine hand- en spandiensten, dat wordt 
door de technische dienst gedaan. Ook adviestaken en bouwmanagement bij wat 
grotere projecten besteden we uit. Daar heb ik onvoldoende tijd en kennis voor. Ik 
ben geen architect. Dat gaat nog steeds verder, we willen een zo'n klein mogelijke 
club. 

11 Welke motivaties zijn er om beheertaken zelf uit te voeren, welke motivaties zijn 
er om beheertaken uit te besteden? 

Je hebt als je beheertaken uitbesteed meer expansiemogelijkheden. Je blijft flexibel. 
Ook werk waarbij continuiteit aanwezig is wordt uit principe uitbesteed wanneer 
dat mogelijk is. Wij willen zoveel mogelijk ons richten op de kem activiteiten en 
al die rompslomp van gebouwen en zo, dat moeten we niet hebben. 

12 Kunt u reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 
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- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- administratieve taken als verzekeringen, hinderwet ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt technische storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- technisch inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Kostenramingen en -bewakingen doen we zelf, bested en het ook wel uit. Deze 
ramingen zijn gedeeltelijk ook gebaseerd op offertes die we aanvragen. Met name 
voor het bouwkundig onderhoud is er een meerjaren onderhoudsplanning. Voor de 
installaties ben ik daar nog mee bezig. Administratieve zaken worden voor ons 
gedaan door de financieel administratieve dienst van ons bedrijf. Hinderwetzaken 
hebben we altijd zelf gedaan maar sinds de milieuwet er is zit dat bij de afdeling 
milieuzorg. Het gaat niet meer om de machientjes en tekeningen maar het gaat om 
de stoffen die we verhandelen en de emissies. Schoonhouden doet de facilitaire 
di en st en dat doen de mensen zelf. Planmatig onderhoud doen we zelf. Meldpunt 
storingen en klachten hebben we nog wel maar beginnen we af te bouwen omdat 
we in de toekomst die services niet meer hoeven te leveren. Dat neemt af. 
Controleren van aannemers doen we uiteraard zelf. Het contracteren gebeurt hier 
niet meer, daar is een andere afdeling voor. Ook technische inspecties en documen
teren doen we zelf. We hebben hiervoor AutoCAD, daar zit het merendeel van de 
plattegronden in, maar geen gevels. Ook ander gegevens zitten in de computer, dat 
functioneert goed. Op die plattegronden staan de dingen die je in de ruimte ziet. 
Dat houden wij ook zoveel mogelijk bij. 

13 Ziet u veranderingen op voor de manier waarop de vastgoedvoorraad in gebruik 
van OPG in de toekomst beheerd wordt? 

Ja, dat heb ik al verteld. Wij geen heel duidelijk als een beheer-organisatie 
werken. De scheiding tussen service en beheer moet nog wel heel duidelijk 
afgebakend worden. Dat is lastig. 

Bloemenveiling Holland 

Dhr. W. Vos, Bloemenveiling Holland, afdeling Facility Management, 
Naaldwijk, donderdag 14 oktober, 15. 00 

1 Kunt u in het kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van de bloemen
veiling eruit ziet? 

De Bloemenveiling Holland is een cooperatie. De veiling heeft dus een aantal 
leden. Dit zijn de aanvoerders van de sierteeltprodukten aan de veiling. De veiling 
is ontstaan uit een behoefte aan een gezamenlijk afzet systeem. Dit gebeurt door 
middel van veilen en door bemiddelen. De cooperatie heeft een bestuur van acht 
personen. Deze bestuursleden zijn lid dus tuinder. Vroeger werd de veiling door 
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het bestuur gerund, sinds twaalf jaar is er een professionele directie. Onder de 
directie zijn een aantal sectoren gevormd, een van die sectoren is facility manage
ment. In de afgelopen tien jaar is bet bedrijf gegroeid van 450 medewerkers tot nu 
zo'n 1500. De omzet is inmiddels twee miljard per jaar. 

2 Wat is de aard en omvang van de gebouwen en terreinen van de bloemenveiling? 

In de afgelopen jaren is de omvang van de veiling gigantiscb uitgebreid. In de 
laatste tien jaar is 50 a 70 miljoen per jaar gelnvesteerd in gebouwen en installa
ties. De ruimtes zijn veilingzalen, geconditioneerde opslagruimtes, distributieruim
ten en ruimten die gesepareerd aan kopers van produkten verbuurd worden. In die 
verbuurde ruimtes bebben de kopers kantoren, verwerkingsmachines en koelcellen. 
De oppervlakte van bet gebouw is ongeveer 210.000 m2 • Voor een gedeelte beeft 
bet twee of drie verdiepingen. Ongeveer een derde van bet gebouw is in gebruik 
als veiling. De rest van bet gebouw is verbuurd aan kopers. Ook is er nog een 
voorraad kantoorruimte voor eigen gebruik en voor verbuur aan kopers. De 
kantoren van kopers zijn aan de gevels van bet veiling gebouw gesitueerd. Dit 
geeft voor de kopers de mogelijkheid om de werkzaamheden zowel binnen als 
buiten te volgen. Het nieuwe hoofdkantoor is in gebruik door de eigen organisatie. 
Het is op de groei gebouwd. Er staan nog wat verdiepingen leeg die in de nabije 
toekomst wellicbt vrij op de markt verhuurd gaan worden. 

3 Welke gebruikers van de bloemenveiling zijn te onderscbeiden? ( eigen organisatie, 
kopers, verkopers, transportbedrijven, anderen?) 

Dit zijn in hoofdzaak groothandelaren, detaillisten en kopers die binnen de 
gebouwen van de veilig ruimte buurt. Omdat de verkopers nauwelijks in bet 
gebouw komen kun je stellen dat de veilingmedewerkers en de kopers de belang
rijkste gebruikers zijn. 

4 Welke positie neemt de afdeling Facility Management in binnen de organisatie van 
de bloemenveiling en ten opzicbte van de verschillende groepen gebruikers? 

In bet organogram is te zien uit welke verscbillende onderdelen de afdeling Facility 
Management bestaat. Dit zijn het projectbureau, waar we nu zitten, bet service 
station, de afdeling onderboud en een algemene dienst. Als ondersteuning van deze 
onderdelen is er bet stafbureau. Het projectbureau is verantwoordelijk voor alle 
wijzigingen in bet gebouw. Onderhoud is zeg maar voor bet in de oude staat terug 
brengen van je gebouwen. Facility management verbuurt, onderhoudt, boudt in 
stand; verleent eigenlijk alle faciliteiten die nodig zijn om bet proces te laten 
draaien. Alles wat niet tot bet primaire proces behoort is hier in Facility Manage
ment gebundeld. Wij zeggen altijd dat de gebruiker verantwoordelijk is voor een 
probleem en voor bet bepalen van boeveel geld bij over beeft dit probleem op te 
lossen. Wij zijn er voor dit probleem op te lossen. In de praktijk komt een 
opdracbtgever nooit met een probleem maar met een oplossing voor bet probleem. 
Bijvoorbeeld: Ik beb een kast nodig in plaats van ik beb zoveel vierkante meter 
opbergruimte nodig. 
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5 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn aanwezig binnen de afdeling Facility 
Management? Welke werkzaamheden voeren ze uit? 

Er werken ongeveer 150 mensen bij Facility Management. In het organogram zijn 
alle disciplines aangegeven. 

6 Wat is de positie die het administratief, technisch en commercieel beheer inneemt 
binnen de afdeling? 

Wat betreft het administratief beheer leveren wij de gegevens, de boeveelbeden 
aan. De verder afuandeling van administratieve taken wordt gedaan door de 
financiele/administratieve afdeling. Zoals bet verzenden en betalen van rekeningen, 
servicekosten, verzekeringen. De afdeling onderhoud is verantwoordelijk voor bet 
technisch beheer. Zij opereert hierbij als een business-unit waarbij prestatieafspra
ken en tarieven met gebruikers gemaakt worden. De mensen bij onderhoud zijn in 
hoofdzaak uitvoerende mensen. Er wordt heel sterk rekening gehouden met bet 
uitvalrisico van bet primaire veilingproces. Daarbij wordt een afweging gemaakt 
tussen kosten en risico. Op bet gebied van commercieel heb je te maken met zo'n 
400 kopers die bedrijfsruimte binnen bet veiling gebouw hebben gehuurd. 

7 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot bet onderhoud en 
beheer van de gebouwen? (onderhoud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 

Correctief en preventief onderhoud. In hoofdzaak is bet gestructureerd, gepland, 
preventief onderhoud, waarbij de nadruk ligt op het primaire produktieproces. De 
transportbanen, de klok, de installaties. Primair onderhoud wordt in principe 
allemaal zelf uitgevoerd, secundair onderboud wordt uitbesteed. Het inrichten van 
de door kopers gehuurde ruimten worden door bet projectbureau van de sector 
facility management uitgevoerd. Dit projectbureau heeft ontwerpcapaciteit, geen 
uitvoeringscapaciteit. 

8 Welke werkzaamheden met betrekking tot bet onderhoud en beheer worden in bet 
algemeen zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed aan exteme 
bedrijven? (management, uitvoering) 

De meeste werkzaamheden waar continuiteit aanwezig is worden door ons zelf 
uitgevoerd. Voor specialistische werk zoals op het gebied van installatiebeheer 
wordt ingekocbt. De bezetting van bet projectbureau is gebaseerd op continuiteit. 
Bij grote, incidentele projecten worden ook exteme adviseurs ingescbakeld. De 
afdeling commercieel bebeer is verantwoordelijk voor bet verburen van deze 
ruimten. 

9 Van welke soort exteme bedrijven wordt gebruikt gemaakt bij bet bebeer van de 
gebouwen? 

Dit zijn adviesbureaus voor grotere projecten. Aannemers voor de uitvoering van 
de grotere projecten. Hiervoor worden zelfs ook projectmanagement adviesbureaus 
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voor ingeschakeld. Voor de verhuur van kantoorruimte zijn op dit moment 
makelaars ingeschakeld. Ook op het gebied van schoonmaken, catering en bewa
king winnen we om de zoveel tijd advies in bij externen. Dit heeft bijvoorbeeld op 
het gebied van catering geleid tot uitbesteding van de catering en later toch maar 
weer zelf gaan doen. Groot onderhoud, planmatig onderhoud zit veel extern. 
Bewaking is gedeeltelijk zelf, gedeeltelijk extern georganiseerd. Extern wordt ook 
veel gebruik gemaakt van stagiaires. 

I 0 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
heden aan externe bedrijven of het zelf uitvoeren? 

Belangrijk zijn het onderscheid tussen primair proces, wat wij zelf in de hand 
willen houden; en het secundaire proces wat uitbesteed kan worden. Daarnaast 
speelt continui'teit en piekbelasting een grote rol. Ook speelt de meerwaarde van 
het stukje 'eigen bloed' bij de aansturing van processen, dus ook het beheerproces 
en de projecten, een rol bij de overweging van uitbesteding of zelf doen. Een 
extern bedrijf is nooit zo betrokken bij het veiling proces als dat wij dat zijn. 

11 Kunt u kort reagereren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- technisch inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Kostenraming en kostenbewaking doen wij zelf, daar zijn wij groot genoeg voor. 
Verzekeringen en belastingen doet de administratieve afdeling van de veiling. Op 
het gebied van hinderwet hebben we aardig wat specifieke kennis in huis. We 
winnen daarbij wel eens extern advies in, bijvoorbeeld bij de brandweer. Wij 
stellen de plannen op voor bet onderhoud. De uitvoering van het planmatig 
onderhoud kan goed worden uitbesteed. Door een stukje automatisering wat aan 
installaties gekoppeld is, wordt bet specialistische installatie onderhoud wordt veel 
uitbesteed. Onder FM services, onderdeel van het stafbureau is er een meldpunt 
voor klachten en storingen. Dit moet heel goed geregeld zijn. Wij contracteren 
aannemers, afhankelijk van de omvang van een project controleren we zelf of 
bested en we bet uit. Inspecteren en documenteren gebouwgegevens doen wij zelf. 
Wij zijn jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van een eenvoudig CAD 
systeem. V ooral voor de ruimte die verhuurd wordt zijn aan veel veranderingen 
onderhevig die telkens opgeslagen moet worden in het systeem. Het eerste systeem 
voldeed niet optimaal. Tijden de enorme bouwstroom van de afgelopen jaren zijn 
we zelf een project gestart waarbij alle aannemers en onderaannemers op een 
zelfde eenduidige wijze gegevens op CAD tekeningen aanleverden. Hiervoor 
moeten een aantal afspraken worden gemaakt over coderingen en plaatsen (in 
lagen) van elementen. Hierdoor kan de informatie van de bouw gebruikt worden 
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voor het beheer van de gebouwen. Op dit moment zijn we bezig om door te 
borduren op het systeem wat we hebben. · Dat betekend dat er op een bepaalde 
manier informatie aan een tekening gekoppeld wordt. AutoCAD is op dit moment 
zo ver dat er relaties met andere database bestanden gelegd kunnen worden. Als je 
nog niks hebt aan geautomatiseerde gegevens is bet verschrikkelijk moeilijk om te 
beginnen omdat bet opslaan heel veel tijd en geld kost. 

12 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de gebouwen van 
Bloemenveiling Holland beheerd worden? 

Het belangrijkste gaat bet unit-management worden. We gaan steeds meer naar een 
systeem waarbij we produkten, diensten aanbieden aan de klanten. Het is niet goed 
om dit al te sterk door te voeren. Er moeten bepaalde randvoorwaarden gescbapen 
worden zodat bet stukje toegevoegde waarde van zo'n eigen unit niet verdwijnt. 
Wij denken ook aan bet belang van het veilingproces. Zo lijkt bet misschien op de 
korte termijn voordelig met extemen te werken maar is het om deze reden op de 
lange termijn niet. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de overall organisa
tie om hier afspraken over te maken. Er ontstaat wel beter inzicbt in kosten door 
mensen die die kosten kunnen belnvloeden. 

C&A 

Dhr. R. Broekhoven, C&A Nederland, Amsterdam, woensdag 27 oktober, 10.00 

1 Kunt u in het kort aangeven wat de kemactiviteiten van C&A zijn? 

De kemactiviteit van C&A laat zich eenvoudig omschrijven als detailbandel in 
confectie. 

2 Hoe ziet de organisatie van C&A eruit? (holding, werkmaatscbappijen) 

Er zijn zo'n honderd C&A winkels in ons land met elk een eigen manager die 
verantwoordelijk is voor de vestiging. Daamaast is er een boofdkantoor, waar we 
nu dus zitten. Hier zetelt de directie en een aantal ondersteunende diensten. 

3 Welke afdeling boudt zich bezig met bet beberen van de buisvesting? 

Dat is in principe de bouwkundige afdeling die is verantwoordelijk voor bet 
onderboud. Een andere dienst boudt zicb bezig met juridiscb en administratief 
bebeer. Er is ook een dienst die verantwoordelijk is voor bet interieur. 

4 Hoeveel mensen zijn er binnen C&A met vastgoed bezig? 

Dat zijn zo'n 15 mensen. 

5 Welke typen vastgoed, in gebruik bij C&A worden onderscbeiden? 
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Voor meer dan 95 procent zijn dat eigen wink.els. In een aantal gevallen ook de 
belendende panden naast de winkels, met het oog op eventuele toekomstige 
uitbreidingen van de filialen. Dit hier is het enige kantoor. Er zijn landelijk twee 
distributiecentra. Woningen boven wink.els van ons zijn geen eigendom meer van 
ons. 

6 Wat is er te zeggen over de omvang en spreiding van voorraad vastgoed? 

In het algemeen zitten wij in steden van meer dan 60.000 inwoners. Soms ook iets 
minder, maar dan is bet afhankelijk van bet verzorgingsgebied rond die plaats. De 
basiseenheid is 800 m2 groot. De grote is afhankelijk van de omvang van bet 
verzorgingsgebied. Ook andere factoren spelen mee voor de grootte van een 
vestiging. Gemiddeld is een vestiging 1500 m2 groot. Dat zou betekenen 150.000 
m2 winkelruimte in Nederland. De verhouding tussen winkelruimte en bijruimten 
zoals opslag, kantine en kantoor is bij ons ongeveer 70-30. 

7 Hoe is de verdeling tussen gehuurd vastgoed en vastgoed in eigendom? 

Praktiscb al het vastgoed wat C&A in gebruik heeft, is ook eigendom. Alleen als 
het echt niet anders kan huren wij winkelruimte. 

8 Wat zijn in boofdzaak de beheertaken die C&A uitvoert of namens C&A worden 
uitgevoerd? (op het gebied van: onderhoud, verbetering, bestemmingswijziging, 
verbouwing, (ver)buur, (ver)koop, sloop) 

Wij doen belemaal geen uitvoerende werkzaamheden op bet gebied van onderboud. 
Het buitenonderhoud is de verantwoordelijkheid van de dienst bouwkunde. Wat er 
binnen gebeurd, daar bemoeien wij ons in principe niet mee, daar is de interieuraf
deling verantwoordelijk voor. Wel weer als bet om grote bouwkundige ingrepen 
gaat. Datzelf de geld voor de nieuwbouw. We functioneren als de spil bij die 
projecten. We proberen dan ook alles in eigen hand te houden. Als bouwkundige 
afdeling zijn we verantwoordelijk voor de schil van bet gebouw, bet dak, de 
gevels, de constructie, en de installaties. Overigens zijn wij veel meer met 
onderboud van installaties bezig dan met bouwkundig onderhoud. 

9 Wat is de relatie met de voorziening van andere faciliteiten zoals catering, bewa
king, inteme post, reproduktie en automatisering? 

Dit zijn verantwoordelijkheden van ander serviceverlenende diensten. Deze zijn 
ook centraal hier aanwezig. Wij plegen over verschillende zaken wel overleg met 
die diensten. 

10 Welke beheertaken worden in het algemeen zelf uitgevoerd, welke beheertaken 
worden uitbesteed aan exteme bedrijven? (management, uitvoering) 

Als we bij bet begin beginnen gebruiken we exteme hulp bij het zoeken naar 
geschikte lokaties of geschikte panden. Daama maken we zelf een hele grove 
kostenramingen en een heel grof schetsplan. Daama gaan we naar een architect, 
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meestal dezelfde voor bet plan besteksklaar maken. Ook de aanbesteding wordt 
door de aannemer gedaan. Op bet gebied van onderhoud hebben we vooral te 
maken met onderhoudscontracten voor de installaties. Ook bij storingen zijn 
externe bedrijven aanspreekpunt. Zeker in onze branche is de klimaatbeheersing 
van de winkels zeer belangrijk. 

11 Welke motivaties zijn er om beheertaken zelf uit te voeren, welke motivaties zijn 
er om beheertaken uit te besteden? 

Wij willen volledig een vinger in de pap houden. Daarnaast willen we ook zoveel 
mogelijk gebruik maken van externe bureaus, externe bedrijven. Wij werken wat 
betreft bouwkundige werkzaamheden met grote pieken en dalen. In maart en in 
september moet alles klaar zijn in verband met bet begin van een nieuw seizoen. 
Daardoor is er toch niet die continulteit aanwezig om mensen permanent aan bet 
werk te houden. Een andere motivatie om werkzaamheden uit te besteden is dat bet 
nieuwe, frisse ideeen geeft. Als bet werk al een aantal jar~n doet ontstaat bet 
gevaar van bedrijfsblindheid. Voor de bulk van bepaalde werkzaamheden kan je 
ook externe bureaus inscbakelen. Zo bµl bet techniscb inspecteren van de winkels 
best door externen gedaan worden. Als dan bij tacbtig procent van de gebouwen 
niets aan de hand is kun je je gaan concentreren op die twintig procent waar wel 
iets moet gebeuren. Dan bezig dus niet meer met die honderd maar nog maar met 
die tachtig bezig. 

12 Kunt u reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- administratieve taken als verzekeringen, binderwet ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt technische storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- techniscb inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Schoonmaken wordt uitbesteed per vestiging. Onderhoud aan de buitenzijde doen 
wij zelf op basis van inspecties. Voor storingen op bouwkundig terrein hebben we 
nu een proef met Kobus. Dat is een landelijk gespreid netwerk met een meldcen
trale. Door bet bele land rijden busjes voor het repareren van storingen als 
bijvoorbeeld een dak dat lekt. Alie storingen of klacbten zijn tot nu toe wel bier 
via een centraal meldpunt binnengekomen om controle te bouden. Dit is dus een 
experiment. 

13 Ziet u veranderingen op voor de manier waarop de vastgoedvoorraad in gebruik 
van C&A in de toekomst bebeerd wordt? 

In de toekomst willen we een volledig geautomatiseerd gebouwbebeersysteem 
invoeren. Centraal moeten dan allerlei gegevens over bet klimaat in de verschil
lende winkels bekend zijn. Ook storingen moeten automatiscb binnenkomen met 
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dat systeem, zodat we snel kunnen reageren. In de toekomst gaan we toch meer 
werken met onderhoudsplanningen voor bouwkundig onderhoud. 

Vendex 

Dhr. N. W. Velthuis, Vendex International nv, afdeling Onroerend Goed, Amster
dam, donderdag 13 Oktober, 8.30 

1 Kunt u in het kort aangeven wat de kernactiviteiten van Vendex zijn? 

Vendex International is in principe bet grootste detailhandelsbedrijf van Nederland. 
De hoofdgroepen zijn Food, Fashion, Hardwaren en Diensten. Naast natuurlijk de 
V &D warenhuizen. 

2 Hoe ziet de organisatie van Vendex eruit? (holding, werkmaatschappijen) 

In de groepen zitten een aantal werkmaatschappijen die een grote mate van 
zelfstandigheid bezitten bij bun bedrijfsvoering. Werkmaatschappijen van de Food
groep zijn: Edah, Konmar, Dagmarkt; van de Fashion-groep: Kreymborg, Perry 
sport, Hunkemoller; van de Hardwaren: Dixons, Kijkshop en van de Diensten
groep: ASB uitzendbureau en schoonmaakbedrijven. Er is wel per groep een 
directie die de belangen van zo'n groep behartigt. Helemaal apart staat de werk
maatschappij V&D bedrijven, zij zijn wel bet belangrijkst binnen Vendex. 

3 Welke positie neemt de afdeling Onroerend Goed daarbij in? 

De afdeling Onroerend Goed is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aankoop, 
verkoop en (ver)huur van al bet onroerend goed in gebruik van de verschillende 
werkmaatschappijen. Onroerend Goed en Treasure (geldstromen) zijn eigenlijke 
enige ondersteunende activiteiten van de werkmaatschappijen die gecentraliseerd 
zijn op dit hoofdkantoor. De functie van de afdeling OG is tweeledig. Doordat 
Vendex internationaal eigenaar is van de panden in gebruik van de werkmaatschap
pijen (uitgezonderd de gebouwen van de Food-groep) wordt dit onroerend goed 
namens de centrale directie technisch, administratief en commercieel beheerd. Een 
andere taak is bet winkels zoeken voor al die werkmaatschappijen. De behoefte aan 
winkelruimte wordt bier kenbaar gemaakt door de verschillende werkmaatschappij
en. In bet algemeen is de detaillist en de detailhandel nauwelijks gelnteresseerd in 
het onroerend goed wat in gebruik is. Detailhandel is veel meer gefixeerd op de 
resultaten op hele korte termijn terwijl je bij onroerende goed of veel langere 
termijnen bezig bent .. Ook zijn de kosten gemoeid met het onroerend goed maar 
een klein gedeelte van de totale kosten en omzet van een detailhandelsbedrijf. 

4 Hoeveel mensen zijn er binnen Vendex met vastgoed bezig? 

Er werken op deze afdeling twintig mensen. Daarvan zijn er twaalf commercieel 
en acht administratief. Van de twaalf commerciele zijn er drie technisch-commer
cieel, vier project-ontwikkelaars en vijf lokatieverwervers. Projectontwikkelaars 
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vooral voor het herontwikkelen van de warenhuizen. Dit is nodig door veranderen
de detailhandelsconcepten en het optimaliseren van het ruimtegebruik. Het initieren 
gebeurt in-huis, daarna wordt contact gezocht met derden. 

5 Welke typen vastgoed, in gebruik bij Vendex worden onderscheiden? 

In hoofdzaak de warenhuispanden van V &D, 61 vestigingen die tezamen goed zijn 
voor zo'n 750.00 m2 • Daarnaast zijn er de speciaalzaken, gezamenlijk ook zo'n 
200.000 m2 • Supermarkten: 200.000 m2, kantoren: 50.000 m2, distributiecentra 
zo'n 150.000 m2 • 

6 Hoe is de verdeling tussen gehuurd vastgoed en vastgoed in eigendom? 

Praktisch alle warenhuizen zijn eigendom van Vendex, 57 van de 61 warenhuizen. 
Van de overige gebouwen, vooral winkels, is ongeveer 50% eigendom en 50% 
gehuurd. 

7 Wat zijn in boofdzaak de bebeertaken die Vendex uitvoert of namens Vendex 
worden uitgevoerd? (op het gebied van: onderhoud, verbetering, bestemmingswij
ziging, verbouwing, (ver)huur, (ver)huur, sloop) 

Alle taken die te maken bebben met de werving en bet bebeer van het onroerend 
goed worden bier uitgevoerd. Bijvoorbeeld alle buurcontracten worden bier 
ondertekend. Onze belangrijkste opdracbt is het verbeteren van bet gebruik, bet 
efficienter omgaan met de ruimte. daarbij is het onze taak om te kijken of dat de 
werkmaatschappijen doelmatig omgaan met hun ruimte, uitgedrukt in vierkante 
meters. Een andere taak is te bekijken water aan panden verbetert kan worden en 
biervoor voorstellen te doen. Wij bemoeien niet met de inricbting en de gevels, 
wel met grootschalige verbouwingen. Ook worden bier een aantal traditionele 
beheeractiviteiten uitgevoerd zoals, bet verburen van winkels, administratieve 
gebeuren. Voor het onderhoud en andere investeringen wordt oer jaar een budget 
bepaald. 

8 Wat is de relatie met de voorziening van andere faciliteiten zoals catering, bewa
king, inteme post, reproduktie en automatisering? 

Dit zijn zaken waarvoor de werkmaatschappijen zelf verantwoordelijk zijn. Daar 
hebben wij dan ook helemaal niets mee te maken. 

9 Welke beheertaken worden in het algemeen zelf uitgevoerd, welke beheertaken 
worden uitbesteed aan exteme bedrijven? (management, uitvoering) 

Kort samengevat doen we het commerciele en administratieve beheer in principe 
zelf en besteden we het technisch beheer helemaal uit. Dus niet alleen de uitvoe
ring, ook het management, inspecties ed. Wei worden alle rekeningen bier betaald. 
Ook die via exteme bedrijven lopen. V oor uitbesteding van technisch beheer wordt 
beroep gedaan op Zadelvast als beheerorganisatie, maar ook op de BAM (Bataafse 
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Aannemings Maatscbappij) waarmee ZOJutst een contract is afgesloten voor bet 
techniscb begeleiden van een aantal grote projecten. ABC is de bebeerder voor de 
woningen die we in eigendom bebben. Voor projectontwikkeling wordt gekeken of 
er voldoende mankracbt bier aanwezig is om het zelf te doen, is dat niet bet geval 
dan scbakelen we een externe projectontwikkelaar in. 

10 Welke motivaties zijn er om bebeertaken zelf uit te voeren, welke motivaties zijn 
er om bebeertaken uit te besteden? 

Wij willen klein blijven als afdeling. Daardoor zoeken wij veel externe steun bij 
onze werkzaamheden. Wat een ander beter kan moet je een ander laten doen. 
Bebeer is ook een specialisme, iets wat niet iedereen zal onderkennen. In de 
decentrale gedacbte van Vendex past ook dat je veel uitbesteed en flexibel blijft. 
Omdat bet commerciele beheer, het verburen van winkelruimte, een geringe 
omvang bee ft doen we dat zelf. De meeste gebouwen zijn immers in gebruik door 
de eigen organisatie. Ook contacten met lokale overbeden zijn zaken die je 
eigenlijk niet uit kunt besteden. 

11 Kunt u reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking bebeer 
- administratieve taken als verzekeringen, binderwet ed. 
- scboonhouden van gebouwen 
- planmatig onderboud 
- meldpunt tecbnische storingen en klacbten 
- contracteren en controleren aannemers 
- techniscb inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Kostenraming en kostenbewaking wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld Zadelvast, 
ABC en de BAM. Het is niet onbelangrijk. Zeker in de detailbandel waar de 
winstmarges vaak marginaal zijn, zijn ook buisvestingskosten belangrijk. Alle 
administratieve taken bier genoemd worden bier in-buis uitgevoerd. We doen wel 
aan planmatig onderboud maar nooit op bele lange termijn. Dit beeft te maken bet 
vaststellen van jaarlijkse budgetten. Door Zadelvast is er een 24-uurs storingsdienst 
aanwezig. Dit is belangrijk in de detailbandel omdat de winkel open moet. Alie 
contracten met aannemers van enige omvang worden bier ondertekend. Documen
teren van gebouwgegevens is een probleem. Zonder gegevens kun je geen visie 
bepalen. Ik vind dat met name daar de automatiseringsbrancbe bet beeft laten 
afweten; er zijn geen goede, gebruiksvriendelijke programma's voor dit doel op de 
markt. Het is allemaal te duur, te gecompliceerd. CAD-programma's zijn gericht 
op ontwerpen, niet op bebeer. 

12 Ziet u veranderingen op voor de manier waarop de vastgoedvoorraad in gebruik 
van Vendex in de toekomst bebeerd wordt? 

Nee, we zijn al in verre mate bezig met uitbesteding van bet activiteiten. Dat was 
ons doel, dat bebben we bereikt. lk denk niet dat hieraan nog veel zal veranderen 
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in de toekomst. 

Van Ommeren 

Dhr. T. Wouters , Technical Supervisor, Van Ommeren Tank Terminal Botlek bv, 
Botlek, donderdag 28 oktober, 10.00 

1 Kunt u in het kort aangeven wat de kemactiviteiten van Van Ommeren zijn? 

De kemactiviteit van Van Ommeren Tankopslag is het verhuren van tanks voor 
vloeibare ladingen en het opslaan en overslaan van die ladingen. Binnen de Van 
ommeren holding zijn er een aantal tankopslag bedrijven, er is een zeerederij en de 
binnentankvaart. Het algemene kenmerk is transport en opslag. Iedere tank op het 
terrein hier heeft een leiding naar een van de aanlegsteigers. Vanaf die steigers 
worden schepen leeggepompt. Vanuit de tanks wordt het met lichters, in tankauto's 
of in vaten verder vervoerd. 

2 Hoe ziet de organisatiestructuur van Van Ommeren eruit? (holding, werkmaat
schappijen) 

Over de holding kan ik niet veel vertellen. Deze werkmaatschappij wordt geleid 
door een directeur met vijf hoofden van dienst. Een van die diensten is de techni
sche dienst. Deze is verantwoordelijk voor alle civiele en bouwkundige zaken. 
Daamaast zijn er diensten: veiligheid en milieu, administratie, commerciele zaken 
en logistiek. Onder het hoofd van de technische dienst zitten een chef onderhoud 
elektra, een chef onderhoud mechanisch, en ikzelf als chef civiel en bouwkundige. 

3 Welke afdeling is in het algemeen verantwoordelijk voor het vastgoed wat Van 
Ommeren in gebruik heeft? 

Dat is zoals gezegd de technische dienst. 

4 Welke positie neemt deze afdeling binnen de totale organisatie? Hoeveel mensen 
werken er en welke disciplines zijn er? 

Het is een van de vijf diensten. Er is een hoofd technische dienst. Deze wordt 
ondersteund door de technische administratie. Voor de voorbereiding is een 
mechanisch civiele man. We hebben een denktank mechanisch-elektrisch, en er is 
een chef onderhoud met onder zich vier bankwerkers en drie elektriciens. 

5 Wat is er te zeggen over aard, de omvang en spreiding van voorraad vastgoed in 
gebruik door Van Ommeren? 

Er zijn 5 dienstgebouwen, 17 pompkamers, 32 servicegebouwtjes. Dat zijn de 
gebouwen en gebouwtjes die we in gebruik hebben. Maar de grootste voorraad 
vastgoed wordt in feite gevormd door de 310 tanks die we bier hebben. Deze tanks 
hebben een gezamenlijke inhoud van ongeveer een miljoen kubieke meter. Hier 
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slaan we uitsluitend minerale en cbemiscbe olien op. Bij ander vestigingen worden 
ook wel eetbare olien opgeslagen. Daamaast is er ook nog zo'n 300.000 m2 

bestrating. 

6 Hoe is de verdeling tussen gebuurd vastgoed en vastgoed in eigendom? 

Alles is eigendom van Van Ommeren, op de grond na. Die is gebuurd van bet 
bavenbedrijf Rotterdam. Zij beeft bier alle grond in eigendom. 

7 Wat zijn in boofdzaak de bebeertaken die Van Ommeren uitvoert of namens Van 
Ommeren worden uitgevoerd? (op bet gebied van: onderboud, verbetering, bestem
mingswijziging, verbouwing, (ver)buur, (ver)koop, sloop) 

Iedere tien jaar wordt de tank gereconditioneerd. Hij gaat dan buiten bedrijf, wordt 
scboon en gasvrij gemaakt. Daarna komt de onderboudsdienst. Leidingen en 
afsluiters moeten vemieuwd worden. De afwerklagen worden gecontroleerd. we 
meten de wanddikten en bodemdikten. Dit word als mechaniscb onderboud 
bescbouwd. Het enige bouwkundige werk is de coating in- en uitwendige en de 
eventuele isolatie van een tank. Een aantal tanks is ook uitgerust met een verwar
mingssysteem, voor bet op temperatuur houden van bepaalde olien. Voor de 
gebouwen bebben we ook te maken met onderhoud. Zo is er een planning waarin 
bijvoorbeeld staat dat om de twaalf jaar de dakbedekking vernieuwd wordt. Om de 
vijf jaar worden alle gebouwen geinspecteerd. Aan hand van deze inspectie worden 
budgetten voor de komende jaren opgesteld. We beginnen dan op het dak, gaan 
naar de buitengevels en daama in het gebouw: wanden, afwerkingen en installaties. 
De verbuur van de tanks wordt verzorgd door de commerciele afdeling. 

8 Wat is de relatie met de voorziening van andere faciliteiten zoals catering, bewa
king, inteme post, reproduktie en automatisering? 

Bij ons is de inteme dienst verantwoordelijk voor de catering, het scboonmaken 
van de gebouwen, bewaking en dergelijke. 

9 Welke bebeertaken worden in het algemeen zelf uitgevoerd, welke beheertaken 
worden uitbesteed aan exteme bedrijven? (management, uitvoering) 

Alles wordt in principe uitbesteed op bouwkundig en civiel technisch gebied. We 
hebben voor de uitvoering geen enkele man in dienst. Er zijn wel wat bankwerkers 
en electriciens aanwezig maar die hebben wat wij noemen een soort van EHBO 
functie. Zij verwerken de eerste storingen. Wat bijvoorbeeld helemaal is uitbesteed 
is het schilderwerk en het stralen van de opslagtanks. 

10 Welke motivaties zijn er om beheertaken zelf uit te voeren, welke motivaties zijn 
er om beheertaken uit te besteden? 

Wij hebben ongeveer zo'n 600.000 m2 schilderwerk. Dat is aardig wat. We hebben 
een cyclus dat we in twaalf jaar rond moeten zijn met dat schilderwerk. Dit zou 
voldoende basis zijn voor continuiteit ware het niet dat alleen van maart tot oktober 
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geschilderd kan worden. Wat zou ik die schilders die ander maanden laten doen? 
Belangrijk is dat de gebruikte verfsystemen met conserverende en beschermende 
lagen intact blijft zodat de tankwanden niet aangetast worden. Hoe duurzamer het 
verfsysteem, hoe strenger de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het 
aanbrengen ervan. 

11 Kunt u reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- administratieve taken als verzekeringen, hinderwet ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt technische storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- technisch inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

De drie afdelingen van de technische dienst informeren het hoofd in september 
over de budgetten die nodig zijn. We hebben een globale planning van werkzaam
heden voor de komende tien jaar. Ieder jaar wordt op basis daarvan en op basis 
van de beschikbare middelen een jaarplan met bijbehorende begroting opgesteld. 
We werken niet met een echte meerjaren onderhoudsplanning. Verzekeringen gaat 
buiten de technische dienst om. Voor de hinderwet is er de afdeling veiligheid en 
milieu. Voor bet schoonhouden van de terreinen hebben we een eigen terreindienst, 
in de gebouwen is het uitbesteed. Storingen worden gemeld met storingsbonnen. 
deze worden iedere morgen door de technische dienst verzameld. Inspecteren doen 
we zelf door om de zoveel tijd een gebouw te 'schouwen' . De overzichtstekening 
is in AutoCAD, toen is ook alles opnieuw ingemeten. 

12 Ziet u veranderingen op voor de manier waarop de vastgoedvoorraad in gebruik 
van Van Ommeren in de toekomst beheerd wordt? 

Wat ik bier heb geschetst is al de reorganisatie die binnen een paar maanden 
doorgevoerd gaat worden. Er verdwijnen dan 4 of 5 arbeidsplaatsen. Deze 
reorganisatie wordt geinitieerd door bezuinigingen omdat het ook in onze branche 
slecht gaat. Er verdwijnen hier in Botlek 50 van de ongeveer 250 arbeidsplaatsen. 

PIT 

Dhr. P. de Jong, Hoofd Technische Ondersteuning, PTI' Vastgoed, Den Haag, 
woensdag 13 oktober, 15.00 

1 Kunt u kort aangeven wat de kernactiviteit van PTT Vastgoed is? 

Dienstverlening aan de PIT op het gebied van huisvesting. Hiervan wordt gebruik 
gemaakt door alle werkmaatschappijen van de PTT waarvan PTT Post en PIT 
Telecom de grootste en bekendste zijn. De werkmaatschappijen zijn of worden 
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opgedeeld in zelfstandige business-units 

2 Hoe ziet de organisatie van PTT Vastgoed eruit? 

Hinnen PTT Vastgoed worden 8 soorten diensten onderscheiden die aan de klanten 
aangeboden worden. PTT Vastgoed gedraagt zicb daarbij als een commercieel 
adviesbureau wat door verkoop van diensten zichzelf probeert te bedruipen. De 
soorten diensten zijn: 

- consultancy 
- projectmanagement 
- makelaardij 
- portefeuille beheer 
- administratief beheer 
- buurders diensten 
- eigenaars diensten 
- informatie diensten 

Al deze diensten zijn in een soort handboek beschreven. Consultancy houdt in bet 
adviseren aan PTT bedrijven over onroerend goed. Bijvoorbeeld onderzoek of bet 
mogelijk is de verspreide vestigingen in een stad te concentreren in een gebouw. 
Wat zijn hiervan de consequenties, wat kost bet? Of advies bij bet opstellen van 
programma's van eisen. 

3 Hoeveel mensen werken er en welke disciplines zijn er? 

Er werken zo'n 300 mensen bij PTT Vastgoed. Daarbij zijn geen mensen met 
zagen, troffels en kwasten. Ook ontwerpactiviteiten worden uitbesteed aan exteme 
ingenieursbureaus. Een groot gedeelte van bet personeel is administratief ge
scboold. Daamaast is er een groot aantal mensen met een techniscbe bbo en mbo 
opleiding. Er zijn ook enkele academici. 

4 Wat is de relatie die PTT Vastgoed beeft met andere PTT werkmaatscbappijen? 

De business units van de verschillende werkmaatschappijen van PTT zijn klanten 
van PTT Vastgoed. Hiermee bestaat een zakelijke relatie, hoewel PTT op dit 
moment voor de business-units een monopolie bezit. 

5 Welke typen vastgoed, in gebruik bij de PTT, worden onderscbeiden? 

Dit zijn alle telefooncentrales, alle opslag en sorteergebouwen van de PTT Post, 
Kantoren. Niet de 'lokettenkantoren'; Postkantoren bv is een zelfstandige onderne
ming van ING Bank en PTT Post. Zij zijn geen klant van PTT Vastgoed. Met 
postkantoren erbij zijn er ongeveer 3200 PTT vestigingen. De omvang per vesti
ging varieert van heel klein (postkantoortje van 60 m2) · tot heel groot ( districtscen
trale van meer dan 100.000 m2) en alles daar tussen in. De grootste gebouwge
bruikers zijn PTT Post, PTT Telecom en PTT Holding. Andere typen gebouwen 
zijn produktiegebouwen van Post, expeditieknooppunten, distributiecentra/voorsor-
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teercentra. Dit zijn lage gebouwen op perifere of industriele lokaties. Ook zijn er 
traditioneel nogal veel voorsorteercentra gecombineerd met een postkantoor met 
loketten. De leeftijd van gebouwen varieert van heel oud tot heel nieuw. 

6 Hoe is de verdeling tussen gehuurd vastgoed en vastgoed in eigendom? 

Historisch zijn veel van de bedrijven in eigendom. Daarentegen is de richting die 
de PTT op wil het steeds meer gaan huren van huisvesting. Hiervoor zijn een 
aantal redenen, zoals het flex.ibel houden van de omvang van de huisvesting en het 
in het eigen bedrijfsproces kunnen steken van kapitaal in plaats van in vastgoed. 
Het huren van zeer specialistische technische gebouwen is niet mogelijk. Dit zullen 
eigen gebouwen blijven. Kantoorruimte daarentegen kan beter gehuurd worden. Dit 
houdt de gebruiker mobiel en flex.ibel. De werkmaatschappijen moeten op bedrijfs
matige wijze beslissen of men wil kopen, bouwen of huren. Dit is een hele ander 
benadering als in de tijd dat de PTT nog een staatsbedrijf was. Ongeveer 70% is 
eigendom en 30% is gehuurd. 

7 Wat zijn in hoofdzaak de beheertaken die PTT Vastgoed uitvoert of namens PTT 
Vastgoed worden uitgevoerd? (op het gebied van: onderhoud, verbetering, 
bestemmingswijziging, verbouwing, (ver)huur, (ver)koop, sloop) 

Wat wij portefeuille beheer noemen is volgens ons de enige goede vorm van be
heer. Hierbij zijn allerlei disciplines van vooral technisch beheer onder een paraplu 
gebracht. Daardoor wordt het voor de klanten mogelijk om allerlei verschillende 
administratieve en technische werkzaamheden als een pakket aan een partij uit te 
besteden. Wij regelen het onderhoud volgens een meerjaren onderhoudsplan. Wij 
praten bij onderhoud over instandhoudingsonderhoud en welstandsonderhoud. 
Installatie-onderboud wordt wel veel door eigen PTT personeel uitgevoerd. 
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen groot onderhoud en klein onderhoud. 
De klant maakt een probleem ten aanzien van de huisvesting kenbaar. Vervolgens 
wordt er een voorstel, een plan met een aantal altematieven ontwikkeld. Dit heeft 
ook betrekking op alle aspecten die te maken hebben met verbouw, bestemmings
wijziging ed. Voor (ver)koop en (ver)huur is er een eigen bedrijfsmakelaardij. 
Verhuurd wordt leegstaand vastgoed als kantoren, winkelruimte, opslagruimte. De 
belangrijkste beslissingen zijn doe ik iets wel of doe ik iets niet. Doe je iets wel 
kun je geld besparen, doe iets wel hooguit procenten. 

8 Wat is de relatie met de voorziening van andere faciliteiten zoals catering, inteme 
postvoorziening, reproduktie, automatisering en groenvoorzieningen? 

Wij doen niet aan catering, postvoorziening, reproduktie en groenvoorziening. Dit 
wordt door de werkmaatschappijen zelf georganiseerd op vestigingsniveau op door 
een resultaatverantwoordelijke eenheid. De automatisering is een probleem op zich 
binnen de PTT. Wij houden ons alleen bezig met de huisvesting. 

9 Welke beheertaken worden in het algemeen zelf uitgevoerd, welke beheertaken 
worden uitbesteed aan exteme bedrijven? (beleid, management, uitvoering) 
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De trend binnen PTT Vastgoed is om weer meer zelf te gaan doen. Niet de 
uitvoering maar het aansturen van werkzaamheden. Het portefeuille beheer zijn we 
nog aan het ontwikkelen als produkt. We doen op dit moment nog betrekkelijk 
weinig aan portefeuille beheer. Een bedrijf als ABC Vastgoedbeheer stelt voor het 
vastgoed in een aantal regio's meerjaren onderhoudsplannen op met bijbehorende 
begrotingen. Wanneer deze gebudgetteerde jaarplannen goedgekeurd zijn gaat ABC 
Vastgoedbeheer deze jaarplannen uitvoeren. Het aansturen van exteme partijen en 
het maandelijks rapporteren aan de klant. Een keer per jaar vernieuwen zij op basis 
van inspecties de jaarplannen. Na 1 januari 1994 gaan wij op <lit gebied weer meer 
zelf doen. De vraag is nog even of <lat wij voldoende bemanning en ondersteunen
de systemen in huis hebben omdat uit te voeren. In de toekomst zie ik gebeuren 
dat wij bedrijven als ABC en onderhoudsadviesbureaus niet meer nodig hebbeil. 

10 Welke motivaties zijn er om beheertaken zelf uit te voeren, welke motivaties zijn 
er beheertaken zelf uit te voeren? 

Voor uitbesteding is te zeggen dat er kleine kemorganisaties zijn die veel diensten 
inkopen en daardoor in plaats en omvang flexibel blijven. Hierdoor wordt, zeker 
bij wat groter organisaties wel ontzettend veel ingekocht. Wanneer er continulteit 
in werkzaamheden zit kan <lat dan beter zelf gedaan worden om eigen personeel 
bezig te houden. Ook heeft de klant weinig begrip voor als PTT Vastgoed veel 
uitbesteed. Ook de verschuivingen in personele bezettingen binnen PTT Vastgoed 
speelt hierbij een rol. Men ontslaat niet zo eenvoudig werknemers bier. Het wel of 
niet uitbesteden is veel meer dan een optimaliseringsproces. Voor bet zelf uitvoe
ren van beheertaken is wel enige omvang nodig. Ik denk daarbij aan een bezetting 
van minimaal drie personen voor voldoende ervaring, kennis en expertise. De PTT 
is groot genoeg om zoiets als PTT Vastgoed te hebben. 

11 Kunt u reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- administratieve taken als verzekeringen, hinderwet ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt technische storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- technisch inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Administratieve taken worden verzorgd door een afdeling administratieve en 
juridische zaken. Op het gebied van schoonmaken zijn een aantal adviseurs 
aanwezig. V oor installaties zit melden van storingen meestal in een onderhoudscon
tract, het maakt deel uit van de servicekosten. Tijdens werktijden is er per regio 
een meldpunt voor bouwkundige storingen. In aantal is dat voldoende voor 95 of 
meer procent voldoende. V oor de overige 5 procent is geen 24-uurs meldpunt. 
Standaard zijn er een aantal standaard bestekken en contracten voor onderhoud en 
nieuwbouw. Bij inspecteren speelt de vraag: hoe goed is goed genoeg? Documen
teren gebouwgegevens is heel belangrijk en een heel groot probleem. Het eenmalig 
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vastleggen nog niet eens zozeer maar wel het bijhouden ervan. Beperken van het 
aantal gegevens is dan ook belangrijk. Vanuit welke invalshoeken wordt naar de 
gegevens gekeken. Het probleem is wie houdt dat bij. 

12 Welke veranderingen ziet u gebeuren in de toekomst op het gebied van vastgoedbe
heer voor PTT Vastgoed? 

Meer zelf doen versus uitbesteden. Meer zelfstandige positie ten opzichte van PTT 
werkmaatschappijen. Daardoor moet ook meer geconcurreerd gaan worden op de 
markt van exteme bedrijven. De verplichte winkelnering is afgeschaft. Het 
kwaliteitsbewustzijn moet ook beter worden. Eventueel wordt na verloop van tijd 
ook op de exteme markt buiten PTT gericht als alle veranderingen op orde zijn. 

Randstad 

Dhr. C. Gehrels, Randstad Uitzendbureau bv, afdeling Onroerend Goed, Diemen, 
dinsdag 12 oktober, 15.00 

1 Kunt u in het kort aangeven wat de kemactiviteiten van Randstad Uitzendbureau 
zijn? 

Randstad Uitzendbureau brengt de koppeling tot stand tussen tijdelijk werk en 
arbeid. Dat is in principe de enige kemactiviteit. 

2 Hoe ziet de organisatiestructuur van Randstad er uit? 

Randstad Uitzendbureau maakt als grootste werkmaatschappij deel uit van de 
Randstad Holding. Ander werkmaatschappijen zijn Tempo-Team op het gebied van 
uitzendorganisaties, en werkmaatschappijen op het gebied van schoonmaken en 
beveiliging. Randstad Uitzendbureau is een platte organisatie. Op het hoofdkantoor 
in Diemen zijn de directie en een aantal stafgroepen gehuisvest. Per stafgroep is er 
een directeur, daarnaast zijn er per regio een aantal buitendienst directeuren. In bet 
totaal zijn er ruim 1500 werknemers in dienst. Er zijn ongeveer 300 vestigingen 
van Randstad Uitzendbureau in ons land. Deze zijn verdeeld in 25 districten met 
ieder een districtsmanager. Per district zijn er tien a vijftien vestigingen. Per twee 
a drie vestigingen is er een vestigingsmanager. Daarnaast is Nederland ook weer 
verdeeld in drie regio's. Districtsmanagers rapporteren aan een buitendienst 
regiodirecteur van een van drie regio's. 

3 Welke positie neemt de afdeling Onroerend Goed hierbij in? 

De afdeling Onroerend Goed behoort tot de stafafdeling Marketing & Services. 
Hier wordt onder andere onderzoek gedaan naar mogelijk nieuwe lokaties voor 
vestigingen. Plannen worden voorgedragen aan de directie. Deze keuren bet goed 
of af. Er wordt vervolgens geformuleerd waar een vestiging moet komen, hoe 
groot deze moet zijn en wat de aankoop-, bouw- of huurkosten voor de vestiging 
maximaal mogen zijn. De afdeling verwerving gaat met deze gegevens aan de slag 
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om iets te kopen of te huren. 

4 Op welke verschillende niveaus zijn mensen of bedrijfsonderdelen verantwoordelijk 
voor bet beheer van vastgoed? (bijvoorbeeld: hoofdkantoor, regiokantoor, uitzend
bureau) 

De centrale afdeling Onroerend Goed bestaat, naast de afdeling verwerving uit een 
bouwkundige afdeling. De afdeling verwerving bestaat uit twee mensen, de 
bouwkundige afdeling bestaat uit negen mensen. De vestigingen zijn voor de 
bouwkundige afdeling verdeeld in vier regio's. Per regio is er een projectleider 
verantwoordelijk voor zeventig a tachtig vestigingen. Zij regelen bet onderhoud, 
onderhouden contacten met vestigingen en aannemers etc. Ook ander werkmaat
schappijen van de Randstad holding maken wel eens gebruik van de afdeling 
Onroerend Goed. 

5 Welke typen vastgoed heeft Randstad in gebruik als huisvesting van de eigen 
organisatie? 

Dit zijn winkelpanden of kantoorruimte. Hierbij zijn de meeste vestigingen zo klein 
dat ze als winkel te typeren zijn; een aantal zijn groter en zijn kantoren, bestaande 
uit meerdere verdiepingen. De lokatie hoeft geen Al lokatie in een winkelgebied te 
zijn, de klanten die werk zoeken komen toch wel naar ons toe. Wei moet de gevel 
en inrichting de huisstijl van Randstad hebben. Daarnaast heeft Randstad noodzake
lijkerwijs een aantal woningen die verhuurd worden. Dit zijn woningen boven 
vestigingen die bij bet aangekochte pand horen. 

6 Wat is de omvang en spreiding van de voorraad vastgoed in gebruik als huisvesting 
door Randstad? 

Er zijn landelijk verspreid 300 vestigingen. Een van de criteria om ergens een 
vestiging te willen hebben in een gemeente is bet aantal arbeidsplaatsen in een 
gemeente. De ondergrens voor een vestiging is 3500 arbeidsplaatsen in een 
gemeente. Totaal gebruiken we 50.000 m2 vestigingsruimte. 

7 Hoe is de verdeling tussen gehuurd vastgoed en vastgoed in eigendom? 

De voorkeur bij verwerving van vestigingsruimte gaat uit naar huur boven koop. 
Van de driehonderd vestigingen zijn ongeveer 70% gehuurd en 303 in eigendom. 
De verhuurders zijn vaak kleine particuliere beleggers. Voor Institutionele beleg
gers zijn de vestigingen vaak te klein. 

8 Welke werkzaamheden op bet gebied van bet vastgoedbeheer worden door Rand
stad in bet algemeen zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed 
aan exteme bedrijven? 

De bouwkundige afdeling ontwerpt de nieuwe vestigingen en organiseert de 
nieuwbouw en verbouw hiervan. Ook onderhoud en beheer wordt door deze 
afdeling georganiseerd. Dit alles gebeurt centraal. Als Randstad eigenaar is zijn zij 
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verantwoordelijk voor bet buitenonderhoud en binnenonderhoud, is Randstad 
huurder dan alleen bet binnenonderhoud. Het belangrijkste is dat een vestiging er 
tip-top uitziet. Een vestiging vormt immers bet visitekaartje van Randstad. Er zijn 
ook enkele vestigingen die gehuurd zijn van beleggers en die door beheerders als 
ABC Vastgoedbeheer en Zadelvast Beheer beheerd worden. Hier heeft Randstad 
minder goed ervaringen mee omdat deze beheerders vaak niet snel kunnen reageren 
op klachten en zo; ze hebben te weinig beslissingsbevoegdheid. 

9 Wat zijn redenen om bepaalde taken en werkzaamheden zelf uit te voeren en wat 
zijn redenen om ze uit te besteden? 

Uitvoering wordt 100% uitbesteed. Alie overige werkzaamheden worden zelf 
gedaan. Randstad wil vanwege de vestiging als visitekaartje en bet consequent 
hanteren van een huisstijl dit belemaal centraal in eigen hand houden en hierin niet 
afhankelijk zijn van anderen. Dit moet centraal bewaakt worden. De ervaring leert 
dat dit goed gaat. 

I 0 Bestaat er behoefte aan bet uitbesteden van bepaalde diensten en werkzaamheden 
op bet gebied van administratief bebeer? (bijvoorbeeld: hinderwetzaken, o.g. belas
tingen, vastgoedvoorraad informatie, verzekeringen, kosten-bewaking en admini
stratie) 

Nee, dit wordt allemaal zelf gedaan. Op bet boofdkantoor is per vestiging een 
hoop informatie aanwezig. Zo wordt er bijvoorbeeld per vestiging een lijst 
bijgehouden van loodgieters, aannemers etc. die in de omgeving zitten van die 
bepaalde vestiging zodat bij storingen, lekkages etc snel kan warden gereageerd. 
Alle andere administratieve werkzaamheden warden ook op bet hoofdkantoor uitge
voerd. 

11 Bestaat er behoefte aan bet uitbesteden van bepaalde diensten en werkzaamheden 
op het gebied van technisch beheer? (bijvoorbeeld: contracteren onderhoudsbedrij
ven, opstellen meerjaren onderboudsplanning, onderhoudsinspecties, jaarbegrotin
gen van schoonmaken en onderhoud, 24-uurs meldcentrale voor calamiteiten) 

Voor de uitvoering wordt gewerkt met een beperkt aantal (ca. 10) vaste aannemers 
die landelijk verspreid zijn. Deze aannemers kennen de organisatie, de buisstijl. 
Deze aannemers werken ook weer met vaste onderaannemers. Daarnaast is betook 
mogelijk dat uitvoering wordt uitbesteed aan zakenrelaties van een Randstad 
vestiging. Er wordt op de bouwkundige afdeling gewerkt met onderboudsplannin
gen van een a twee jaar. Ook inspecties warden zelf gedaan door de projectleiders 
van de bouwkundige afdeling. 

12 Bestaat er beboefte aan bet uitbesteden van bepaalde diensten en werkzaamheden 
op bet gebied van andere faciliteiten die verbonden zijn met de huisvesting van de 
organisatie? (bijvoorbeeld: bewaking, catering, kantoorinricbting, automatisering, 
interne postvoorziening, reproduktie) 

De afdeling Onroerend Goed is in principe verantwoordelijk voor alle verspreide 
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werkplekken van alle werknemers van randstad. Alleen bet schoonmaken wordt op 
vestigingsniveau georganiseerd. De afdeling Onroerend Goed zou als bet ware als 
een soort zelfstandig beheermaatschappij kunnen opereren met Randstad Uitzend
bureau als enige opdrachtgever. Voor automatisering is binnen Randstad een aparte 
centrale afdeling. Ook de kantoorinrichting wordt centraal geregeld. 

13 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de buisvesting van 
Randstad bebeerd gaat worden? 

Geen grote veranderingen. Mogelijk dat er wat meer geautomatiseerd gaat worden. 
Met name alle gegevens van de vestigingen kan beter opgeslagen worden zodat bet 
sneller op te roepen is (adressen, huurprijzen, eigenaren, oppervlakten, tekeningen) 
Het oproepbaar maken van gebouwgegevens. Verder gaat alles prima. 

VSB Den Haag 

Dhr. H. Joi, Bouw- en veiligheidszaken, VSB Den Haag 
Maandag 29 november, 11. 30 

1 Kunt u in bet kort aangeven wat de kemactiviteiten van de VSB Bank zijn? 

De VSB Bank is van origine een spaarbank gericht op particulieren. De spaarban
ken zijn ooit opgericht ter nut van bet algemeen. Daamaast had je de bandelsban
ken als de ABN en de AMRO. De laatste 15 jaar richten wij ons ook op bet 
midden- en kleinbedrijf. 

2 Hoe ziet de organisatiestructuur van VSB Den Haag er uit? 

Deze vestiging is in feite bet oude hoofdkantoor van wat voorheen de Nutsspaar
bank was. Deze bank was actief in regio groot Den Haag. Anderhalf jaar geleden 
zij wij gefuseerd met de voormalige VSB Spaarbank Utrecht. Wij zijn binnen de 
VSB Bank als VSB Den Haag nog wel een aparte werkmaatschappij. Hier zit ook 
een directie met daaronder een aantal afdelingen. Een daarvan is Algemene zaken. 
In Algemene zaken zitten lnkoop, Inteme zaken, Archief en Bouw- & veiligheids
zaken. 

3 Welke positie neemt de afdeling Bouw- en veiligheidszaken in binnen de organisa
tie? 

De afdeling Bouw- & veiligheidszaken is onderdeel van Algemene zaken. Voor de 
fusie stond deze afdeling direct onder de verantwoording van de directie, nu zit 
tussen de directie en deze afdeling bet sectorhoofd Algemene zaken. 

4 Hoeveel mensen en welke disciplines houden zich op verschillende niveaus binnen 
VSB Den Haag bezig met vastgoedbeheer? 

Er zijn binnen VSB Den Haag in principe twee afdelingen die zich met vastgoed-
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bebeer bezig bouden. Dat zij deze afdeling en de afdeling Juridiscbe zaken. Van 
oudsber bestaat er bij bet bebeer een samenspel tussen deze twee afdelingen. 
Juridiscbe zaken doet hierbij de verwerving van panden. Wij doen bet techniscb 
advies en bebeer. Voor bouwzaken vormt een man een soort secretariaat. Er zijn 
ook twee projectleiders, een projectleider-tekenaar en een tekenaar en ikzelf als 
boofd van deze afdeling. 

5 Bestaat er een relatie met de voorziening van ander faciliteiten zoals catering, 
bewaking, interne post, repro, automatisering? 

Catering is een onderdeel van Interne zaken, een ander onderdeel van algemene 
zaken. Hier beeft deze afdeling niets mee te maken. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor de scboonmaak en de andere voorkomende faciliteiten. Wij beperken ons tot 
de gebouwen en de installaties. Een moment waar we elkaar tegen komen is bij 
verbuizingen. Wij zijn dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de verplaatsing van 
scbeidingswanden, zij voor de inricbting. Op termijn zullen wel meer operationele 
bebeertaken bij Interne zaken komen te liggen. Wij worden dan verantwoordelijk 
voor de grotere klussen. Voor automatiseringsprojecten is een gebeel eigen 
organisatie aanwezig. Bij bet bouwen en inricbten van panden krijgen wij daar 
natuurlijk wel mee te maken. 

6 Wat is te zeggen over aard, omvang en spreiding van bet vastgoed in gebruik van 
VSB Den Haag? Hoe is de verdeling tussen gehuurd vastgoed en vastgoed in 
eigendom? 

Primair gaat bet om 60 bankfilialen. Daarnaast is er een boofdkantoor, een 
distributiecentrum en een aantal bovenwoningen die verbonden zijn met de 
bankfilialen. Daarnaast bebben we nog wat oudere kantoorpanden die we commer
cieel verburen. Op zichzelf een klein onderdeel wat wel veel aandacbt vergt zijn de 
geldautomaten. Deze zijn geplaatst bij eigen filialen maar ook bij derden als 
bijvoorbeeld Konmar supermarkten. Hoewel het per automaat maar om een paar 
vierkante meters gaat zijn ze tocb vaak lastig te beheren wanneer ze in gebouwen 
van derden zitten. Ongeveer 65 procent van de bankfilialen is in eigendom van 
VSB Den Haag, de rest is gebuurd. De ruimtelijke spreiding is groot Den Haag. 
Dat is Den Haag, Leiden, Noordwijk, Zoetermeer en Delft. De waarde van de 
totale voorraad vastgoed in eigendom wordt gescbat op 150 miljoen. Hoeveel 
vierkante meter er is, weet ik ecbt niet. 

7 Wat zijn in boofdzaak de beheertaken die VSB Den Haag uitvoert of namens VSB 
Den Haag worden uitgevoerd? (onderhoud, verbetering, bestemmingswijziging, 
verbouwing, (ver)huur, (ver)koop, sloop) 

Onze taak start bij bouw en verbouw. Wij maken dan een plan voor de gebruiker. 
We tekenen in eigen beheer. Dan besteden we het aan en begeleiden de bouw. Wij 
hebben geen mensen in dienst die bij wijze van spreke een hamer aanpakken. De 
hele coordinatie met bijvoorbeeld automatiseringsvoorzieningen doe wij ook, dat 
plannen wij allemaal. Klachten en storingsregistratie is een onderdeel van veilig
heidszaken. Na oplevering zij wij verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. 
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Aile zaken met betrekking tot bestemmingsplannen, milieuwetgeving, hinderwetza
ken wordt ook door ons verzorgd. Ook bij het verlaten van een pand doen wij de 
coordinatie. 

8 Welke beheertaken worden in het algemeen zelf uitgevoerd, welke beheertaken 
worden uitbesteed aan exteme bedrijven? (management, advies, uitvoering) 

Met uitzondering van de uitvoering worden de meeste taken binnen de bank zelf 
uitgevoerd. Voor het beheren van de bovenwoningen maken we wel gebruik van 
een makelaar. De afdeling Bouw & veiligheidszaken is wat betreft omvang en 
specifieke kennis ingericht op het bankbedrijf. Het beheren van woningen besteden 
we daarom uit. Onze collega's in Utrecht hebben overigens wel een eigen onder
houdsdienst die met busjes door het hele land rondrijdt en kleine storingen 
verhelpen. Dit gaan we in de toekomst misschien bier ook wel invoeren. 

9 Wat zijn redenen om bepaalde beheertaken en -werkzaamheden zelf uit te voeren 
en wat zijn redenen om ze uit te besteden? 

Als het even kan willen we in principe zo veel mogelijk uitbesteden. Een aantal 
taken besteden we niet uit omdat dat: a. een stukje eigen problematiek van de bank 
iets is waar wij in gespecialiseerd zijn, b. er een stukje vertrouwelijkheid zit in de 
informatie over de bankgebouwen en je daardoor niet alle informatie zomaar extern 
neer kunt leggen. c. de integrale coordinatie van de verschillende afdelingen 
belangrijk is. Bij bouw en verbouw heb je te maken met een aantal verschillende 
diensten binnen de bank. Die coordinatie moet altijd door eigen mensen geschie
den. 

10 Bestaat er behoefte aan het uitbesteden van bepaalde diensten en werkzaamheden 
op het gebied van andere faciliteiten die verbonden zijn met de huisvesting van de 
organisatie? (bijvoorbeeld: bewaking, catering, kantoorinrichting, automatisering, 
inteme postvoorziening, reproduktie) 

In het kader van de fusie is bier recent onderzoek naar gedaan. Daarin is door 
Coopers & Lybrand becijfert dat het voordeliger is om in ieder geval de bouwacti
viteiten zelf te blijven doen. Bewaking wordt uitbesteed aan de Nederlandse 
veiligheidsdienst. Catering zal uitbesteed worden. De coordinatie van de inrichting 
doen wij ook. Dit is nodig om in inrichting, bewegwijzering etcetera toch de 
eenheid te behouden. Automatisering en postvoorziening behoren in wezen tot het 
kemproces van een bankinstelling. Hier gaan alleen al 100.000 dagafschriften per 
dag de deur uit. Automatisering hangt hiermee nauw samen. 

11 Kunt u kort reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- administratieve taken als verzekeringen, hinderwet ed. 
- schoonhouden gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en klachten 
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- contracteren en controleren aannemers 
- techniscb inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Wij maken een keer per jaar een jaarbegroting voor bet volgende jaar. Daarin 
begroten we van alles. Dit gaat van het gasgebruik, energiegebruik tot de onder
houdscontracten en onderhoudsverwachtingen. Door het Bouwcentrum is een aantal 
jaren geleden onze vastgoedvoorraad opgenomen en daar is een meerjaren onder
houdsplanning aan gekoppeld voor de komende twintig jaar. Op basis van deze 
planning worden gebouwen geinspecteerd en kosten geraamd voor bet komend 
jaar. We hebben een eigen verzekeringsafdeling, die verzekeren ook bet onroerend 
goed. Schoonhouden van gebouwen wordt uitbesteed. Meldpunt storingen en 
klachten ligt binnen de afdeling, het voordeel is dat er zo een heel directe terug
koppeling bestaat. Contracteren en controleren aannemers doen wij zelf. Gebouw
gegevens documenteren doen wij altijd zelf. Dat beeft ook weer te maken met dat 
we niet willen dat iedereen over deze gegevens kan beschikken. 

12 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de huisvesting van VSB 
beheerd gaat worden? 

We gaan samenwerken met onze collega's in Utrecht. Dat heeft meteen een 
reorganisatie tot gevolg. Ik denk dat wij bet Utrechtse model ovememen. Daarbij 
wordt de afdeling veiligheidszaken, de afdeling bouwzaken, de techniscbe dienst en 
het beheer onroerend goed aparte afdelingen. Hier zal het werk en de mensen 
verdeeld worden over die vier afdelingen. 

Maarssen 

Dhr. Langerveldt, gemeente Maarssen, dienst SOW, afdeling OMA, vrijdag 15 
oktober, 9. 30 

1 Kunt u in het kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van de gemeente 
eruit ziet? (diensten, afdelingen, sectoren) 

Er zijn drie diensten, SOW, ROW en Algemene Zaken. Daar zijn wij een dienste 
van, SOW, wat staat voor sociale zaken, onderwijs en welzijn. De dienst SOW is 
onderverdeeld in een aantal sectoren, afdelingen. Een daarvan is OMA: onderwijs, 
middelen en accommodaties. Andere zijn het onderwijs gedeelte, het welzijnsge
deelte en de sociale dienst. Aan deze sectoren geven wij ondersteuning. Naast de 
dienst SOW is ook de sector ROB binnen de dienst ROW bezig met bet bebeer van 
gebouwen. Deze hebben bet gemeentebuis, bet GAK-gebouw en een aantal 
gemalen in bebeer. OMA beeft de basisscbolen, de zwembaden en sportcomplexen 
in beheer. De oorzaak van deze splitsing is de keuze voor de drie diensten 
structuur, iets wat op dit moment de meeste gemeenten hebben. 

2 Wat is de aard en omvang van de gebouwen en terreinen die de verschillende 
diensten van de gemeente beheren en/of gebruiken? 
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Dat zijn natuurlijk vooral schoolgebouwen, gymzalen, zwembaden en welzijnsge
bouwen. In bet totaal moet je uitgaan van zo'n 35 gebouwen. Daarvan zijn er 20 
open bare scholen van gemiddeld 1000 m2 groot, er zijn twee binnenzwembaden bij 
elkaar 300 m2, en zes gymlokalen. Dat zijn de gebouwen die wij als OMA 
beheren. De dienst ROB beheert bet GAK.-gebouw, zo'n 1000 m2 en bet gemeen
tehuis, zo'n 500 m2. Sportcomplexen zijn er ook maar worden niet door ons 
beheerd. 

3 Hoe ligt de verhouding tussen vastgoed in eigendom van de gemeente en gehuurd 
vastgoed? Zijn er nog andere eigenaren? (andere overheden, stichtingen) 

Alles is eigendom van deze gemeente. Alles wat wij beheren is eigendom. De 
stichting SKM (Stichting Kindercentrum Maarssen) heeft eigen gebouwen en 
beheerd die ook zelf. 

4 Welke groepen van gebruiker zijn onderscheiden? (openbaar bestuur, eigen 
diensten, nutsbedrijven, scholen, anderen) 

Dat zijn in hoofdzaak de scholen. Zij doen niets zelf aan onderhoud. Als er iets is 
dan bellen zijn met ons en zorgen wij dat er iets gedaan wordt. Datzelfde geld in 
principe ook voor gymzalen en zwembaden. 

5 Welke positie neemt de afdeling OMA van de dienst SOW in binnen de gemeente 
en ten opzichte van de verschillende groepen gebruikers? 

Wij zijn puur een ondersteuning voor zorg, welzijn en sociale zaken. Hoewel we 
een aparte poot zijn hadden wet net zo goed tussen bet bedrijfsbureau en de andere 
sectoren kunnen staan. Het gecentraliseerde beheer van vooral scholen is gedaan 
puur en alleen om redenen van budgetbewaking. We hebben vroeger wel de 
scholen zelf laten beheren maar dat liep gigantisch uit de hand. Zij hebben te 
weinig verstand van deze materie. 

6 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn aanwezig binnen de gemeente die zich 
bezig houden met bet beheren van bet vastgoed. 

Dat is binnen OMA twee in bet totaal. In de afdeling ROB zit een persoon. Totaal 
in de gemeente is dat dus drie personen. Daarnaast zijn er op de zwembaden en 
gymzalen wat technisch onderlegde mensen voor bet onderhoud. 

7 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot bet onderhoud en 
beheer van de gebouwen? (onderhoud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 

Het dagelijks onderhoud. We werken met Oranjewoud, een planmatig onderhouds
programma voor bet opstellen en uitvoeren van een meerjaren planning. Dit splits 
elk gebouw in onderdelen waaraan onderhoudscycly gekoppeld worden. Aan de 
hand van dat onderhoudsprogramma worden er inspecties uitgevoerd of dat bet wel 
echt nodig is bepaalde werkzaamheden te verrichten. We geven zelf opdracht aan 
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aannemers. We werken met een vaste aannemersgroep waar we altijd mee werken. 

8 Welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud en beheer worden in het 
algemeen zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed aan exteme 
bedrijven? (management, uitvoering) 

In de vaste aannemersgroep zitten een loodgieter, een aannemer, een timmerman, 
een dakdekker enzovoort. Als we gaan verbouwen besteden we in principe uit aan 
een architect. Wij hebben dan alleen het toezicht. Bij hele grote projecten laten we 
de aannemer ook een opzichter voor bet toezicht aanstellen. 

9 Van welke soort exteme bedrijven wordt gebruikt gemaakt bij het beheer van de 
gebouwen? 

Dat zijn er met zo'n kleine bezetting natuurlijk een hele hoop: aannemersbedrijven, 
loodgieters, maar ook schoonmaakbedrijven. Dat heeft immers ook met bet beheer 
van gebouwen te maken. Doordat je een meerjaren onderhoudsplanning hebt, heb 
je extern advies in feite al niet meer nodig. De aannemers, zoals bijvoorbeeld een 
schildersbedrijf leveren zelf dat advies wel. Wij werken bijvoorbeeld veel met 
Sikkens. Als wij een schildersbedrijf opdracht geven voor een werk, neemt dit 
bedrijf zelf wel contact op met Sikkens. 

10 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
heden aan exteme bedrijven of bet zelf uitvoeren? 

De overweging die zou kunnen spelen is puur hoe groot en project is. Als wij een 
school laten bouwen neemt dat qua omvang zoveel tijd in dat we het uitbesteden. 
Dus alleen bij hele grote bouwprojecten. 

11 Kunt u kort reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- technisch inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Voor kostenraming en -bewaking hebben wij een programma. Er zit ook een 
financiele man bij de gemeente die de kosten bewaakt. Deze waarschuwt als het 
fout dreigt te lopen. Alle administratieve taken van beheer zitten ook bij ons. Het 
schoonhouden van scholen besteden we uit aan een schoonmaakbedrijf. Hierbij 
speelt het Londo vergoedingenstelsel. Die vergoedingen zijn minimaal. Hierin 
zitten de kosten voor schoonmaak en onderhoud. De budgetten zijn opgebouwd uit 
hele kleine bedragen die als totaalbedrag worden uitgekeerd. Zo zijn er vergoedin
gen voor schoonmaken, voor electraverbruik, voor gasverbruik, voor waterver-
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bruik en zelfs voor bet dagelijks onderhoud. Je moet ook reserveren voor ingrepen 
in de toekomst. De vergoedingen zijn zo klein dat je soms denkt: waar zij ze mee 
bezig. Vroeger hebben we met KRAAN gewerkt. Nu werken we met Oranjewoud 
waarmee de hele gemeente werkt. Voor storingen en klachten hebben we zelf een 
meldpunt. Ook is er een klachtenmeldpunt voor bet gehele gemeentelijk apparaat. 
Inspecteren doen we aan de hand van de meerjaren onderhoudsplanning. Na 
inspectie voeren we de nieuwe gegevens in en krijgen de cijfers. Door bet pro
gramma wat we gebruiken hebben we al een grote hoeveelheid gegevens van de 
gebouwen die we in beheer hebben. 

12 Ziet u veranderingen in de toekomst op bet gebied van gebouwenbeheer? 

Ja die ziet ik wel. In de toekomst zal het beheer van gebouwen misschien wel 
regionaal gaan worden. Regionale steunpunten zoals bij de politie. Ik dat wij, als 
onderwijsondersteuning, de volgende zullen zijn. De doelstelling daarachter is 
natuurlijk bezuinigingen. Ze gaan het echt uit elkaar halen. In de toekomst zal een 
hele kleine groep werken voor de gemeente Maarssen en een hele grote groep zal 
gaan werken voor een hele hoop gemeenten. Dan zit je wel meteen overschot aan 
ambtenaren gepaard gaan. 

Tilburg 

Dhr. A.P. van de Sande, dienst Publieke Werken, afdeling bouwzaken, gemeente 
Ti/burg, dinsdag 19 oktober, 9. 00 

1 Kunt u in bet kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van de gemeente 
eruit ziet? (diensten, afdelingen, sectoren) 

De dienst publieke werken bestaat uit een viertal sectoren. Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting is er een, Openbare werken, Grond- en bouwzaken en de sector 
middelen. Deze laatste is meer een ondersteunende sector. Bij Ruimtelijke ordening 
worden de plannen gemaakt, Openbare werken is wat vroeger het civiel technische 
gedeelte was zoals rioleringen en wegen, Grond- en bouwzaken is de sector die 
grond aankoopt, projecten ontwikkeld en grond weer uitgeeft. Ook deze afdeling, 
bouwzaken valt onder de dienst Grond- en bouwzaken. De dienst Middelen zorgt 
voor de financiele en facilitaire ondersteuning van deze drie diensten. Het beheer 
van het onroerend goed van de gemeente zit bij de afdeling bouwzaken. Binnen de 
afdeling bouwzaken maken we ten aanzien van het beheer van gebouwen onder
scheid tussen gebouwen die we permanent beheren en gebouwen en woningen die 
we tijdelijk in beheer hebben tot dat ze gesloopt worden in bet kader van bijvoor
beeld de stadsvernieuwing. 

2 Wat is de aard en omvang van de gebouwen en terreinen in eigendom van de 
gemeente? 

We hebben kantoorgebouwen, bibliotheken, zwembaden, sporthallen, kantines op 
sportterreinen, dienstgebouwen voor de gemeente zelf. Bijvoorbeeld het stadskan-
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toor van de gemeente. Openbare basisscholen zitten officieel wel bij de welzijns
dienst maar daar doen wij wel het beheer van. Alles bij elkaar hebben wij 160 
gebouwen. We maken onderscheid in de categorie gemeentelijke dienstgebouwen, 
gronden en panden die we verhuren aan sport en recreatie van de welzijnsdienst. 
Daamaast worden ook nog wat andere objecten zoals parkeergarages en woonwa
gen standplaatsen beheerd door ons. 

3 Welke groepen gebruiker van gebouwen zijn te onderscheiden? (openbaar bestuur, 
eigen diensten, nutsbedrijven, scholen, · anderen) 

Openbaar bestuur. Nutsbedrijven niet want die zijn bier een tijd geleden geprivati
seerd en hebben toen ook alle gebouwen meegekregen. Scholen, buurthuizen en 
wijkcentra, sportverenigingen. 

4 Hoe ligt de verhouding tussen vastgoed in eigendom van de gemeente en gebuurd 
vastgoed? 

De gebouwen die de gemeente bezit worden door de afdeling bouwzaken verhuurd 
aan de gebruikers van die gebouwen. Dit levert jaarlijks een opbrengst op van zo'n 
17 miljoen. Die huren worden aan ons betaald door de gebruikers. We bebben de 
taakstelling om daarbij zoveel mogelijk conform marktprijzen te verhuren. De 
gemeente verhuurd in feite aan zicbzelf. Wij zijn als bouwzaken verantwoordelijk 
voor de produktgroep gemeentegebouwen. Wij moeten zorgen dat wij binnen de 
exploitatie de zaak draaiende weten te houden. Er zijn afspraken gemaakt tot in 
welke mate wij verlies kunnen maken op onze eigen begroting. Het grootste deel 
van de voorraad vastgoed is eigendom van de gemeente. We huren als gemeente 
zelf heel weinig. Het nieuwe stadskantoor wat pas is gebouwd is overigens wel een 
huurpand. 

5 Welke positie neemt de dienst Publieke Werken in bij bet beberen van het vastgoed 
in eigendom van de gemeente? 

Een aantal jaren terug is besloten om al bet onroerend goed van de gemeente zo 
veel mogelijk centraal te gaan beheren. Vroeger zat dat bij de verschillende 
diensten. Als er nu bijvoorbeeld klacbten zijn bij scholen dan bellen zij ons 
rechtstreeks op. 

6 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn aanwezig binnen de gemeente die zicb 
bezig houden met het beheren van bet vastgoed. 

We hebben mensen die bet verhuren doen, die contacten bouden met de buurders. 
Daarbij dient rekening te worden gebouden dat je in bet algemeen te maken hebt 
met partijen die niet al te kapitaalkracbtig zijn. Dit betekend dat we proberen 
zoveel mogelijk marktgericbt te verhuren maar dat je in de praktijk tocb vaak 
gewoon kostendekkend verbuurd. Dus niet ecbt met winst. Naast de mensen die 
zicb met de verhuur bezig bouden bebben we ook mensen die bet onderhoud 
plannen en begeleiden. Daarnaast doen we zelf ook de voorbereiding van de 
nieuwbouw, maar dat staat dan los van bet bebeer van gebouwen. Met verhuur 
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activiteiten zijn er drie mensen bezig en met onderhoud zijn er vier bezig. 

7 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot het onderhoud en 
beheer van de gebouwen? ( onderhoud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 

We hebben binnen onze begroting een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen voor het 
uitvoeren van planmatig onderhoud, daarnaast hebben we een bedrag van 1,5 
miljoen wat we aan renovaties kunnen besteden. In overleg met de huurders, de 
gebruikers wordt bepaald wat er het komend jaar aan de gebouwen moet gebeuren. 
Het werk ten aanzien van onderhoud bestaat uit het opdracht verstrekken het 
controleren van onderhoud, maar niet het zelf uitvoeren daarvan. 

8 Welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud en beheer worden in het 
algemeen zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed aan exteme 
bedrijven? (management, uitvoering) 

Het planmatige onderhoud op een rij zetten, het controleren van het onderhoud en 
het opstellen van het onderhoudsbeleid. Op het moment dat we grotere projecten 
hebben, dan schakelen we daar architecten voor in. In sommige gevallen zelfs 
projectmanagement bureaus. Het toezicht doen we zelf. 

9 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
heden aan exteme bedrijven of bet zelf uitvoeren? 

We hebben geen aannemersbedrijf, dus in die zin is dat logisch dat we dat uitbeste
den. Het uitbesteden van het voorbereidende werk door architecten, installateurs 
doen we ook zelf omdat we daar niet de mensen voor in huis hebben. Vroeger was 
dat wel het geval. Er was toen een soort eigen architecten- en ingenieursbureau van 
de gemeente. Gedurende de reorganisatie van de jaren tacbtig is bet beleid ten 
aanzien van wat we niet en wat we wel zelf moeten doen veranderd. Gevolg is dat 
nu een beleboel van dat soort activiteiten nu uitbesteed worden. 

10 Kunt u kort reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking bebeer 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en klacbten 
- contracteren en controleren aannemers 
- techniscb inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Kostenramingen, kostenbewaking, verzekeringen doen we allemaal zelf. Het 
scboonhouden van de gebouwen zit bij de gebruikers, daar doen we zelf niets aan. 
We bebben zelf een geautomatiseerd systeem voor de uitvoering van bet planmatig 
onderboud wat aangeeft wat jaarlijks de onderboudsbeboefte is. Dit muteren en 
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actualiseren we zelf. We zitten er nu aan te denken om een nieuw systeem aan te 
schaffen en dat wellicht uit te gaan hesteden omdat we gewoon op dit moment 
weinig personeel hebben. Het aansturen doen we wel zelf van zo'n onderhoudspla
nning. De opname van klachten doen wij zelf. we gaan dan zelf inspecteren en 
geven vervolgen opdracht aan een aannemer of een ander bedrijf de storing of 
schade te herstellen. We hebben geen behoefte aan een 24-uurs storingsdienst 
omdat we de door bet zelf te doen direct zelf horen water aan de hand is. We zijn 
daarbij een soort intermediair. Ooze bouwopzichters inspecteren de gebouwen aan 
de hand van de planning. Daaruit volgen mutaties in deze planningen. Ook bet 
documenteren van gebouwgegevens doen we zelf. We hebben daarvoor een 
programma maar dat functioneert nog niet naar volle tevredenheid. We zijn nu 
bezig om te kijken of dat we dat niet anders kunnen gaan doen. Op dit moment 
zijn we aan bet bepalen welke gegevens nu werkelijk relevant zijn voor ons. 

11 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de gemeente met bet 
beheer van bun vastgoedvoorraad omgaat? 

Er is bier al een hele hoop veranderd doordat er al een groot aantal activiteiten 
uitbesteed zijn en dat we op dit moment met een klein compact clubje de zaak 
runnen. Ik kan me voorstellen dat de uitbesteding in de toekomst nog verder zal 
gaan. Zo heeft bijvoorbeeld bet schoolorgaan Midden Brabant afgesproken dat 
Ahome uit Uden alle schoolgebouwen gaat opnemen tegen een bepaalde vergoe
ding. Deze vergoeding is bepaald volgens bet Londo vergoedingen systeem. Hier 
maken ze rapporten van. Dat soort uitbestedingen zullen wij in de toekomst 
waarschijnlijk ook meer gaan doen. In de toekomst zal de zelfstandigheid van deze 
afdeling alleen nog maar toenemen. Dat betekent dat je nog meer als in bet 
verleden bedrijfsmatiger moet gaan werken. Dat je binnen de eigen begroting de 
veranderingen die je wilt realiseren dient op te lossen. 

Bronovo 

Dhr. Hoetmer, Hoofd Technische Dienst Ziekenhuis Bronovo, Den Haag, 
woensdag 13 oktober, 8. 00 

1 Kunt u in bet kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van dit zieken
huis er uit ziet? 

De organisatiestructuur is vergelijkbaar met bet bedrijfsleven. Er is een bestuur, 
vergelijkbaar met de raad van commissarissen en een directie. Onder de directie 
zitten een aantal diensten met diensthoofden. De organisatiestructuur is beter 
aangegeven in bet jaarverslag. 

2 Wat is de aard en omvang van de gebouwen en terreinen van bet ziekenhuis? 

Bronovo is een algemeen ziekenhuis met 415 bedden. Het terrein is zes hectare 
groot. Daarnaast zijn er ook nog zogenaamde 'zusterhuizen' voor de huisvesting 
van bet verplegend personeel. Ook is er een verzorgingstehuis voor de bejaarde 
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diaconessen (ca.30 zusters). Exacte gegevens van oppervlakten kan ik niet geven. 

3 Welke gebruikers van het ziekenhuis zijn te onderscheiden? (poli-klinieken, 
maatschappen, anderen?) 

In dit ziekenhuis zijn alle specialismen aanwezig, geen topspecialismen overigens. 
De maatschappen van specialisten huren poli-klinieken van het ziekenhuis. In dat 
geval kan een ziekenhuis ook als bedrijfsverzamelgebouw beschouwd worden. Het 
laboratorium en verpleegzalen zijn in gebruik door het ziekenhuis. Verplegend 
personeel, anesthesisten en laboranten zijn in dienst van het ziekenhuis. Er zijn wel 
al ziekenhuizen die ook specialisten in dienstverband hebben. Als bijvoorbeeld een 
arts opereert krijgt je een nota van het ziekenhuis voor gebruik van de operatieka
mer en een van de chirurg voor de operatie. 

4 Welke positie neemt de Technische Dienst in binnen de organisatie van het zieken
huis en ten opzichte van de verschillende gebruikers? 

De Technische Dienst neemt een sterke positie in. Dat is overigens niet zichtbaar 
in het organogram. Binnen de Technische Dienst zijn de afdelingen: timmerwerk
plaats, montage elektra en werktuigbouw, schilderswerkplaats, instrumentele dienst 
en hoveniers. 

5 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn aanwezig binnen de technische dienst? 

Bij de technische dienst werken in totaal 22 mensen. De meeste werken op de 
timmerwerkplaats. De Technische Dienst werkt niet alleen voor het Bronovo 
ziekenhuis, maar ook voor het Nebo verpleegtehuis voor somatische en psycho
geriatrische patienten in scheveningen waar ook zo'n 135 bedden zijn. 

6 Wat zijn in het kort de werkzaamheden die de technische dienst uitvoert? 

Dat is preventief onderhoud en curatief onderhoud. Waar wij ook heel sterk in zijn 
is aanpassingen maken, speciaal voor de poli-klinieken. Bijvoorbeeld aangepast 
meubilair. Daarom hebben wij ook een grote timmerwerkplaats. Er is geen een 
ziekenhuis met zo'n grote timmerwerkplaats als hier. Dit is historisch zo gegroeid. 
Daarnaast worden verbouwingen en renovaties uitgevoerd. Bijvoorbeeld de 
aanpassingen van operatiekamers. 

7 Wat is de relatie met andere faciliteiten zoals catering, bewaking, inteme postvoor
ziening, reproduktie en groenvoorzieningen? 

Op groenvoorzieningen na vallen alle andere zaken onder de Civiele Dienst. Met 
deze zaken hebben wij als Technische Dienst in principe niets te maken. 

8 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot het onderhoud en 
beheer van de gebouwen? (onderhoud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 
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In principe wordt alles in eigen beheer gedaan. Alleen bij nieuwbouw, zoals bet 
nieuwe ziekenhuis, wordt uitbesteed. Ook bet plannen van onderhoud wordt zelf 
uitgevoerd. In de toekomst gaat met een meerjaren onderhoudsplanning gewerkt 
worden. In bet verleden had dat geen zin om dat de afgelopen twintig jaar onzeker 
was wanneer bet nieuwe ziekenhuis gebouwd ging worden. 

9 Welke werkzaamheden met betrekking tot bet onderhoud en beheer worden door de 
technische dienst zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed aan 
externe bedrijven? (management, uitvoering) 

Wij doen alles zelf, behalve onderhoud aan liften, rontgen-installaties e bewakings
apparatuur. 

10 Van welke soort externe bedrijven wordt gebruikt gemaakt bij bet beheer van de 
gebouwen? 

Wij maken in principe weinig gebruik van externe bedrijven bij bet beheer van 
gebouwen. Ik geloof ook niet in bet core-business verhaal. Als bet bij de nieuw
bouw voor aannemers en installateurs al zoveel moeite kost om bet gebouw 
fatsoenlijk op te leveren heb ik geen vertrouwen meer voor bet uitbesteden van 
beheer. 

11 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
heden aan externe bedrijven of bet zelf uitvoeren? 

Werkzaamheden worden zelf gedaan omdat bet dan beter gebeurt, controleerbaar 
is. Alleen wanneer er niet voldoende capaciteit aanwezig is voor de uitvoering van 
beheertaken worden externe bedrijven ingeschakeld. Voor werkzaamheden waar 
continuiteit aanwezig is, zijn mensen in dienst. Bijvoorbeeld als er een afdeling in 
drie weken helemaal geschilderd moet worden, kan wel een schildersbedrijf 
worden ingeschakeld. 

12 Bestaat er een behoefte aan bet uitbesteden van bepaalde managementtaken op bet 
gebied van de volgende beheeraspecten: 

- kostenraming en kostenbewaking 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen 
- schoonmaken 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en calamiteiten 
- contracteren externe aannemers 
- inspecteren gebouwen 
- administratie gebouwgegevens 
- geautomatiseerde gebouwbeheersystemen 

Kostenramingen en meerjaren onderhoudsplannen zijn toch zaken die in de toe
komst meer uitgekristalliseerd moeten worden. Nu wordt er gewerkt met budget
ten. Schoonmaken is voor de Civiele Dienst. Er is voor bet Bronovo ziekenhuis en 
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het Nebo verpleegtehuis gezamenlijk een 24-uurs meldpunt voor technische 
storingen. Administratie van gebouwgegevens is nog een groot lek. Via HAZIS 
(Haags ziekenhuis informatie systeem) is er wel een programma ontwikkeld, 
TEZIS (Technisch ziekenhuis informatie systeem) voor de registratie van gebouw
gegevens. Dit was meer bedoeld voor de algemene administratie en daardoor 
gebruiksonvriendelijk voor de Technische Dienst. In een goed technisch informatie
systeem moet je kunnen zien dat bijvoorbeeld op de vierde verdieping zoveel 
vierkante meter tapijt en zoveel tl-lampen aanwezig zijn. Deze informatie is voor 
mij heel essentieel. Dit is een gigantische klus om zo'n goed programma te 
ontwikkelen. Voor een goed beheer is alle informatie noodzakelijk. 

13 In hoeverre spelen kosten voor onderhoud en beheer van de gebouwen een rol bij 
onderhandelingen tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraars? 

Daar heb ik als Technische Dienst niets mee te maken. lk weet het niet want ik 
voer die onderhandelingen niet. Overigens de gevel van bet nieuwe ziekenhuis is 
van volkern-platen. Dat is helemaal niet onderhouds-vriendelijk. Het kost veel aan 
schoonhouden. Dit is de schuld van de architect die zijn esthetische eisen stelt. 

14 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de gebouwen van het 
ziekenhuis beheerd worden? 

Er zal in de toekomst toch wel naar het core-business concept gegaan worden, al 
ben ik daar niet voor. Als externe bedrijven aannemen voor prijzen lager dan de 
kosten van deze dienst zal op een gegeven moment toch wel gekozen worden voor 
deze bedrijven. Andere overwegingen zijn daarbij dat de kosten doorzichtig worden 
gemaakt met uitbesteding. Ik ben er overigens wel voor om de Technische Dienst 
als een soort profit-center te laten concurreren met externen door kosten door te 
berekenen aan de afnemers. 

SVA 

Dhr. J. Schut, Stichting Verpleeghuizen Amsterdam, Amsterdam, dinsdag 2 
november, 10.00 

1 Kunt u in bet kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van de stichting 
er uit ziet? 

SVA bestaat uit drie verpleeghuizen, een verzorgingshuis, een RIBW (actief in de 
geestelijke gezondheidszorg) en een centraal bureau. Het centraal is in feite 
facilitair ten opzichte van de eigen verzorgingshuizen, verpleeghuis en het RIBW. 
Wij heten nu centraal bureau maar we zijn bezig ons om te vormen tot een 
facilitair bedrijf. Daamaast is het ook facilitair voor een extern verzorgingshuis en 
een extern RIBW. SV A is een stichting met een bestuur en een centrale directie. 
De organisatie is in bet algemeen vrij gedecentraliseerd. 

2 Wat is de aard, omvang en spreiding van de gebouwen en terreinen van de 
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verpleeghuizen? 

De buizen liggen in feite verspreid over heel Amsterdam, met name aan de randen 
van de stad. De verpleeghuizen en het verzorgingshuis zijn per huis gelegen op een 
lokatie. Het zijn allemaal vrij nieuwe gebouwen. In de jaren zestig is het wel 
begonnen met het gebruiken van leegstaande, oude gebouwen, maar in de loop der 
tijd is dat allemaal vernieuwd. RIBW bestaat uit vele lokaties. Dat zijn kleine 
lokaties op zo'n twintig plaatsen. Dat zijn groepswoningen. Het gebouwbebeer van 
deze gebouwen is een heel ander probleem dan de verpleeghuizen en bet verzor
gingsbuis. Een aantal gebouwen is eigendom van de stichting en een ander deel 
wordt gebuurd van bet NCAW. In bet totaal bebben we zo'n 850 bedden. 

3 Welke afdeling is binnen de sticbting verantwoordelijk voor bet bebeer van de 
gebouwen van de verpleegbuizen? 

Hier is een uitspraak over gedaan. De decentrale directies zijn verantwoordelijk 
voor bet gebouwen bebeer. Er bestaat geen aparte afdeling voor bet beheer van ge
bouwen. De directies van de huizen leggen de verantwoordelijkheid van het 
gebouwbeheer bij de hoofden van de civiele dienst of facility manangers. In de 
praktijk doen we het samen. 

4 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn aanwezig op deze afdeling? 

Hier bij het centraal bureau werken we met 25 mensen. Dat is niet alleen voor 
gebouwbeheer maar ook voor de ondersteuning op een aantal andere gebieden, met 
name administratieve werkzaamheden. Twee mensen houden zich bezig met 
gebouwbebeer. Dat is een persoon gescboold in de inkoop en ikzelf ben bedrijfs
econoom. Dus hier geen technische mensen. 

5 Wat is de relatie met andere faciliteiten zoals catering, bewaking, interne postvoor
ziening, reproduktie en groenvoorzieningen? 

Catering wordt overal verzorgd door een eigen keuken. Bewaking hebben we niet. 
Interne postvoorziening wordt door bet centraal bureau gedaan. De groenvoorzie
ningen vallen, net als het gebouwbeheer, onder verantwoordelijkheid van de 
managers facilitaire dienst. Het RIBW is wat dit betreft weer een heel apart 
verhaal. 

6 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot het onderhoud en 
beheer van de gebouwen? (onderboud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 

Wat verstaan wij onder beheer? Dat is een: onderhoud en twee: vervangingsinves
teringen. Niet voor bet komend jaar maar voor de komende tien, twintig jaar. 
Sloop, nieuwbouw en verbouwing zijn fasen waar we als SV A nu voor een groot 
gedeelte doorheen zijn. We hebben het nu nog alleen over onderhoud en verbete
ring. Bij de RIBW zijn we nog wel bezig met nieuwbouw. Zij zijn zich ook bezig 
zich te stabiliseren. Zij hebben daarvoor ook een projectmedewerkers die daarmee 
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belast is. Wij belpen daarmee met bet vinden van gescbikte lokaties en bet vinden 
van financiers. Ook voor de nodige vergunningen ondersteunen wij bet RIBW. 

7 Welke werkzaambeden met betrekking tot bet onderboud en bebeer worden zelf 
uitgevoerd en welke werkzaambeden worden uitbesteed aan exteme bedrijven? 
(management, uitvoering) 

Voor de bepaling van onderboud en vervangingsinvesteringen voor de komende 
tien, twintig jaar bebben we onderzoek laten doen door bet Bouwcentrum. Zij 
bebben een meerjaren onderhouds- en investeringsplanning opgesteld. Voor alle 
gebouwen worden deze prognoses afgezet tegen de noodzakelijke financiering. De 
financiering is niet zo'n probleem. Wei blijkt zo langzamerhand dat de analyse van 
bet Bouwcentrum heel veel vragen oproept en dat op dit moment geen van de 
vestigingen zich aan die analyse houdt. De trend op dit moment is dat er heel veel 
vaste onderboudscontracten afgesloten worden. Op dit moment ben ik bet zicbt 
kwijt op wat allemaal gedekt wordt door de onderboudscontracten wat meegeno
men is in de analyse van bet Bouwcentrum. Dus wat kan ik schrappen aan 
onderboudsbeboeften die zij hebben aangegeven. In feite zie is dat de stand van 
zaken. Dit zou je moeten onderzoeken anders kan de analyse zo de prullenmand in. 
We bebben bet onderhoud op dit moment niet in de hand. Ik kan concluderen na 
twee jaar dat niemand naar de planning kijkt en dat er bele andere investeringen 
worden gedaan als daar instaat. Stel dat 80% van bet bescbikbare budget afgedekt 
wordt door onderboudscontracten, is die 20 % voldoende voor incidentele beboef
ten? In bet algemeen hebben we geen technische mensen in dienst. Alleen bij ·bet 
RIBW is dat anders. Die bebben een project dat beet 'gouden bandjes'. Dat zijn 
mensen met een psychiatriscbe achtergrond die kans krijgen om te werken, 
ondermeer in de onderboudssfeer. Deze doen ontzettend veel werk. We zetten deze 
mensen ook wel in bij andere vestigingen. 

8 Van welke soort exteme bedrijven wordt gebruikt gemaakt bij bet bebeer van de 
gebouwen? 

Dat zijn in principe alle partijen waarmee we contracten afsluiten en alle overige 
aannemers. Ook adviseurs, zoals architecten worden natuurlijk ingebuurd. 

9 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
beden aan exteme bedrijven of bet zelf uitvoeren? 

We bebben eenvoudig die deskundigheid niet in huis. Daar hebben we ook heel 
bewust voor gekozen. We willen bier op bet centraal bureau niet iemand in vaste 
dienst verantwoordelijk voor bet gebouwbeheer. Vroeger was er wel een eigen 
onderhoudsploeg aanwezig, dat is niet meer. 

10 Kunt u kort reageren in termen van zelf doen versus uitbesteden? 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen 
- scboonmaken 

67 



- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en calamiteiten 
- contracteren externe aannemers 
- inspecteren gebouwen 
- administratie gebouwgegevens 

Kostenraming en kostenbewaking, daar ben ik bij betrokken. Verzekeringen, 
hinderwet en belastingen wordt bier gedaan binnen het centraal bureau. Schoonma
ken wordt in het algemeen uitbesteed. · Er zijn wel vestigingen die daarvoor eigen 
mensen in dienst hebben. Het meldpunt calamiteiten is nog onduidelijk hoe we dat 
willen organiseren. Eigenlijk zou je dat centraal moeten regelen. Daar moeten dan 
wel duidelijke afspraken over gemaakt worden. Organisatie gebouwgegevens weten 
we op dit moment ook nog niet precies hoe we dat gaan doen. 

11 In hoeverre spelen kosten voor onderhoud en beheer van de gebouwen een rol bij 
onderhandelingen tussen de stichting en zorgverzekeraars? 

Op dit moment speelt dat nog geen rol. Er is in de zorgsector wel een belangrijke 
discussie gaande over hoe we omgaan met kosten. De kapitaallasten varieren van 
10% tot 25% van de totale kosten. Dat is wel een verschil voor de totale kosten. 
Dit verschil heeft te maken met oudbouw of nieuwbouw. Oude gebouwen zijn 
gewoon goedkoper. Dan speelt ook nog de prijs/kwaliteit verhouding. 

12 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de verpleeghuizen 
beheerd worden? 

We zijn op dit moment bezig bet hele traject in kaart te brengen. Wat willen we 
zelf doen, wat wil je uitbesteden. Wat wordt centraal geregeld en wat wordt 
decentraal geregeld. Dat biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor kwantumkortingen. 
We moeten ook meer grip krijgen op de kosten voor beheer van gebouwen. 

OMO 

Dhr. J.H.A. van Hoof, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg, dinsdag 26 
oktober, 9. 00 

1 Kunt u in bet kort aangeven hoe de algemene organisatiestructuur van OMO eruit 
ziet? Welke scholen zijn hierbij aangesloten? 

OMO is in Nederland een unieke organisatie. Het is een vereniging met als 
hoogste gezag een hoofdbestuur. Dit hoofdbestuur bestaat uit een dertig veertig 
leden. Die leden zijn afgevaardigden van plaatselijke besturen. De vertegenwoordi
ging van het hoofdbestuur is het dagelijks bestuur. Alleen de voorzitter van het 
dagelijks bestuur is een full-time baan. Naast het bestuur is er een centraal uitvoe
rend orgaan met een aantal afdelingen: financiele zaken, personele zaken en 
bouwzaken. OMO is alleen vertegenwoordigd in Brabant. We hebben daar 43 
scholen in bet middelbaar onderwijs. Daarnaast hebben we nog drie dag-avond 
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instituten. We hebben als OMO 40.000 mensen in dienst. 

2 Wat is de aard en omvang van de gebouwen en terreinen van de scholen? 

Het zijn 43 scholen met in het totaal 430.000 m2 vloeroppervlak. Voorheen was 
dat alleen voortgezet onderwijs, HAVO, VWO. Door fusies komen daar nu 
MAVO en soms een LBO bij. Dit resulteert in grote scholengemeenschappen. 
Waar eerst scholen gemiddeld 800 leerlingen had, zijn er nu al scholen van meer 
dan 2000 leerlingen. 

3 Welke dienst of afdeling binnen OMO houdt zich bezig met het beheren van de 
huisvesting van de scholen? 

Het onderhoud en beheer van de schoolgebouwen wordt nu enigszins gecoordi
neerd door deze afdeling bouwzaken. Wij werken bier met twee mensen. Het 
economisch eigendom van de scholen ligt bij bet Ministerie van Onderwijs, het 
juridisch eigendom bij de scholen, in dit geval dus bij OMO. Als economisch 
eigenaar is bet Ministerie verantwoordelijk voor de kapitaallasten en zijn wij 
verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen. Hiervoor krijgen wij 
gelden. Ook voor het bouwen van nieuwe scholen krijgen wij, na veel vijven en 
zessen, geld om deze te bouwen. Dit zal zoals bet zich nu laat aanzien per 1 
januari 1995 veranderen. Dan zal ook bet economisch eigendom van de gebouwen 
bij de onderwijsinstellingen komen te liggen. 

4 Welke taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van bet beheer zijn centraal en 
welke zijn decentraal georganiseerd? 

We willen als afdeling bouwzaken in de toekomst gaan werken aan het opzetten 
van een planmatig onderhoudssysteem. Op het moment is het zo dat we in feite 
alleen adviseren en projectmanagement voeren inzake de grote projecten: Nieuw
bouw, renovatie, groot onderhoud, aanpassingen ten behoeve van gehandicapten en 
ARBO. Zeg maar alle ingrepen die extra gefinancierd worden door bet Ministerie 
organiseren wij. Op dit moment is bet onderhoud aan de gebouwen geregeld per 
school. Er zijn ook taken weggelegd voor de regionale/plaatselijke besturen. 
Binnen bun vastgestelde begrotingen kunnen ze redelijk vrijelijk beschikken over 
uitgaven voor onderhoud. Dit gaat veranderen. We hebben gezien dat er de 
afgelopen jaren meer dan vijf miljoen aan onze gebouwen uit wordt gegeven. 
Omdat we in de toekomst meer verantwoordelijk zullen zijn voor onze uitgaven 
willen we dit veranderen. 

5 Hoeveel mensen en welke disciplines zijn aanwezig bij OMO en bij de scholen 
voor het beheren van de huisvesting? 

Het onderhoud zoals bet nu georganiseerd is ligt nog bij de scholen dan wel bij de 
plaatselijke besturen. Meestal is de rector met een conrector voor financien en 
bouwzaken zijn binnen de school verantwoordelijk voor de huisvesting. Binnen de 
plaatselijke besturen is meestal ook wel iemand die een beetje bouwkundige kennis 
heeft. V oor bet overige liggen de meeste disciplines binnen dit bureau met twee 
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mensen. 

6 Welke afdelingen binnen OMO zijn verantwoordelijk voor het administratief, 
technisch en commercieel beheer? 

Voor verzekeringen is een overall contract gesloten voor alle verzekeringen, dit ligt 
bij de financiele afdeling. We kennen ook situaties van huur en verhuur aan 
derden. Bijvoorbeeld dag/avond scholen zitten meestal niet in een eigen gebouw, 
maar huren van een school. Als een school tijdelijk ruimte te kort komt, dan komt 
het voor dat wij ergens ruimte huren. Komt een andere school ruimte te kort dan 
kunnen ze bij ons ruimte huren. Dat zijn constructies die meestal op de afdeling 
financien afgehandeld worden. 

7 Welke werkzaamheden worden verricht met betrekking tot het onderhoud en 
beheer van de gebouwen? ( onderhoud, verbetering, verbouwing, nieuwbouw, 
sloop) 

Alie voorkomende werkzaamheden. De gelden voor de genoemde werkzaamheden 
komen allemaal hier binnen. Deze zijn genormeerd naar het aantal vierkante meters 
per school en naar het aantal leerlingen. De eigenaarsvergoeding is het bedrag per 
vierkante meter vloeroppervlak (f. 17, 75), de gebruikersvergoeding is het bedrag 
per leerling (. 
De eigenaarsvergoeding is voor het onderhoud aan de buitenschil, het eigenaarsge
deelte van de onroerend goed belasting. De gebruikersvergoeding is gas, elektra, 
schoonmaak, binnenonderhoud, vloerbedekking, cv-ketels, binnenschilderwerk. 
Hiervan moeten ook de leer en hulpmiddelen, meubilair betaald worden. 

8 Welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud en beheer worden in het 
algemeen zelf uitgevoerd en welke werkzaamheden worden uitbesteed aan exteme 
bedrijven? (management, uitvoering) 

Dat is zeer wisselend. Er zijn scholen die besteden alles uit. Er zijn ook scholen 
die hebben een of andere handige concierge of TOA's, technische onderwijs 
assistenten, die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Er dus een grote varieteit en 
eigenlijk geen centraal punt van waaruit dat bestuurd gaat worden. Dat moet 
eigenlijk gaan veranderen. Het moet zo zijn dat er een aantal zaken vastliggen. En 
dat dan de uitvoering per school verschillend is maakt dan in principe niet zo veel 
uit. Ik schat dat zo'n 80 a 90 procent van het onderhoud uitbesteed wordt. In '87 
heeft het hoofdbestuur de scholen opgelegd om een meerjaren onderhoudsplanning 
op te stellen. Toen was er al behoefte aan meer inzicht in bet onderhoud van 
gebouwen. Iedere school ging toen zelfstandig naar exteme bureaus toe. Daar 
kwamen onderhoudsplanningen vandaan die varieerde van twee A4-tjes tot hele 
boekwerken. Daamaast was het verplicht de planning jaarlijks te actualiseren. Daar 
gingen veel kosten mee gepaard. De scholen zagen daar het nut niet van in met als 
gevolg dat de uitvoering na een aantal jaren verzandde. 

9 Van welke soort exteme bedrijven wordt gebruikt gemaakt bij het beheer van de 
gebouwen? (aannemers, adviseurs, anderen) 
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Voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning hebben we op dit 
moment contacten met ICS, De Best, Ahome, DHV, Brink. Het rapport wat als 
eerste aanzet hiertoe moet dienen heb ik net afgerond. Wanneer we verder uitgaan 
van het bouwproces dan stellen we regelmatig een bouwteam samen, bestaande uit 
aannemers, adviseurs, architecten. Voor grote nieuwbouwprojecten huur je mensen 
in voor het management van de bouw. 

10 Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze tussen uitbesteden van werkzaam
heden aan externe bedrijven of het zelf uitvoeren? 

Voor zelf doen hebben we gewoon binnen de organisatie te weinig know-how in 
huis. Ik zie het ook niet zitten om als OMO buisjes met een eigen onderhouds
dienst te laten rijden. Dan krijg je ook een telefoondienst hier naar toe met alles 
wat er kapot is, van lekkende goten tot lekkende daken. We denken er wel over 
om regionale meldpunten in te gaan stellen. De bedrijven met wie we werken zijn 
in veel gevallen partijen waarmee we altijd samenwerken. Die kennen de filosofie 
van OMO die weten welke materialen wij graag zien. 

11 Kunt u kort reageren in termen van zelf uitvoeren versus uitbesteden op: 

- kostenraming en kostenbewaking beheer 
- verzekeringen, hinderwet, belastingen ed. 
- schoonhouden van gebouwen 
- planmatig onderhoud 
- meldpunt storingen en klachten 
- contracteren en controleren aannemers 
- technisch inspecteren gebouwen 
- documenteren gebouwgegevens 

Aan kostenbewaking wordt nog te weinig gedaan. We weten nu niet waar bet geld 
blijft wat wij aan onderhoud besteden. Als we een meerjaren onderhoudsplanning 
gaan invoeren zal er ook een kostenraming aan gebangen worden. Voor het 
schoonhouden zijn de scholen zelf verantwoordelijk. Er zijn er die eigen schoon
maakpersoneel in dienst bebben, bet gros van alle scholen buurt schoonmaakploe
gen in. Een centraal meldpunt voor storingen en klachten zal niet nodig zijn omdat 
er toch een post hiervoor naar de scholen gaat zodat ze het zelf kunne oplossen. 
Het contracteren en controleren blijven we zelf doen. Het inspecteren van de 
gebouwen als eerste initiatief om tot planmatig onderhoud te komen zal met een 
extern bureau gaan. Het bijhouden van die planningen zullen we toch in eigen 
beheer gaan doen omdat je als beheerder toch bet beste de systematiek van de 
gebouwen kent en je komt toch al drie tot vier keer per jaar op een school. Het 
documenteren van gebouwgegevens bebben we al belemaal op de rit staan. Per 
school is bekend wat het aantal vierkante meters is, tekeningen, kadastrale gege
vens. Aile belangrijke kengetallen binnen onderwijs zijn bekend. Die gegevens zijn 
nog niet geautomatiseerd. Misschien komt dat ook nog wel. 

12 Ziet u veranderingen in de toekomst voor de wijze waarop de schoolgebouwen van 
OMO beheerd worden? 

71 



Het bewaken van het beheer van schoolgebouwen, het reserveren van bedragen van 
uitgaven en bet voorbereiden van grote onderhoudswerkzaamheden zou ·op een 
centraal punt moeten geschieden. Dat is in ieder geval mijn filosofie. Het klein 
dagelijks onderhoud gewoon zelf bij de scholen, het groot onderhoud centraal 
bezien. 
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